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“We all have moments of 

desperation. But if we face 

them head on, that's when we 

find out just how strong we 

really are". 
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ABSTRACT 

                     

 

Doomed to be desperate? 

De representatie van de ambivalente rollen van de huisvrouw in de serie 

„Desperate Housewives‟: een filmanalyse 
 

 
Van Beyoncé‟s nieuwste videoclip tot Martha Stewart, het lijkt wel of het personage van de huisvrouw 

een „comeback‟ gemaakt heeft in de hedendaagse populaire cultuur. Sinds de televisieserie Desperate 

Housewives eind 2004 op de Amerikaanse zender ABC verscheen, werd het van de ene op de andere 

dag een overweldigend succes. De serie groeide uit tot een waar cultureel fenomeen door de 

verfrissende en komische manier waarmee ze omgaat met de tegenstrijdige verlangens en dilemma‟s 

van de hedendaagse vrouw. De serie is intussen al aan haar zevende seizoen toe. 

Het postfeminisme wordt gekenmerkt door keuzes en tegenstrijdigheden die ontsproten in de 

voorafgaande feministische bewegingen. Is het mogelijk – in een samenleving waarin vrouwen meer 

dan ooit de keuze hebben – om een carrière met het moederschap succesvol te combineren? Met 

andere woorden, „can women have it all‟?  

 

Door middel van een thematische filmanalyse onderzoeken we de manier waarop de ambivalente 

verlangens van de hedendaagse vrouw geïntegreerd en verder geëxploreerd worden in Desperate 

Housewives, aan de hand van personages Bree en Lynette. We vertrekken hiervoor vanuit een 

analysemodel van binaire opposities om de tegenstrijdigheden die ermee gepaard gaan duidelijk in 

kaart te brengen. Dit analysemodel hebben we verder aangevuld met concepten en thema‟s, afkomstig 

uit verschillende theoretische invalshoeken zoals het feminisme, postfeminisme en postmodernisme. 

Uiteindelijk kunnen we besluiten dat ongeacht de rollen die de vrouwen in de serie vervullen -voltijdse 

moeder, carrièrevrouw of beiden- ze allen tot hetzelfde resultaat leiden: wanhoop. Dit bevestigt dat de 

huisvrouwen „doomed to be desperate‟ zijn.  
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Inleiding 
 
 

In een postfeministisch tijdperk waarin vrouwen nog nooit zoveel keuze, macht en vrijheid hadden als 

nu, lijken vrouwen wanhopiger dan ooit (McCabe & Akass, 2006, p. 9). De emancipatie van de vrouw 

heeft een overvloed aan keuzes teweeggebracht met als effect dat hedendaagse vrouwen door de 

bomen het bos niet meer te zien.  

 

Eind 2003 verscheen een artikel in het New York Times Magazine dat een heuse opschudding 

veroorzaakte. Het betrof de „opt-out revolution‟, een eigentijds fenomeen waarin hoogopgeleide, 

meestal blanke vrouwen een goedbetaalde baan achterwege laten om voltijds „stay-at-home mother‟ te 

worden (Negra, 2008, p. 25). Dit houdt een verschuiving van de publieke naar de privésfeer in. Vaak 

wordt dit fenomeen in de populaire cultuur geromantiseerd, wat een idealistisch beeld van het 

moederschap tot gevolg heeft. Vrouwen die later zelf de overstap maken naar het voltijdse 

moederschap lijden vaak onder de kloof tussen deze illusie en de realiteit.  

Volgens Olsen & Morgan (2010, p. 335) luidt het uitgangspunt van Desperate Housewives als volgt: 

„What do you do when the life you‟ve chosen doesn‟t make you happy?‟. In onze hedendaagse 

samenleving waarin we overspoeld worden door keuzes en mogelijkheden, lijkt dit een zeer plausibel 

scenario te zijn. Omdat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze keuzes moeten we er ook de gevolgen 

van dragen. Deze problematiek wordt ook weerspiegeld in de serie doorheen het personage Lynette 

wanneer ze haar succesvolle carrière opgeeft om huismoeder te worden, maar achteraf lijkt ze deze 

keuze soms te betreuren.  

 

Ook Kaufer Busch (2009, p. 95) stelt dat de twenty-first century happy housewife heroine 

ongeloofwaardig geworden is. Hiervoor verwijst ze naar de eerste aflevering van Desperate 

Housewive,waarin een ogenschijnlijk gelukkige huisvrouw zelfmoord pleegt. Deze intrigerende 

wanhoopsdaad is gebaseerd op een levensechte gebeurtenis. Marc Cherry, de schrijver, inspireerde 

zich op de rechtszaak van Andrea Yates, een huisvrouw die haar vijf kinderen vermoordde in een 

vlaag van waanzin. Hij kon niet geloven dat een vrouw zo wanhopig kon zijn om haar eigen kinderen 

om het leven te brengen en evenmin dat zijn eigen moeder zich hierin kon herkennen. De serie werd 

bij haar lancering in 2004 een instant cultureel fenomeen door haar vernieuwende en verfrissende 

manier waarmee het de hedendaagse dilemma‟s van postfeministische vrouwen portretteert.  

 

Om de ambivalente rollen van de vrouw in zijn huidige context te kunnen plaatsen, keren we eerst 

terug naar de historische feministische golven. We lichten de drie feministische golven en hun 

doelstellingen kort toe en nemen kritiek op deze golventypologie in acht. We bespreken de 

standpunten van de verschillende ideologische stromingen in de tweede golf in verhouding tot de 

onderdrukking van de vrouw. We brengen dit in relatie met de rol die de media spelen in de 
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instandhouding van de heersende patriarchale machtsstructuren. De representatie van de vrouw in de 

populaire media is vanaf het begin een belangrijk strijdpunt geweest en dit zorgde voor de overgang 

van het feminisme naar de academische wereld.  

Vervolgens bespreken we het postmodernisme doorheen de representatie van de werkelijkheid en de 

rol van de media in de constructie ervan. Een belangrijke vraag die hieruit voortvloeit is in welke mate 

de media de realiteit weerspiegelen of vertekenen. Het uitgangspunt is de representatie van de „echte‟ 

vrouw doorheen de stereotypering van genderrollen in hedendaagse televisieseries.  

 

Hierop aansluitend is het postfeminisme dat zich ontwikkelde doorheen haar representatie in populaire 

cultuur. We zullen de verschillende visies van het postfeminisme toelichten met betrekking tot de 

hedendaagse, meervoudige en vaak tegenstrijdige rollen van de vrouw. In dit opzicht overlopen we 

eerst kort de maatschappelijke rol van de vrouw en de visie van het feminisme op de figuur van de 

huisvrouw. Dit  wordt geïllustreerd doorheen  de titelsequentie van Desperate Housewives die uitgaat 

van de vrouwelijke onderdrukking doorheen de eeuwen. We stellen ons de vraag welke gevolgen de 

voorafgaande feministische bewegingen gehad hebben op de hedendaagse keuzes en rollen van 

vrouwen.  

 

Dit heeft betrekking op onze onderzoeksvragen: op welke manier worden de traditionele vrouwelijke 

genderrollen in Desperate Housewives in beeld gebracht ten opzichte van feministische en 

postfeministische waarden en normen? We willen de huidige tegenstrijdige keuzes van de vrouw 

verkennen doorheen het postfeminisme en haar houding ten opzichte van de „having it all‟-mythe. Is 

dit een mogelijkheid voor vrouwen of zijn ze verplicht om een keuze te maken tussen een carrière en 

het moederschap? Zijn hedendaagse vrouwen „doomed to be desperate‟ of slagen ze erin om hun 

tegenstrijdige rollen met elkaar te verzoenen?  

 

We lichten eerst kort de productiecontext van de serie toe en zetten vervolgens onze onderzoeksvragen 

uiteen in het methodologisch gedeelte. We hebben een onderzoeksinstrument samengesteld dat 

gebaseerd is op theoretische strekkingen als het feminisme, postfeminisme en postmodernisme. Als 

vertrekpunt hiervoor gebruiken we binaire opposities om de tegenstrijdige concepten duidelijk 

tegenover elkaar te plaatsen en te toetsen aan de serie.  

Om onze onderzoeksvragen te beantwoorden, maken we gebruik van een thematische filmanalyse die 

bovenstaande dilemma‟s goed weerspiegelt. Met deze unieke invalshoek hopen we tot een 

vernieuwend inzicht te kunnen komen met betrekking tot de representatie van de ambivalente rollen 

van de huis- en carrièrevrouw in Desperate Housewives, ten opzichte van het bredere 

postfeministische kader.  
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Deel A: Theoretisch Luik  
 

 

 

1 Het feminisme als historische golf en academische studie 
 

1.1 Inleiding over het feminisme 

 

Volgens Gamble (2001, p. vii) is het feminisme één van de meest vergaande bewegingen van deze 

eeuw die het sociale, politieke en culturele leven wereldwijd beïnvloed heeft. Het onderliggende 

basisconcept van het feminisme is de strijd van de vrouw tegen haar onderdrukte sociale positie in de 

maatschappij, meer specifiek in een patriarchie (Hodgson-Wright, 2001, p. 3). Het gaat uit van een 

ongelijkheid tussen man en vrouw op basis van gender (Brummett, 2006, p. 171). Thornham (2001, p. 

39) wijst erop dat elke vorm van vrouwelijke onderdrukking zich voordoet in specifieke historische 

omstandigheden. De meest invloedrijke auteurs en pioniers van het moderne feminisme zijn Simone 

de Beauvoir (The Second Sex, 1949), Betty Friedan (The Feminine Mystique, 1963) en Germaine 

Greer (The Female Eunuch, 1971).   

 

In het feminisme vinden we drie golven terug met elk hun eigen historische, maatschappelijke en 

politieke context en doelstellingen. Biltereyst (2007, p. 162) stelt dat de indeling in soorten feminisme 

een constructie is, die geen accurate weerspiegeling is van de verschillen die er bestaan tussen de 

diverse bewegingen. Toch vinden we een gemeenschappelijke veronderstelling: de media zijn 

instrumenten die de bestaande structuren dienen en versterken. Het zijn mechanismen van sociale 

controle.  

 

Van Zoonen (1994, p. 12) baseert zich op haar eigen typologie uit vroeger werk (1991) om het 

feminisme onder te verdelen in drie stromingen op basis van hun ideologie. Deze vinden we terug in 

de tweede feministische golf. Het gaat om de liberale, radicale en socialistische stroming. Deze 

subcategorieën hebben beperkingen omdat elk perspectief zijn eigen klemtonen legt op bepaalde 

aspecten. Toch benadrukt Mumford (1997, pp. 115-6) dat ze onderling verenigbaar zijn omdat ze een 

aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben en elkaar op sommige vlakken aanvullen. In dit opzicht 

verwijst Thornham (2001, p. 38) naar het feit dat de drie strekkingen ervan uitgaan dat cultuur invloed 

heeft op de politiek, met name om vrouwen te controleren.  

 

Storey (1997, p. 135) stelt dat elke beweging op zijn eigen manier de onderdrukking van de vrouw 

aankaart en dat ze verschillende oorzaken en oplossingen geeft aan deze problematiek. Toch hebben 

ze ook gemeenschappelijke tekortkomingen. Zo gaan ze er allen van uit dat de Westerse, blanke, 
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heteroseksuele vrouw afkomstig is uit de middenklasse (Dow, 1996, p. 207). Dit aspect van het 

feminisme werd sterk bekritiseerd en als reactie hierop ontstond de derde feministische golf. 

In wat volgt, geven we een beknopt overzicht van de drie historische feministische golven en hun 

verschillende ideologieën, perspectieven en doelstellingen.  

 

1.2 De eerste feministische golf: eind 18
de

 eeuw tot begin 20
ste

 eeuw 

 

Volgens Brooker (1999, p. 184) bevindt de beginperiode van deze eerste feministische beweging zich 

in het einde van de 18
de

 eeuw en wordt het meestal geassocieerd met het werk van Mary 

Wollstonecraft. Zij was waarschijnlijk de eerste feministische denker om essentialistische noties van 

vrouwelijkheid in vraag te stellen (Whelehan, 1995, p. 30). Sanders (2001, pp. 16-8) stelt dat het 

feminisme in de 19
de

 eeuw ontstond als een reactie op de specifieke moeilijkheden die individuele 

vrouwen ondervonden in hun alledaagse leven. Men ging uit van afzonderlijke leefstijlen: de man ging 

uit werken en de vrouw werd geacht thuis te blijven. Het feminisme heeft zich langzaamaan 

ontwikkeld en won aan kracht en organisatie in de tweede helft van de 19
de

 eeuw in de Verenigde 

Staten en het Verenigd Koninkrijk. Vrouwen groepeerden zich vooral rond politieke kwesties, zoals 

het verkrijgen van bepaalde politieke rechten en stemrecht (“suffragettes”). Het stemrecht voor 

vrouwen kwam al ter sprake vanaf 1830 en won steeds meer aan belang vanaf de jaren 1860. Volgens 

Sanders (2001, p. 27) duurde het echter tot 1928 vooraleer vrouwen hetzelfde stemrecht verkregen als 

mannen. Vrouwen waren op dat moment eindelijk actief binnen het politieke en legale systeem. Met 

de Eerste Wereldoorlog veranderde de positie van de vrouw drastisch en begaven ze zich op het 

werkterrein. De ontwikkeling van feministische strijdpunten vertraagde tot de jaren 1970, waarna het 

feminisme opnieuw in een stroomversnelling terechtkwam. 

 

1.3 De tweede feministische golf: jaren 1960-1980 

  

Deze golf verliep van 1960 tot eind jaren 1980. Kenmerkend was de bevrijdingsbeweging van 

vrouwen en de ideeën die daarmee geassocieerd werden. Het bouwt verder op de eerste golf, die 

vooral gericht was op het verwerven van het stemrecht. Brooker (1999, p. 184) is van mening dat de 

bevrijdingsbeweging plaatsvond in een periode van grondige sociale en culturele veranderingen. De 

tweede golf karakteriseert zich door het feit dat mannen en vrouwen formeel politiek gelijk werden, 

maar dat werd niet gevolgd door sociale en culturele gelijkheid. Het is ook in de jaren 1960 en 1970 

dat de academische studie over de representatie van de vrouw (cfr. infra) haar oorsprong vond 

(Meyers, 1999, p. 10). 

 

Hollows (2000, pp. 2-4) stelt dat de feministische identiteit een product is, afkomstig uit een specifieke 

historische context. Ze geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste discussiepunten uit de tweede 
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feministische golf, die ons toelaten de huidige discussiepunten beter te begrijpen. Ze somt de 

voornaamste feministische eisen uit de tweede golf op: gelijkwaardige lonen, gelijkwaardige toegang 

tot onderwijs en werkgelegenheden, het recht op abortus en anticonceptie, protest tegen onbetaalde 

huishoudelijke taken en gunstige economische en legale onafhankelijkheid. Thornham (2001, p. 31) 

meent dat deze eisen berustten op twee bronnen van onderdrukking: de sociale positie van de vrouw 

en het vrouwelijke lichaam dat niet erkend werd als een bron van seksuele autonomie. Een ander 

cruciaal idee in deze tweede golf is dat „the personal is political‟. Problemen die vrouwen als 

individueel ervoeren, waren in feite gemeenschappelijk. 

 

In deze tweede golf kan men drie subcategorieën onderscheiden die elk gebaseerd zijn op een andere 

ideologie: het liberale, radicale en socialistische feminisme. Hierdoor vertrekken de drie stromingen 

vanuit verschillende bronnen van onderdrukking van de vrouw. We lichten ze kort toe.  

1.3.1  De liberale feministische stroming 

 
De liberale feministische stroming wordt als één van de oudste stromingen van het feminisme 

beschouwd en is daarom ook de moeilijkste om te definiëren (Whelehan, 1995, p. 26). Volgens Storey 

(1997, p. 135) houden liberale feministen geen systeem verantwoordelijk voor de onderdrukking van 

vrouwen. Ze hebben de neiging om het probleem te bekijken in termen van mannelijke vooroordelen 

ten opzichte van de vrouw, uitgedrukt in wetgeving of het uitsluiten van vrouwen van specifieke 

onderdelen van het leven. Vrouwen willen meer deelnemen aan het democratisch systeem (Brummett, 

2006, p. 171). Deze beweging ondersteunt de liberale principes van individuele autonomie, vrijheid en 

gelijkheid. Vrouwen zijn in deze visie evenwaardig aan mannen maar worden niet op dezelfde manier 

behandeld (Strinati, 1995, p. 178). Ook Thornham (2001, p. 36) stelt dat het voornaamste doel bestaat 

uit het creëren van gelijke kansen voor vrouwen in de publieke sfeer. Deze strekking schenkt de 

meeste aandacht aan de seksestereotypering in de massamedia (Biltereyst, 2007, p. 163).  

Men kan stellen dat het liberale feminisme veel prominenter aanwezig was in de Verenigde Staten dan 

in Europa (Van Zoonen, 1994; Lotz, 2001). Dow (1996) vult deze veronderstelling aan door erop te 

wijzen dat het liberale feminisme de vorm is die men het meest aantreft in de populaire media.  

1.3.2 De radicale feministische stroming 

   

Het radicale feminisme kende haar opmars tijdens de politieke onrust van de studenten- en burgerlijke 

rechtenbeweging (Whelehan, 1995, p. 69). Deze stroming stelt dat de onderdrukking van vrouwen het 

resultaat is van het universele patriarchale systeem waarbij mannen de vrouwen overheersen. Hollows 

(2000, p. 7) definieert het als volgt: „patriarchy is an inflexible structure offering no room for 

resistance or change and implies a universal form of oppression based on biological differences  

between men and women‟. Ook Strinati (1995, p. 178) stelt dat patriarchie de meest cruciale 

historische vorm van sociale verdeeldheid en onderdrukking is. Het gezin wordt er als de hoeksteen 
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van de samenleving beschouwd en het huis als de natuurlijke plaats van de vrouw (Whelehan, 1995, p. 

17). 

 

Het feminisme wordt beschouwd als een politieke beweging met als doel in te grijpen in de ongelijke 

machtsrelaties tussen vrouwen en mannen. Feministen uit deze strekking gebruikten deze ongelijkheid 

als basis voor verandering. Hun oplossing bestond uit een strategisch vrouwelijk separatisme omdat 

men veronderstelde dat de interesses van mannen en vrouwen fundamenteel uiteenlopend waren. 

Whelehan (1995, p. 73) sluit zich hierbij aan door te stellen dat deze strekking zich vooral concentreert 

op het persoonlijke leven van vrouwen met zorgen zoals het huwelijk, kinderen, seksualiteit, 

gezondheid en werk. De slogan „the personal is political‟ is dus vooral hierop van toepassing.  

1.3.3 De socialistische feministische stroming 

 

In deze beweging zijn het kapitalistische en het klassensysteem als heersende ideologieën de ultieme 

bron van onderdrukking. Deze twee systemen dringen bepaalde genderrollen op, die zich vooral 

manifesteren in de private sfeer waarin de vrouw zich voornamelijk bevindt. De onderdrukking van 

vrouwen door mannen wordt beschouwd als een consequentie van de kapitalistische dominantie over 

de arbeidsverdeling (Storey 1997, p. 135).  

Volgens Thornham (2001, pp. 38-9) vindt men het socialistisch feminisme vooral in het Verenigd 

Koninkrijk terug, net zoals het marxistische feminisme. Deze laatste stroming gaat uit van een 

overlapping tussen klasse en gender die samen machtsstructuren vormen (Brummett, 2006, p. 171). 

Het is gebaseerd op vier overlappende structuren die uitgedaagd moeten worden om van de 

bevrijdingsbeweging een succes te maken. Het gaat om productie, reproductie, seksualiteit en 

socialisatie van kinderen. De reproductie wordt als een aspect van de productie beschouwd, omdat 

kinderen de toekomstige werkkrachten zijn in het kapitalisme (Whelehan, 1995, p. 49).  

 

1.4 De derde feministische golf: jaren 1980-1990 

 

Shugart, Waggoner & Hallstein (2001, p. 194) beschrijven de derde feministische golf als een 

hedendaagse feministische beweging die op een treffende manier verschilt van de tweede 

feministische golf. In de jaren ‟80 kwam er veel kritiek op deze tweede golf omdat ze de blanke, 

heteroseksuele vrouw uit de middenklasse als basis nam en als universeel voorstelde (Brunsdon, 

D‟Acci & Spigel, 1997). Als reactie hierop ontstond de derde golf die wel rekening hield met bredere 

aspecten als seksualiteit, ras en klasse, doorheen het ontstaan van „third world feminism‟ en „black  

feminist scholars‟. Dit verwijst naar andere bronnen van vrouwelijke onderdrukking, zoals 

economische exploitatie en racisme (Byerly & Ross, 2006, pp. 4-5).  

De derde golf is ontstaan als een voortzetting van de vorige golven en als kritiek op de mislukte 

doelstellingen van de tweede golf. Ze bouwt verder op de grondbeginselen ervan, maar toch 
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belichaamt ze een vernieuwing. Het concept van de derde feministische golf werd herhaaldelijk 

gebruikt als vestiging van een sociale en politieke beweging.  

 

Gamble (2001, pp. 52-3) verwijst naar de mening van auteurs Leslie Heywood en Jennifer Drake over 

de derde golf. Zij stellen dat deze feministen goed kunnen omgaan met tegenstrijdigheden omdat ze 

ermee opgegroeid zijn. Dit resulteert in een soort aangeboren pluralisme met het bijhorende geloof dat 

een bron van onderdrukking nooit kan gelden voor alle vrouwen tegelijk. Dit is in tegenstelling met de 

tweede golf die steeds vanuit een ideologie een bepaalde bron voor vrouwelijke onderdrukking 

aanduidde. De derde golf heeft een sterke relatie met het politiek activisme behouden, wat niet gezegd 

kan worden van het postfeminisme. In deel 3 komen we uitgebreid terug op het begrip van 

postfeminisme maar lichten hieronder al een paar essentiële kenmerken toe. Zo wordt het verschil met 

de derde golf duidelijk. 

1.4.1  Het postfeminisme ten opzichte van de derde
 
feministische golf  

 

De derde feministische golf en het postfeminisme zijn twee belangrijke concepten die vaak niet 

duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Ze zijn beiden ontstaan in hetzelfde decennium. Dit debat is 

uiterst complex en delicaat omdat de sleutelbegrippen zeer geladen zijn. Volgens Lotz (2001, p. 106) 

is de eigenlijke inhoud van het begrip postfeminisme zeer betwist en tegenstrijdig omdat er een gebrek 

is aan gemeenschappelijke interpretatie. Braithwaite (2002, p. 342) stelt dat men het postfeminisme 

moet herdefiniëren als deel van de derde feministische golf. 

 

Volgens Genz (2006, pp. 336-40) treedt het postfeminisme – in tegenstelling tot de derde golf – niet 

op als een politieke beweging en erkent ze bijgevolg de verwezenlijkingen van de eerdere 

feministische bewegingen niet. Het postfeminisme werd dus veroordeeld door zijn apolitiek karakter. 

De nadruk wordt er gelegd op nieuwe waarden en normen die voortvloeien uit andere contexten zoals 

academische studies, populaire cultuur en kapitalisme. In het verleden werd vaak kritiek geuit op de 

consumptiemaatschappij, maar in de huidige samenleving zijn de nieuwe generatie vrouwen 

opgegroeid met de voordelen ervan, en dit maakt kritiek overbodig. In dit opzicht heeft het kapitalisme 

tegelijkertijd de behoefte en de mogelijkheid gecreëerd voor de bevrijding van de vrouw (McRobbie, 

2009, p. 157). Een ander opvallend kenmerk van het postfeminisme waar Shugart et al. (2001, p. 195) 

op wijzen, is de verankering ervan in de populaire cultuur. Het werd een keerpunt om nieuwe ideeën te  

vormen over de relatie tussen het feminisme en populaire cultuur (Hall & Rodigruez, 2003; Arthurs, 

2004; McRobbie, 2004). 

Uit bovenstaande argumenten leiden we af dat men de derde feministische golf als een politieke 

beweging kan beschouwen die in het verlengde ligt van de vorige golven, maar aangepaste 

doelstellingen voor ogen heeft. Het postfeminisme op haar beurt heeft meer betrekking op het 

postmodernisme, de consumptiemaatschappij, de individualiteit en haar verankering in de populaire 

cultuur die losstaat van enige politieke context.  
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1.5 Kritiek ten opzichte van de feministische golven 

 

Zoals elk theoretisch model veroorzaakten de bovenstaande feministische golven een polemiek.  Niet 

enkel op de inhoud van het feminisme kwam er kritiek, maar ook op het indeling ervan in golven. 

McRobbie (2009, pp. 156-7) verwijst hiervoor naar het kritische maar intussen achterhaalde debat 

omtrent de beperkingen van wat men het „waves model of feminism‟ noemt. Dit model gaat uit van 

een narratieve en lineaire vooruitgang geleid door verschillende generaties, die een zichtbare en 

coherente vorm van golven aanneemt. Van Der Tuin (2009, pp. 10-1) poneert dat het 

gemeenschappelijke uitgangspunt van het feminisme, namelijk de ongelijkheid tussen mannen en 

vrouwen, vervaagt wanneer men golven in de eerste plaats in termen van generaties beschouwd. De 

golvenmetafoor stelt de glorietijd van het feminisme voor maar impliceert ook haar ondergang, net als 

eb en vloed. De golven zijn onophoudelijk in beweging en daarom hebben ze geen duidelijk begin- of 

eindpunt. Men moet de feministische golven dus met de nodige voorzichtigheid en afstand benaderen 

(McRobbie, 2009; Van Der Tuin, 2009). Ook Whelehan (1995, p. 2) stelt dat het niet altijd 

gemakkelijk of zelf wenselijk is, om het feminisme op te splitsen in verschillende strekkingen.  

De golven hebben het mogelijk gemaakt om bepaalde problemen aan te kaarten, maar vormden 

tegelijkertijd een hindernis voor het schrijven over de complexe, historische genealogie van het 

feminisme.  

 

Whelehan (1995, p. 84) stelt dat het een sterke vereenvoudiging is om het patriarchie als een 

universeel systeem van vrouwelijke onderdrukking te beschouwen. Eveneens kwam de 

veronderstelling dat vrouwen onderdrukt werden op basis van hun biologische sekse, sterk onder vuur 

te staan (Butler, 1990 geciteerd in Gauntlett, 2008, pp. 147-8). Omdat vrouwen zich als een 

„sisterhood‟ geschaard hebben achter deze gemeenschappelijke bronnen van onderdrukking, hebben ze 

geen rekening gehouden met andere factoren zoals seksualiteit, ras en klasse (Thornham, 2001, p. 42). 

 

Van Zoonen (1994, p.13) stelt dat deze vorm van classificatie de problemen aanwakkert. Een 

voorbeeld hiervan is dat deze drie stromingen over de laatste twintig jaar vele veranderingen 

ondergaan hebben en dat de betekenisvolle onderscheidingen tussen de stromingen nu vervaagd zijn. 

Een belangrijke vraag die we ons moeten stellen is of het feminisme vandaag nog relevant is. Walter 

(1999 geciteerd in Harris, 2006, p. 40) stelt dat het feminisme als politieke beweging niet dood is,  

maar dat ze nood heeft aan een nieuwe verzameling van concrete, pragmatische en haalbare sociale en 

politieke doelen. Volgens Lotz (2001, p. 105) bestaat er tegenwoordig verwarring over wat het begrip 

feminisme precies inhoudt. Dergelijke verwarring over vaktermen zou één van de grootste 

hindernissen kunnen betekenen in de feministische vooruitgang in de 21
ste

 eeuw. Ondanks de 

verwarring over benamingen, blijft het feminisme volgens haar een vitaal perspectief behouden om 

zich te richten op hedendaagse kwesties en om onrechtvaardigheden te herkennen. 
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1.6 Het ontstaan van het feminisme als academische studie  

 

In de laatste decennia kwam er meer belangstelling voor de manier waarop vrouwen voorgesteld 

werden in de populaire cultuur. Feministen hadden hier veel kritiek op en waren het vaak oneens met 

het gebrek aan diversiteit (Macdonald, 1995, p. 3). Volgens Mumford (1997, pp. 120-1) was er in 

vroeger werk vooral veel aandacht voor negatieve beeldvorming waar vrouwen hoofdzakelijk 

traditionele rollen toegewezen kregen. Arthurs (2004, p. 13) stelt dat de feministische studies zonder 

twijfel de meeste waardevolle benadering zijn, in het bredere geheel van academische studies, om 

genderrepresentatie (cfr. infra, 2.1) op televisie te onderzoeken. Dit voorafgaand werk heeft de nadruk 

gelegd op sommige doorslaggevende aandachtspunten en heeft als basis voor verdere theorieën 

gediend. De analyse van genderrollen werd gebruikt om voor positieve representaties van vrouwen te 

pleiten zoals het geval was in The Mary Tyler Moore Show en Cagney and Lacey, waarin ze 

onafhankelijk en sterk weergegeven werden (Arthurs, 2004). 

 

Fenton (2001, p. 106) stelt dat de vrouwelijke bewegingen van de jaren ‟60 en ‟70 een politiek 

referentiekader gecreëerd hebben voor feministen om de media uit te dagen voor hun vernederende en 

stereotype beelden van vrouwen. Hollows & Moseley (2006, pp. 3-4) geven aan dat dit „images of 

women‟ debat aan de basis lag van de overgang van het feminisme naar de academische wereld. Er 

zijn vele verschillende benamingen voor deze feministische studies als „the feminist critique‟, 

„feminist theory‟, „women studies‟, „feminist media studies‟, „feminist television criticism‟ (Brunsdon, 

2000; Meyers, 1999). Deze begrippen leiden vaak tot verwarring omdat het ingewikkelde en betwiste 

concepten zijn die zonder verdere verduidelijking door elkaar gebruikt worden (Mumford, 1997, p. 

115). Storey (1997, p. 135) verwijst naar het feit dat het feminisme het concept gender eindelijk op de 

academische agenda geplaatst heeft. 

Brunsdon et al. (1997, p. 5) verwijzen naar de iets latere periode van 1976 tot het midden van de jaren 

„80 als de beginjaren van de feministische televisiekritiek. Vormen van feministische theorieën 

werden eindelijk ernstig opgevat en men begon in te zien dat soap opera‟s en vrouwentijdschriften 

waardig zijn voor analyse en studie. Een voorbeeld hiervan is Tania Modleski‟s (1982) analyse van 

soap opera‟s of Elizabeth Frazers onderzoek (1987) over het tijdschrift Jackie.  

 

In de loop van de jaren ‟80 breidde de feministische kritiek zich uit tot wijdere studieobjecten zoals 

sitcoms en detectives. In het bijzonder heeft Ien Ang‟s onderzoek over „Dallas‟ (1985) de deuren 

geopend met betrekking tot de studie van populaire televisieseries.  

Een tweede periode van feministische televisiekritiek situeert zich in de jaren ‟90 waarin vele boeken 

verschenen over vrouwen en hun representatie op televisie. Meyers (1999, p. 6) gebruikt in dit opzicht 

het begrip „mediated popular culture‟, verwijzend naar commodificaties als televisieseries, films, 
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boeken, kranten en muziek, waarvan de inhoud en consumptie bedoeld is voor een zo groot mogelijk 

publiek.  

 

Hollows & Moseley (2006, p. 1) verwijzen hier naar als populair feminisme omdat men in aanraking 

kwam met het feminisme door de representaties ervan in de populaire cultuur. Ze leggen de nadruk op 

het feit dat de initiële kennis van de meeste mensen over het feminisme gevormd wordt door 

representaties ervan in de populaire cultuur en niet als een aparte sociale en politieke beweging. Een 

vorm van kritiek op het populair feminisme is het feit dat het nog weinig te maken heeft met de 

waarden en essentie van de vorige feministische bewegingen (Probyn, 1990; Gunter, 1995; Arthurs, 

2004).  

Men kan stellen dat het feminisme in zekere mate een populair onderwerp of genre op televisie 

geworden is. Harris (2006, p. 41) wijst erop dat het woord feminisme zeer weinig vermeld wordt in 

televisiedrama‟s. Ze gebruiken en illustreren er de ideeën van, zonder het ooit als feminisme te 

benoemen. Toch is er nog steeds sprake van een paradox: in een tijdperk waarin meervoudige 

representaties van het feminisme verankerd zijn in mediaboodschappen, blijft het machtsevenwicht 

vaak onveranderd (Macdonald, 1995; Byerly & Ross, 2006).  

1.6.1 De media als katalysator voor de ideologische onderdrukking van de vrouw? 

 

Tuchman (1996, p. 12) publiceerde een artikel in 1978 over de „symbolic annihilation of women‟. 

Hiermee verwees ze naar de representaties van vrouwen in de media, die hen negeerden, uitsloten, 

marginaliseerden en onbetekenend deden lijken. Ook Arthurs (2004, p. 14) stelt dat een 

inhoudsanalyse naar genderstereotypering uitwees dat er voornamelijk sprake was van 

onderrepresentatie, ongeschiktheid en seksuele objectivering in de representatie van vrouwen op 

televisie in de laatste dertig jaar. Deze misrepresentatie van vrouwen was een symbolische weergave 

van hun gebrek aan macht in de maatschappij. Volgens Brummett (2006, p. 174) worden taal en 

beelden in een patriarchie gebruikt om vrouwen te kleineren, het zwijgen op te leggen en ze niet op te 

voeren in de populaire cultuur.  

 

Van Zoonen (1994, p. 12) stelt dat de sociale en politieke context van de samenleving waarin 

representaties van vrouwen gemaakt en uitgezonden worden, een cruciale basis blijven voor de manier 

waarop de beeldvorming geanalyseerd en geïnterpreteerd dient te worden. Gunter (1995, pp. 3-4) is  

van mening dat vanuit de feministische mediatheorieën, de media als voornaamste instrument 

beschouwd worden om stereotype, patriarchale en hegemonische waarden over vrouwen en 

vrouwelijkheid over te brengen. Hij verwijst naar de standpunten van de drie ideologische bewegingen 

binnen de tweede feministische golf met betrekking tot de rol die de media spelen in de representatie 

van vrouwen.  
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Volgens de liberale feministen brengen de media zeer seksistische waarden en normen over van de ene 

generatie op de andere. Radicale feministen zijn van mening dat de media de belangen dienen van een 

overwegend patriarchale samenleving waarin geen plaats is voor de standpunten van vrouwen. De 

massamedia worden dan instrumenten van sociale controle in een samenleving waarin vrouwen 

grotendeels gedomineerd worden door mannen. Socialistische feministen plaatsen seksisme op één lijn 

met de economische dominantie van mannen in een kapitalistische samenleving en zij vinden dat de 

media dit waardesysteem in stand houden (Gunter, 1995). Ook Van Zoonen (1994, p. 34) is van 

mening dat de media de betekenis van de vrouw mee helpen vormen in een specifieke historische en 

geografische context; betekenissen die vaak tegenstrijdig en omstreden zijn. Maar volgens Arthurs 

(2004, p. 14) hebben de effecten van de vrouwenbeweging zich weerspiegeld in de portrettering van 

vrouwen vanaf de jaren ‟80.  

 

Een algemene kritiek op populaire media is dus dat het een bepaalde wereldvisie creëert en de 

belangen van de heersende klasse dient (Meyers, 1999, p. 7). Hierdoor worden hun politieke, 

economische en sociale dominantie gehandhaafd. Volgens Pickering (2001, pp. 4-5) dienen 

stereotypen de patriarchale belangen en fungeren ze als een vorm van sociale controle door het 

reproduceren van de heersende normen, waarden en voorgeschreven manieren van gedrag.  

 

Dit bovenstaande hoofdstuk laat ons toe om de verschillende feministische golven in hun bredere 

historische, sociale en politieke context te plaatsen. Men ziet dat elke golf op haar beurt te maken 

kreeg met kritiek en als reactie hierop steeds aanpassingen en nieuwe ideologieën ontstonden. Uit 

onvrede met de stereotiepe representaties van de vrouw in de media ontstond het feminisme als 

academische studie, ook wel het populair feminisme genoemd. In het volgende deel bekijken we de rol 

van de media in de constructie van de vrouw en de strijd om de representatie van de „echte‟ vrouw van 

dichterbij. 
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2 Het postmodernisme, de media en de stereotypering van 

genderrollen 
 

2.1  Het concept ‘gender’ 

 
Van Zoonen (1994, pp. 4-12) stelt dat het concept gender aan de basis lag van de ontwikkeling van 

feministische theorieën. De media uitten steeds veel feministische kritiek. De representatie van 

genderrollen was vanaf het begin een fundamenteel gevechtsterrein. De vrouwenbeweging heeft niet 

enkel gestreden voor gelijke rechten, maar ook voor de symbolische betekenis van vrouwelijkheid. 

Flax (1987, pp. 622-4) verwijst naar een essentieel probleem: er bestaat geen algemene consensus over 

de betekenis van gender. Ook hier is er opnieuw sprake van een dichotomie. Er heerst een debat tussen 

het biologisch determinisme en een sociaal constructivisme, dat we hieronder kort toelichten.  

 

Vanuit het biologisch determinisme of essentialisme gaat men uit van sekse als een natuurlijk en binair 

biologisch gegeven. Men wordt als man of vrouw geboren, op basis van chromosomale, anatomische 

of hormonale karakteristieken (Arthurs, 2004, p. 17). Dit biologisch verschil ligt aan de basis van 

„mannelijkheid‟ of „vrouwelijkheid‟ (Gamble, 2001; Gauntlett, 2008). Aan beide geslachten worden 

dus „natuurlijke‟ karaktereigenschappen toegekend, vrouwen zouden bijvoorbeeld gevoeliger en 

emotioneler zijn dan mannen. Vrouwen worden als geboren zorggevers beschouwd en krijgen 

bijgevolg een meer traditionele rol als huisvrouw toebedeeld. Genderrollen zijn dus de verwachtingen 

die men heeft ten opzichte van een zeker gedrag, houding, emoties en persoonlijkheidskenmerken die 

worden toegeschreven aan elk geslacht (Gunter, 1995, p. 13). Voor vrouwen lijken er maar twee rollen 

weggelegd te zijn: enerzijds als object van seksueel verlangen en anderzijds in traditionele rollen van 

verzorgend of moederlijk type (Macdonald, 1995).  

 

Daar tegenover staat het idee dat men gender als een sociale constructie beschouwt, als een complexe 

verzameling van aangeleerd gedrag en attitudes, eerder dan een natuurlijk gegeven. Ook De Beauvoir 

(1949) stelde dat men als vrouw gemaakt en niet geboren wordt. In dit opzicht is het de maatschappij 

die bepaalt en definieert welke rollen en gedragspatronen tot „mannelijkheid‟ en „vrouwelijkheid‟ 

behoren. Dit verwijst naar de sociale, culturele of psychische constructies van gender (Gamble, 2001, 

p. 58). Op deze manier worden kinderen in traditionele geslachtsrollen gesocialiseerd door deze als 

enige mogelijkheid voor te stellen.  

Gunter (1995, pp. 2-4) wijst er eveneens op dat kinderen al op zeer jonge leeftijd de 

persoonlijkheidskenmerken overnemen die aan hun geslacht verbonden zijn. Op grond hiervan leren 

ze zich op een manier te gedragen die in overeenstemming is met de definitie van mannelijkheid en 

vrouwelijkheid die de samenleving ons oplegt. Dit kan problemen opleveren wanneer kinderen zich 

niet goed voelen bij deze opgelegde normen en ervan afwijken, bijvoorbeeld door homoseksualiteit.  
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„Queer theory‟ ontwikkelde zich als een aparte strekking uit het feminisme, om de beperkingen van 

gender en seksuele oriëntatie als een binaire constructie te betwisten. Deze categorieën worden er als 

flexibel beschouwd. Een illustratie hiervan zijn transseksuele, transgender- of biseksuele personen 

(Lotz, 2001, pp. 115-7).  

 

2.2 Stereotypering en de strijd om de representatie van de ‘echte’ vrouw 

 

Het concept genderstereotypering wordt nu wereldwijd gebruikt om mediarepresentaties te 

bekritiseren en om te pleiten voor positievere en realistischere afbeeldingen van vrouwen in de media 

(Arthurs, 2004; Van Zoonen, 1994). Een groot probleem is echter dat er vanuit de feministische 

theorieën geen eenduidig standpunt terug te vinden is over mogelijke alternatieve representaties. Er 

bestaat ook geen consensus over de werkelijke aard en sociale positie van de vrouw. Er zou dus eerst 

een duidelijke omschrijving moeten bestaan over de essentie van de „echte‟ vrouw, vooraleer de media 

realistische beelden van de vrouw kan vertonen. Maar wanneer is er sprake van een „onrealistische‟ 

representatie?  

 

Dit brengt ons tot het concept stereotypering, dat als functie heeft om de wereld rondom ons heen te 

ordenen. Dit bepaalt de manier waarop we betekenis geven aan onze leefwereld (Pickering, 2001, p. 

2). Stereotypering kan men meestal als een vertekend beeld van de realiteit beschouwen omdat het een 

vereenvoudigding voorstelt. Dyer (1993, p. 13) maakt een onderscheid tussen een stereotype, dat een 

sociale functie vervult, eigen aan specifieke historische en culturele omstandigheden, en een 

archetype, dat kenmerken voorstelt als universeel die onveranderd blijven doorheen afgebakende 

eigenschappen. Smelik (1999, p. 27) definieert het als een verstarde beeldvorming en ook Hall (1997, 

p. 257) is van mening dat „stereotyping reduces people to a few, simple, essential characteristics, 

which are represented as fixed by Nature‟. Zo onderhouden ze scherp afgebakende grenzen, om de 

vrouw als essentieel anders voor te stellen dan de man (Dyer, 1993; Hall, 1997). Dit laat niet veel 

ruimte over voor nieuwe, innovatieve en onconventionele representaties van vrouwen om ze in een 

ander daglicht te kunnen plaatsen (Mumford, 1997, p. 121). Toch stelt Macdonald (1995, p. 13) dat 

stereotypen vaak een kern van waarheid bevatten, maar door hun uitvergroting als parodie of 

vereenvoudiging verliezen ze hun geloofwaardigheid.  

 

Gledhill (1997, p. 346) sluit zich hierbij aan door te stellen dat vroegere feministische benaderingen 

bezorgd waren, omdat de dominante mediabeelden van vrouwen volgens hen geen representatief beeld 

weergaven van hoe vrouwen werkelijk zijn en dus vaststaande stereotypen weergaven. Het probleem 

is echter dat er geen eenduidige, homogene categorie „vrouwen‟ bestaat waarin alle vrouwen zich in 

kunnen terugvinden. Men zal „het vrouw zijn‟ anders ervaren naargelang de leeftijd, sociale klasse, ras  

en seksuele oriëntatie. Hoe kan er dan een representatie zijn van de „echte‟ vrouw in de media, als in 

de werkelijkheid elke vrouw het dagelijkse leven anders beleeft? De idee dat er een representatie van 



14 

 

„echte‟ vrouwen zou moeten zijn, moet men om die reden aan volgende vragen onderleggen: „Whose 

reality? What reality? According to whom?‟ (Gledhill, 1997, p. 346). Ook Van Zoonen (1994, p. 30) 

stelt dat het een onbetwistbaar feit is dat verschillende aspecten afkomstig uit het leven van vrouwen 

en hun ervaringen niet op een adequate manier weerspiegeld worden door de media. Maar de 

voornaamste vraag blijft echter onbeantwoord: hoe brengen vrouwen de ogenschijnlijke kloven tussen 

wat ze op televisie zien in overeenstemming met was ze in hun alledaagse leven ervaren? (Mumford, 

1997, p. 121). Deze discussie leidt ons tot het postfeminisme en hoe deze strekking omgaat met 

representaties van hedendaagse vrouwen en haar meervoudige, tegenstrijdige rollen. 

2.2.1 Hedendaags onderzoek naar genderrollen en -stereotypering in 

televisieprogramma’s  

 

Lauzen, Dozier en Horan (2008, pp. 200-14) deden onderzoek naar de sociale rollen van mannen en 

vrouwen op televisie door middel van een steekproef van 124 prime-time televisieprogramma‟s, 

uitgezonden op de zes televisienetwerken in de Verenigde Staten, in de periode 2005-2006. Ze stellen 

dat traditionele genderstereotypering inhoudt dat mannen de ideaalnorm voorstellen; daar tegenover 

staat dat vrouwen beoordeeld worden als „de andere‟. Hun conclusies waren dat vrouwen nog altijd 

interpersoonlijke rollen vertolken die te maken hebben met romantiek, familie en vrienden. Anderzijds 

worden mannen meer weergegeven in werkgerelateerde rollen. Hoewel vrouwen werden voorgesteld 

op de werkplaats, bleven ze toch een belangrijke huishoudelijke rol spelen. De sociale rollen die 

worden toegeschreven aan mannelijke en vrouwelijke personages dragen dus in belangrijke mate bij 

tot de constructie en de instandhouding van deze genderstereotypen. Volgens Gunter (1995, p. 51) 

heeft onderzoek naar de manier waarop de verschillende geslachten voorgesteld worden op televisie 

aangetoond dat er zich vertragingen voordoen tussen sociale veranderingen in de maatschappij en de 

representaties ervan op televisie.  

 

Gauntlett (2008, pp. 63-4) verwijst eveneens naar het onderzoek van Lauzen et al.. De studie wees uit 

dat 39% van de personages vrouwelijk was, en 61% mannelijke rollen. Hij concludeert dat de 

verhouding vrouwen-mannen in televisierepresentatie nauwelijks veranderd is in tien jaar.   

De resultaten van deze studie zijn opmerkelijk omdat ze ingaan tegen de populaire media die beweren 

dat er sprake is van representaties van „de nieuwe vrouw‟. Ze baseren zich op bepaalde series die een 

nadrukkelijke vrouwelijke cast hebben, zoals Sex and the City, of met vrouwen in een hoge functie en 

met een verscheidenheid aan rassen, zoals Grey‟s Anatomy. Deze series genieten van hoge kijkcijfers 

en zijn zeer succesvol, maar blijven toch in de minderheid ten opzichte van het bredere programma-

aanbod (Lauzen et al., 2008).  
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2.3 Het postmodernisme en haar visie op ‘de’ werkelijkheid 

 

Bovenstaande discussie over de stereotypering van genderrollen in de media  brengt ons tot de cruciale 

vraag in welke mate de media (mede)-verantwoordelijk zijn voor de (re)constructie en (re)presentatie 

van vrouwen en hun rollen. Zijn ze een trouwe weerspiegeling van de werkelijkheid, of zijn het sociale 

constructies die de heersende machtsstructuren in stand houden? En welke rol speelt het 

postmodernisme in dit opzicht? 

 

Hollows (2000, p. 22) verwijst naar de problematische relatie tussen de werkelijkheid en de media. De 

media fungeren als een venster op de wereld en worden dus verondersteld een representatieve 

weerspiegeling te zijn van de samenleving. Van Zoonen (1994, p. 30) verwijst naar een hoofdconcept 

dat terug te vinden is in verschillende feministische benaderingen met betrekking tot de media: 

„distortion‟ of vertekening. Dit impliceert een verkeerde voorstelling van de „echte‟ werkelijkheid. En 

dit leidt ons tot de vraag of er wel sprake is van „een‟ werkelijkheid. 

 

Van Zoonen (1994, p. 38) is van mening dat de realiteit niet op zichzelf bestaat als een aparte entiteit, 

maar een sociale constructie is. Ook Smelik (1999, p. 25) vermeldt dat „het gangbare idee is dat 

beeldvorming de werkelijkheid weerspiegelt. Dit is onjuist. Beeldvorming geeft de werkelijkheid vorm. 

Met andere woorden, beeldvorming schept zelf een werkelijkheid. Het gaat letterlijk om beeldvorming; 

dat wil zeggen dat de werkelijkheid wordt vormgegeven en niet wordt weerspiegeld‟.  

 

Abercrombie (1996, p. 37) stelt dat het effect hiervan is dat we niet meer in de realiteit zelf leven, 

maar in beelden en representaties ervan. De mediabeelden domineren in toenemende mate onze 

perceptie van de werkelijkheid en bijgevolg de manier waarop we de wereld interpreteren. Dit is 

vooral het geval in Westerse maatschappijen die in grote mate verzadigd worden door de 

mediabeelden (Strinati, 1995, pp. 224-5).  

Van Zoonen (1994, pp. 40-1) stelt dat „media production is not simply a matter of reflection but it 

entails a complex process of negotiation, processing and reconstruction […] media are not only 

assigned to „reflect‟ reality, but represent our collective hopes, fears and fantasies […] finally, reality 

itself is not only an objective collection of things and processes, but is socially constructed in 

discourses that reflect and produce power‟. Men kan dus niet ontkennen dat de media een grote rol 

spelen in onze constructie en perceptie van onze sociale werkelijkheid. Maar het is moeilijk om deze 

objectief te bekijken omdat we er zelf deel van uitmaken.  

 

Baudrillard (1981 geciteerd in Joyrich, 1992, p. 235) bestempelt het postmodernisme als „hyperreëel‟. 

Dit betekent dat het onderscheid tussen realiteit en verbeelding uitgewist wordt doordat simulaties als  

reëler waargenomen worden. Een „simulacra‟ is een kopie zonder origineel, een cultuur die niet langer 

gebonden is aan herkomst, referenties noch vaste identiteiten.  
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Dit standpunt wordt goed geïllustreerd door het artikel dat in 1998 in Time verscheen, met als titel „Is 

Feminism Dead?‟. Op de voorpagina stonden er foto‟s van beroemde Amerikaanse feministen, 

waaronder Betty Friedan, met ernaast Calista Flockhart, de actrice die de rol van Ally McBeal speelt 

in de gelijknamige serie (Harris, 2006, p. 54). Dit neemt een hyperreële dimensie aan als men beseft 

dat een fictioneel vrouwelijke personage als Ally McBeal op dezelfde lijn geplaatst wordt met echte 

vrouwelijke activisten omdat het een soort gelijkwaardigheid impliceert. Macdonald (1995, p. 6) 

schrijft tegenstrijdige en inconsistente beelden en ideeën toe aan het postmodernistische tijdperk.  

 

Kritiek hierop kan zijn dat er overmatig veel belang gehecht wordt aan de media als 

betekenisstructuur. Het idee dat de massamedia de realiteit overgenomen hebben is grotendeels 

overdreven. Vrouwelijke belevenissen worden gevormd door vele andere instituties, waarvan de 

media er één van zijn (Fenton, 2001, p. 110). Het negeert de andere factoren die bijdragen tot de 

constructie van identiteit, namelijk sociale interacties, familie, vrienden en collega‟s. Men moet dus 

oppassen met mediacentralisme. Zelfs al dragen de media in belangrijke mate bij tot onze perceptie 

van de werkelijkheid, toch zijn de meeste mensen niet in staat om een onderscheid te maken tussen 

wat ze op televisie zien en wat „echt‟ is (Strinati, 1995, pp. 239-40).  

Men moet inzien dat wat de media voorschotelen sociale constructies zijn en dus maar een deel van de 

werkelijkheid belichten. We kunnen uiteindelijk concluderen dat mediaboodschappen meerdere 

betekenissen hebben waardoor iedereen ze op zijn eigen manier kan interpreteren. Hierdoor kan men 

stellen dat „de‟ waarheid of „de‟ werkelijkheid niet bestaat. Ook Lyotard (1984) argumenteerde in zijn 

werk dat het einde van de grote metaverhalen een feit is (Storey, 1997, p. 174).  

2.3.1 Hybride genres en intertekstualiteit als kenmerken van het postmodernisme 

 

Elk genre heeft bepaalde kenmerken die haar als zodanig typeren en die bepaalde verwachtingen 

oproept bij het publiek. Macdonald (1995, p. 68) is van mening dat soaps gedoemd zijn om als 

vrouwelijk bestempeld te worden: „They deal with everyday problem solving and emotional crises, 

and because they are set primarily in the private sphere, then supposition that these are essentially 

women‟s concerns is strengthened rather than questioned‟. Ook Abercrombie (1996, p. 51) stelt dat de 

aandacht in soap opera‟s vooral naar de dilemma‟s van het persoonlijke en emotionele leven van de 

vrouwelijke protagonisten gaat. Dit geeft de kijkers de mogelijkheid om te reflecteren over hun eigen 

problemen en zich met de personages te identificeren (Byerly & Ross, 2006, p. 22). Vooral Dynasty en 

Dallas worden als de bekendste melodramatische soap opera‟s beschouwd.  

 

Van Bauwel (2004, pp. 140-2) stelt dat het melodrama eveneens als vrouwengenre beschouwd wordt 

door zich toe te spitsen op het verhaal en de intermenselijke relaties in de private sfeer. Het nucleaire  

gezin en de sociale structuren van sekse, gender en klasse staan er centraal. Een typerend kenmerk van 

het melodrama zijn morele conflicten die vrouwen ondergaan. Singer (2001, p. 7) verwijst naar deze 

ambivalentie als „moral polarization‟, waardoor de vrouw uiteindelijk het slachtoffer wordt van haar 
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eigen onvervulde verlangens. Hoewel vertoonde situaties en emoties zeer onrealistisch kunnen 

overkomen in melodrama‟s, bevat de structuur ervan toch een zekere waarheid (Singer, 2001, p. 51). 

Omdat verschillende kenmerken uit beide genres terugkomen in Desperate Housewives, zoals 

vrouwelijke protagonisten en morele conflicten, hebben we ons onderzoeksinstrument hiermee 

aangevuld (cfr. infra deel B, 1.3.1).  

 

Een belangrijk kenmerk van het postmodernisme en postfeminisme in de jaren „90 is de hybridisatie 

tussen verschillende genres en hun conventies (Arthurs, 2004; Hermes, 2005). During (1999, p. 6) stelt 

dat hybridisatie samengaat met het concept polysemie, waardoor een tekst meerdere betekenissen 

bevat. Dit laat ons toe nieuwe interpretaties te geven aan culturele producten en op deze manier wordt 

het dagelijkse leven op een meer accurate manier weergeven dan voorheen. 

Elk genre wordt genuanceerd door een eigen set van regels en conventies en wekt bijgevolg bepaalde 

verwachtingen op bij het publiek. Volgens Abercrombie (1996, pp. 38-9) heeft de postmoderne cultuur 

de traditionele grenzen overschreden en vervagen de grenzen tussen genres steeds meer, eveneens het 

onderscheid tussen fictie en factual. Dit levert nieuwe genres op als docudrama, docusoaps, 

infotainment en dramedy. Lancioni (2006, p. 129) omschrijft dramedy als een samensmelting tussen 

„drama and comedy‟, dat meestal gebaseerd is op satire en ironie. Deze tegengestelde genres zijn een 

efficiënt middel voor de onderhandeling van tegenstrijdigheden.   

 

Arthurs (2004, p. 95) bevestigt dat ambivalentie, komedie en satire een middel worden om de 

heersende waarden en normen in vraag te stellen en te bekritiseren. Dit zijn kenmerken die tot het 

postmodernisme behoren, naast de twee grote kenmerken van hybriditeit en intertekstualiteit. Ook het 

einde van de dichotomie tussen hoge en lage cultuur behoort hiertoe (Storey, 1997, p. 176). Dit wordt 

duidelijk in de titelsequentie van Desperate Housewives waarin de rol van de vrouw doorheen de 

geschiedenis vertoont wordt op basis van aangepaste versies van bekende kunstwerken (cfr. infra, 4.3).  

Jermyn (2006, pp. 170-1) stelt dat de serie veel intertekstualiteit bevat, met referenties naar de 

suburban disutopie van The Stepford Wives (1975), narratieve conventies van soap opera‟s 

(meervoudige verhaallijnen, persoonlijke sfeer, cliffhangers), naar de woekerende disfuncties van 

David Lynch‟s Amerikaanse kleine steden (Twin Peaks, Blue Velvet) tot de vrouwelijke narratieve 

voice-over van Sex and the City.  

Volgens Coward (2006, p. 36) ligt de verdienste van Desperate Housewives in de manier waarop ze 

verschillende genres door elkaar gebruikt (hybriditeit) om het centrale mysterie van Mary Alice te 

combineren met meer alledaagse drama‟s en geheimen van „suburbia‟
1
. De thriller vloeit er samen met 

de klassieke soap opera, het melodrama, de tienerserie met elementen van camp en kitsch. Gillis & 

Waters (2006, p. 191) beschouwen de serie als een postmoderne, nostalgische en ironische aanpassing 

op Sirks melodrama‟s uit de jaren ‟50, eveneens gebaseerd op sociale kritiek. Ondanks het feit dat de 

                                                 
1
 We gebruiken de Engelse notie van „suburbia‟ in de context van Wisteria Lane, de fictieve straat waar de serie 

zich afspeelt, omdat het een belangrijk concept is dat volgens ons niet dezelfde betekenis of geladenheid heeft 

als „voorstad‟ in het Nederlands.  
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scènes met veel humor vertoond worden, is de boodschap duidelijk: onder de gepolijste en perfecte 

façade is suburbia een potentieel gevaarlijke plaats (Coward, 2006, p. 37).  

 

Amper twee jaar later, in 2006, werd de realityserie The Real Housewives of Orange County 

uitgezonden in de Verenigde Staten  (Kaufer Busch, 2009, p. 95). Met een knipoog naar Desperate 

Housewives illustreert dit ons punt van hybriditeit en intertekstualiteit. Maar dit impliceert wel dat zij 

een realistischere weergave zijn dan onze wanhopige huisvrouwen. Dit leidt ons terug naar de vorige 

discussie over de „echte‟ representatie van vrouwen. Toch zijn wij van mening dat de huisvrouwen en 

hun problemen in Desperate Housewives op een meer authentieke en accurate manier worden 

geportretteerd dan in de reality versie waarin de vrouwen er een zeer luxueuze, extravagante 

levensstijl op nahouden die voor vele mensen onbereikbaar is. 

2.3.2 Het postmodernisme en haar relatie met het postfeminisme 

 

Volgens Gamble (2001, pp. 51-2) is het postfeminisme een fenomeen dat grotendeels door de media 

bepaald is en zich nu in een impasse bevindt. Zou men zo ver kunnen gaan en stellen dat het 

postfeminisme niet zou bestaan zonder de representatie ervan in de populaire media? Het 

postfeminisme en het postmodernisme zijn wel onlosmakelijk met elkaar verbonden door 

gemeenschappelijke kenmerken en thema‟s. Vele hedendaagse series en programma‟s krijgen zowel 

een postmoderne als een postfeministische stempel, waarvan Sex and the City en Desperate 

Housewives goede voorbeelden zijn.  

 

Joyrich (1992, p. 228) stelt dat we in een postmoderne cultuur voortdurend op zoek zijn naar betekenis 

binnen een eindeloze stroom van beelden. Traditionele waarden nemen af in belang in de moderne 

samenleving en dit gebrek wordt overgecompenseerd door onderwerpen op televisie en in films die te 

maken hebben met deze traditionele waarden, zoals familie, gemeenschappen en verenigingen. Het 

postmodernisme wordt dan gelijkgesteld aan een stijgende individualisering, dat een kenmerk van 

beide stromingen is (Strinati, 1995, pp. 238-40).  

Ook McRobbie (2009, pp. 19-22) stelt dat vrouwen vandaag de dag niet meer behoren tot een 

gemeenschap waarin genderrollen vastliggen. Dit geeft aanleiding tot nieuwe angsten en  

onzekerheden.  De oudere sociale structuren hebben geen rechtstreekse impact meer op het individu. 

Deze moeten nu hun eigen structuren creëren om hun leven op te baseren en dit gebeurt op een 

individuele manier. Zelfbeheer komt nu in de plaats van de op voorhand gestructureerde en 

uitgestippelde trajecten. Vrouwen vertrouwen nu op „self-help‟ boeken, persoonlijke adviseurs en 

lifestyle programma‟s op televisie om een zekere structuur, steun en betekenis te vinden in een 

postmoderne wereld waarin alles mogelijk lijkt. Ze lijken nu aan hun lot overgelaten om te kiezen 

welk soort leven ze willen, wat zowel een vrijheid als een last impliceert. Dit toont de ambivalentie 

van het postfeminisme zeer goed aan (Strinati, 1995; McRobbie, 2009).  
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3 Het postfeminisme en haar ambivalentie tegenover de rol van 

de hedendaagse vrouw 

 

3.1 Het feminisme en haar ambivalente houding tegenover de huisvrouw   

 

In het eerste hoofdstuk hebben we de drie golven en hun respectievelijke doelstellingen in kaart 

gebracht. In het tweede deel gingen we de discussie aan over de rol van de media als sociale 

constructie in hun representatie van vrouwen. In dit hoofdstuk zullen we het feministische standpunt 

tegenover de huisvrouw kort overlopen. Daarna lichten we het postfeminisme verder toe met haar 

positieve en negatieve visie, om vervolgens hun representatie in hedendaagse series te bestuderen. We 

sluiten dit deel af met de vraag of het mogelijk is voor vrouwen om zowel een succesvolle carrière te 

hebben als een goede moeder te zijn. Dit zal ons uiteindelijk leiden naar de analyse van deze 

discussiepunten in Desperate Housewives.  

 

Een belangrijke vraag die men zich moet stellen is de volgende: sluiten de begrippen huisvrouw en 

feministe elkaar uit? Kan men enkel een feministe zijn als men geen huisvrouw is? Wat is de houding 

van feministen tegenover de rol als huisvrouw? Auteurs als Simone de Beauvoir (1949), Betty Friedan 

(1963), Germaine Greer (1970) en Ann Oakley (1970) hebben baanbrekend werk geleverd ten 

opzichte van de vrouw en haar meervoudige rollen. Ze hebben het pad geëffend voor verder onderzoek 

en discussie over de huisvrouw. 

 

Vooraleer we deze vragen kunnen beantwoorden, keren we even terug in de tijd, naar de rol van 

vrouwen in de twee wereldoorlogen. De geschiedenis wijst uit dat het zich altijd ambivalent heeft 

opgesteld tegenover de rol van vrouwen, als huisvrouw of als carrièrevrouw. Whelehan (1995, pp. 6-8) 

geeft een overzicht van de rol van vrouwen in de twee wereldoorlogen.  

In WO I gingen vrouwen vaak werken omdat er niet voldoende werkkrachten waren. Ook WO II 

vereiste een massale aanwezigheid van vrouwen op de werkvloer. Dit was voor hen een bevrijding van 

de daily drudgery of domestic labour. De wartime housewife had een dubbele rol van verzorgster en 

werknemer. Vele vrouwen aarzelden dan ook om zich na de oorlog opnieuw fulltime aan hun 

huishoudelijke taken te wijden. Nochtans vond er na WO II een retroactieve ideologische verschuiving 

plaats, die de „cult of the housewife‟ weer tot leven bracht. Deze nam de vernieuwde vrijheid van de 

vrouwen weer weg. De rol van huisvrouw werd opnieuw uitsluitend als voltijds gezien en als een 

identiteit op zichzelf. Vrouwen die zowel een familie als een carrière wensten, hadden het moeilijk om 

hun baan met hun „ware‟ identiteit van huisvrouw te combineren (Whelehan, 1995).   

Oakley (2005, p. 63) verwijst naar de tegenstrijdige stereotypering van de huisvrouw. Aan de ene kant 

beschouwt men huishoudelijke taken als vernederend en onderdrukkend, aan de andere kant verleent 

het de mogelijkheid om creatieve kanten te ontwikkelen doorheen het proces van „homemaking‟.  
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Johnson & Lloyd (2004, p. 7) wijzen erop dat ambivalentie en antagonisme jegens de huisvrouw een 

cruciale rol in de tweede feministische golf gespeeld heeft. De feministen hadden als doelstelling 

vrouwen aan te moedigen het „gevangenschap‟ van hun huiskamer achter te laten en de rol van 

huisvrouw te verwerpen, om onafhankelijke en autonome vrouwen te worden. De oplossing was om 

een nieuw leven op te bouwen waarin werk een middel werd tot zelfverwezenlijking, zodat ze niet 

meer veroordeeld werden tot het dagelijkse, monotone leven.  

De relatie tussen de feministe en de huisvrouw is dus allerminst problematisch te noemen in het 

feminisme. Volgens Anderson (1999, p. 49) wordt de huisvrouw verondersteld om de saaie en 

uitslovende aard van haar rol te aanvaarden, in ruil voor de handhaving van een veilige en gelukkige 

thuis voor haar gezin. Daarentegen stelt Brunsdon (2000, p. 216) dat de figuur van de huisvrouw als 

non- or pre-feminist female of als the other geconstrueerd werd om de tegenstelling met de feministe 

aan te tonen. Ze worden dus in zekere zin veroordeeld als „afwijkend‟ ten opzichte van de heersende 

feministische waarden. 

 

3.2 De ‘post’ in postfeminisme: afbreuk of continuïteit van het feminisme? 

 

Gamble (2001, pp. 51-2) stelt dat het feminisme niet dood is, maar dat het zich – als andere 

ideologieën – moet aanpassen aan de eisen van een veranderlijke wereld. Dow (1996, p. 88) is van 

mening dat het postfeminisme zich ambivalent opstelt ten opzichte van de doelstellingen en 

voltooiingen van de tweede feministische golf. Het postfeminisme wordt beschouwd als een 

onderhandeling van de idealen uit de tweede golf waarvan de veronderstelling van gelijkheid voor 

vrouwen in de publieke sfeer behouden werd (Mascia-Lees & Sharpe, 2000). Toch geeft het 

postfeminisme de indruk dat bepaalde doelstellingen uit het feminisme vervuld zijn en dat het 

feminisme daarom niet meer als relevant bevonden wordt (McRobbie, 2004, p. 255).  

 

Volgens Genz (2010, p. 98) heeft de 21
ste

 eeuw een zeer ambivalente en inconsistente belichaming 

voortgebracht van de „nieuwe vrouw‟. Arthurs (2004, pp. 130-40) stelt dat het postfeminisme een 

dubbelzinnig concept is dat zowel een continuïteit als een breuk met het feminisme kan betekenen. 

McRobbie (2009, p. 12) sluit zich hierbij aan door het postfeminisme als een „double entanglement‟ 

voor te stellen. Dit houdt de co-existentie van neoconservatieve en liberale waarden in met betrekking 

tot gender, seksualiteit en gezinsleven. Ook Gamble (2001, pp. 43-5) stelt dat het postfeminisme een 

echte bron van verwarring is dat toe te schrijven is aan het semantisch onduidelijke voorvoegsel „post‟. 

Het kan een indicatie zijn van een terugval of van een voortzetting van vroegere ideologische 

overtuigingen. Als men „post‟ als „na‟ of „achter‟ beschouwt, luidt dit een nieuw tijdperk in dat zich 

losmaakt van de vorige feministische bewegingen (Dow, 1996, p. 97). Dit veronderstelt een zekere 

negatieve kijk op het feminisme dat men als een „backlash‟ of zelfs „antifeminisme‟ kan beschouwen. 
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Mascia-Lees & Sharpe (2000, p.4) stellen dat „post‟ een overgangsperiode inhoudt dat nog niets 

nieuws geproduceerd heeft, maar ook geen breuk met het verleden maakt.  

Daartegenover stelt Macdonald (1995, p. 33) dat „post‟ een reactie „tot‟ in plaats van „tegen‟ inhoudt.  

Dit houdt dus een positieve betekenis in ten opzichte van het feminisme en een zekere continuïteit 

ervan. Hiermee introduceren we de discussie over de pessimistische tegenover de optimistische versie 

van het postfeminisme. 

3.2.1 De pessimistische visie van het postfeminisme of ‘backlash’: afbreuk van het 

feminisme 

 

De jaren ‟80 en ‟90 werden als een postfeministische periode beschouwd, gekenmerkt door een 

„backlash‟ tegen het feminisme. Dit houdt in dat de feministische idealen en doelstellingen uit de 

tweede feministische golf verworpen werden omdat men de vrouwenbeweging een vergissing vond. 

Het wou gender terug gelijkstellen aan biologische sekse en de respectievelijke rollen die hiermee 

gepaard gaan (Oakley, 2005, p. 44). Dow (1996, pp. 93-5) stelt dat het feminisme ertoe geleid heeft 

dat vrouwen hun „werkelijke‟ natuur en hun traditionele rollen gingen ontkennen. Deze toegenomen 

vrijheid om een baan boven het moederschap te verkiezen, hebben hen ongelukkig gemaakt. Vrouwen 

hebben een doortikkende biologische klok die ze niet kunnen negeren, waardoor ze op een bepaald 

moment belangrijke keuzes moeten maken (Dow, 1996). Faludi (1992, p. 101) stelt dat „these women 

„miss out‟ on relationships and children because they are too focused on their careers and/or are too 

„choosy‟‟. Dit houdt een onmogelijkheid en onwenselijkheid in om een baan te combineren met een 

gezin omdat het enkel tot pijn en schuldgevoelens leidt (Genz, 2010, p. 104).  

 

Als reactie op deze ontevredenheid kan men de backlash beschouwen als een poging om de klok terug 

te draaien naar prefeministische tijden. De vrouw wordt er terug op haar traditionele plaats gezet, 

namelijk thuis als huisvrouw, zoals Dow (1996, p. 93) aanhaalt:  „a woman‟s place is in the home‟.  

Dit verwijst naar het idee van een biologisch essentialisme (cfr. supra, 2.1).  

Probyn (1990, pp. 151-2) is van mening dat het postfeminisme en het „new traditionalism‟ hand in 

hand samengaan. Het „nieuwe traditionalisme‟ is een onderdeel van de backlash door de opvatting dat 

huisvrouw zijn een „natuurlijke, aangeboren keuze‟ is (Macdonald, 1995, p. 96). Het naturaliseert het 

huis als een thuis, dat een fundamentele en onveranderlijke plaats van liefde en zelfvervulling moet 

voorstellen. Het feit dat er sprake is van een keuze in plaats van een voldongen feit, kan men 

toeschrijven aan het postfeminisme.  

 

Vint (2007, pp. 162-3) verwijst naar de „new backlash‟ in hedendaagse Hollywoodfilms, zoals de 

remakes van The Stepford Wives (2004) en Bewitched (2005). Dit betekent een hedendaagse 

aanpassing op de klassieke backlash-visie. Vrouwen vertoeven er in de private sfeer wel als 

huisvrouw, maar behouden toch een zekere vorm van onafhankelijkheid. We gaan in onze analyse 

vaststellen op welke manier de (nieuwe) backlash zich voordoet in Desperate Housewives. 
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De backlash houdt dus in zekere zin een negatieve en teruggaande beweging in door antifeministische 

attitudes aan te moedigen. Het postfeminisme werd veroordeeld voor zijn apolitiek karakter en voor 

het produceren van een tegenwerkend conservatisme (Braithwaite, 2002; Hall & Rodriguez, 2003; 

Hollows & Moseley, 2006).  

3.2.2 De optimistische visie van het postfeminisme: continuïteit van het feminisme 

 

De jaren 1980 en 1990 werden gezien als een backlash tegen het feminisme, hoewel het 

postfeminisme van diezelfde periode ook een positieve connotatie kan hebben. In deze visie wordt 

erkend dat het feminisme geslaagd is in haar doelstellingen ondanks hun tekortkomingen (Harris, 

2006, p. 44). Lotz (2001, p. 106) is van mening dat het postfeminisme een waardevol perspectief biedt 

om recente verschuivingen in vrouwelijke representaties naar voor te brengen. Ook Braithwaite (2002, 

pp. 340-1) poneert dat het een continuïteit van het feminisme is en een instrument om de veranderende 

context, tijdperk en gedachtegang van de afgelopen veertig jaar te bespreken. Het postfeminisme kan 

als een nuttig begrip beschouwd worden, op voorwaarde dat het als een verschillende historische 

periode aangeduid wordt (Brunsdon, 1997). Het doorkruist eveneens andere ideeën over gender, ras en 

seksualiteit. De integratie van andere theorieën in het postfeminisme is het resultaat van voorafgaande 

kritiek op de tweede feministische golf, die zich te veel concentreerde op de blanke, heteroseksuele 

vrouw.  

 

Volgens Hollows (2000, p. 193) kan men het beschouwen als een tijdperk waarin feministische ideeën 

opgenomen werden in de populaire media en die nieuwe vormen van populair feminisme 

geproduceerd hebben. Opnieuw is er weinig consensus over wat „populair feminisme‟ precies inhoudt, 

maar toch was er de gemeenschappelijke overtuiging dat men het feminisme niet langer buiten of 

tegen populaire cultuur kon plaatsen. In deze visie is „having it all‟ wel mogelijk: vrouwen aanvaarden 

het feminisme, hun vrouwelijkheid, een carrière en hun thuis als één geharmoniseerd geheel. Deze 

vroegere onverenigbare tegenstellingen worden niet alleen met elkaar verzoend, maar ook voorgesteld 

als onderling verbonden en afhankelijk van elkaar (Genz, 2010, pp. 105-6). 

 

3.3 Postfeministische thema’s in televisieseries: Ally McBeal en Sex and the 

City  

 

Lotz (2001, pp. 115-7) benadrukt het belang van kenmerken in hedendaagse televisieseries die een 

onderliggend postfeministisch perspectief bevatten. Deze kunnen een theoretisch hulpmiddel 

betekenen om de complexiteit van recente vrouwelijke representaties verder te verkennen. Het 

postfeminisme stelt de vrouw voor met een verscheidenheid aan identiteiten die resulteren in 

verschillende posities van relatieve macht. Dit houdt in dat alle vrouwen, inclusief feministen, niet 
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dezelfde keuzes en opties hebben. Dit kan afhangen van hun ras, sociale klasse, opvoeding en leeftijd. 

Vrouwen ervaren het dagelijkse leven op een verschillende manier en ze hebben tegenstrijdige visies 

op gemeenschappelijke thema‟s die door hun vrouwelijkheid verbonden zijn, zoals abortus (cfr. supra, 

2.2). Negra (2008, p. 2) stelt dat er in hedendaagse populaire cultuur zelden op zo‟n overheersende 

manier omgegaan wordt met de wensen en angsten van vrouwen over hun „life choices‟. Het is de 

manier waarop hedendaagse series met deze problemen omgaan, van de interpretatie van de 

problemen tot het voorstellen van oplossingen, die van deze postfeministische thema‟s een 

vernieuwend genre maakt. Het is een „site of struggle‟ waar over meningen en betekenissen 

onderhandeld wordt, in plaats van ze als verworven te aanzien. Zo kunnen nieuwe verstandhoudingen 

ontstaan ten opzichte van bestaande machtsrelaties tussen de geslachten (Lotz, 2001).  

 

In hedendaagse series vindt men representaties terug van zowel de backlash als van onafhankelijke 

vrouwen. Een belangrijk thema is het begrip „empowerment‟. McRobbie (2009, p. 1) stelt dat deze 

notie verwijst naar het zich goed voelen, zelfzeker zijn en in staat zijn om eigen keuzes te maken. 

Vrouwen stellen eigen voorwaarden op over de manier waarop ze hun leven willen leiden. Volgens 

Shugart et al. (2001, p. 195) gebeurt dit op een individueel niveau en laat het zo de collectieve sociale 

en politieke doelstellingen van het feminisme achterwege. Genz (2006, p. 343) poneert dat het 

postfeminisme daarom vaak bekritiseerd werd.  

In de serie Sex and the city exploreert men op een zelfbewuste manier de onstabiele vrouwelijke 

identiteit in een postfeministische en postmoderne maatschappij. De vier hoofdpersonages zijn 

economisch onafhankelijk en consumptie speelt een cruciale rol in hun leven. Dit verwijst naar het 

vorige begrip „empowerment‟. De stad symboliseert de dynamische jeugd, het vrijgezellenbestaan, de 

vrijheid, het plezier, de zorgeloosheid. Men kan het als het vijfde personage in de serie beschouwen. 

Busch (2009, p. 88) stelt dat representaties van ongetrouwde vrouwen en alleenstaande moeders geen 

stigma meer vormen, maar aanvaard worden als een bewuste keuze. Volgens Arthurs (2003, pp. 93-5) 

is het een aangename innovatie om het recht van de vrouw op seksueel plezier te vertonen en te 

bevorderen. Toch worden serieuzere kwesties als het moederschap en abortus ook aangekaart wanneer 

Miranda onverwacht zwanger wordt. Ze is hier zeer ambivalent tegenover en twijfelt over een abortus, 

omdat ze weigert haar professionele leven op te geven voor het moederschap. Uiteindelijk kiest ze er 

toch voor om de baby te houden en beide te combineren (Tropp, 2006, p. 864). 

Tasker & Negra (2005, p. 108) stellen dat één van de meest hardnekkige thema‟s in postfeministische 

representaties dat van „retreatism‟ of „downsizing‟ is. In dat scenario neemt een hoogopgeleide, 

blanke, deskundige vrouw het lot in eigen handen door zich terug te trekken uit haar professionele 

werkomgeving  om zich volledig te wijden aan haar man en gezin. Dit ligt in de lijn van het idee van 

„empowerment‟ omdat de vrouw er zelf voor kiest, maar dit heeft meteen ook betrekking op het vorige 

begrip „backlash‟. Een goed voorbeeld hiervan is het personage Lynette in Desperate Housewives. 

Ook Ally McBeal verkiest uiteindelijk het moederschap boven haar carrière en Miranda in Sex and the 
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City verhuist op het einde naar Brooklyn voor de bestwil van haar gezin (Hermes, 2005, p. 98). Dit 

verwijst des te meer naar de ambivalentie waarmee het postfeminisme te maken krijgt.  

Negra (2008, pp. 24-5) stelt dat „retreatism‟ of „opt-out‟ duidelijke ideologische, financiële en 

wijdverspreide sociale consequenties met zich meebrengt. Het ontwikkelt zich als één van de 

belangrijkste sociale praktijken van de postfeministische cultuur.  

 

Kaufer Busch (2009, p. 87) gaat op zoek naar de oorzaak waarom vrouwen in de 21
ste

 eeuw 

ongelukkig zijn. Ze poneert dat bovenstaande series het feminisme verantwoordelijk achten voor de 

ontevredenheid van vrouwen door nieuwe waarden gecreëerd te hebben die het handelen van vrouwen 

eerder beperken dan bevrijden.  

Typisch voor een consumptiemaatschappij is dat de vrouwelijke consumenten er soms de controle in 

verliezen. Harris (2006, p. 55) is van mening dat het personage Ally McBeal „emotionally out of 

control in both her personal and professional life‟ is. Shugart et al. (2001, p. 204) voegen toe dat Ally 

McBeal tegenstrijdig gedrag vertoont. Ze is een succesvolle en economisch onafhankelijke advocate, 

maar toch blijft ze een hopeloze romanticus op het vlak van de liefde. Deze series tonen aan dat 

vrouwen aan de ene kant zelfverzekerd zijn over hun seksualiteit en economische status, maar 

tegelijkertijd leven ze met de onzekerheid om geen man te vinden en alleen achter te blijven. Harris 

(2006, p. 64) gaat hier verder op in door te stellen dat „Ally McBeal is part of a larger, deeply 

ambivalent media discourse around the female, the feminine, the feminist and the postfeminist‟.  

 

Dit kan men toepassen op vele hedendaagse, postfeministische televisieseries waarvan thema‟s als 

ambivalentie, paradoxie, inconsistentie en zelfreflectie er eigen aan zijn. Johnson (2007, pp. 19-20) 

stelt dat feministe mediatheorieën het vanzelfsprekend vinden dat alle hedendaagse 

televisieprogramma‟s een mengeling van feministische, postfeministische, antifeministische en 

pseudofeministische thema‟s bevatten. In welke mate het programma de feministische belangen over 

romantiek, huwelijk en familie op een accurate wijze weerspiegelen, vertalen, betwisten of verkeerd 

interpreteren, wordt wel in vraag gesteld. 

  

3.4 ‘Having it all ?’ De postfeministische ambivalentie tussen de carrière- 

vrouw en de huisvrouw 

 

Hedendaagse vrouwen hebben meer dan ooit de keuze om te gaan werken of thuis te blijven en voor 

de kinderen te zorgen. Kan men de bewuste keuze van huisvrouw als een backlash beschouwen? 

Vrouwen die geboren zijn na het tijdperk van het feminisme, hebben een nieuwe invulling gegeven 

aan de rol van huisvrouw. Betekent dit een vrijwillige terugkeer in de tijd? Johnson & Lloyd (2004, p. 

158) stellen dat de figuur van de voltijdse huisvrouw de voorbije veertig jaar verstoten werd, maar dat 

het nu volop een „comeback‟ maakt in de populaire cultuur. Ook de postfeministische verheerlijking 

van het moederschap is niet meer weg te denken (Negra, 2008, p. 65). Nieuwe kookprogramma‟s van 
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onder andere Martha Stewart en Nigella Lawson maken het koken weer populair en geliefd bij 

vrouwen. Het is voor de vrouw een terugkeer naar het fornuis als „natuurlijke‟ plaats. Maar dit negeert 

de veelvoudige rollen van vrouwen en reduceert ze tot het enige aspect van huisvrouw. Is het gevecht 

van de tweede feministische golf om de vrouw in de publieke sfeer te krijgen dan voor niets geweest? 

Is het resultaat dat vrouwen weer hun „oorspronkelijke‟ plaats innemen in de keuken? Staan we op 

hetzelfde punt als vijftig jaar geleden? Hierop kunnen we neen antwoorden, omdat vrouwen 

tegenwoordig vrijwillig kiezen voor deze rol en het niet opgelegd krijgen door de ideologische 

waarden van de samenleving. Het feit dat ze deze keuze überhaupt hebben, is te danken aan de 

verworven rechten van de feministische beweging. 

 

Genz (2010, pp. 108-10) stelt dat het postfeminisme een pluralistische positie inneemt in de 

onderhandeling van het feminisme, antifeminisme, vrouwelijkheid en backlash. Dit brengt een gebrek 

aan samenhang en inconsistentie met zich mee. In dit opzicht verwijzen Byerly & Ross (2006, p. 6) 

naar de dialectische aard van de relatie die vrouwen de voorbije decennia hadden ten opzichte van 

media-industrieën. Het begrip „dialectiek‟ is afkomstig van Hegel en wordt gebruikt voor de opheffing 

van tegengestelde krachten in een systeem van hegemonie zoals het kapitalisme. Bepaalde ideeën 

roepen hun tegenstelling op om vervolgens tot een synthese te komen.  

Dit lijkt ook van toepassing te zijn op het feminisme. Toen vrouwen „veroordeeld‟ werden tot de rol 

van huisvrouw, leek het ideaal om te gaan werken. Maar eens dit mogelijk was, traden het 

postfeminisme en haar backlash op, waardoor het ideaal weer verschoof naar de private sfeer. De 

synthese hiervan lijkt het nieuwe traditionalisme te zijn, waarin de vrouw er bewust voor kiest om 

thuis te blijven, maar tegelijkertijd haar onafhankelijkheid behoudt.  

 

Is de „happy housewife‟-mythe nog van toepassing in een postfeministisch tijdperk? Dit concept alleen 

staat lijnrecht tegenover de titel Desperate Housewives. Bautista (2006, p. 159) poneert dat deze 

mythe een constructie was om vrouwen aan te moedigen om voltijds terug te keren naar de privésfeer. 

Kaufer Busch (2009, pp. 95-6) is van mening dat de twenty-first century happy housewife heroine 

ongeloofwaardig geworden is. Volgens haar vertoont de serie de grote complexiteit waarmee vrouwen 

worstelen in hun zoektocht naar voldoening, waarin kinderen, mooie huizen en echtgenoten op zich 

onvoldoende bronnen van geluk voorstellen. Ook Johnson & Lloyd (2004, p. 154) stellen dat er geen 

sprake kan zijn van een echte bevrijding voor vrouwen zolang men aanneemt dat zij zich over het 

huishouden en de kinderen ontfermen.  

Vrouwen lijken wanhopiger dan ooit tevoren in het kiezen en combineren van hun meervoudige 

rollen. Dit is eveneens het cruciale uitgangspunt van Desperate Housewives dat we in onze analyse 

zullen uitbreiden. Kan men de serie als een zekere backlash beschouwen door het feit dat sommige 

personages er bewust terugkeren naar traditionele rollen?  
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3.4.1 The rhetoric of choice 

 

Probyn (1990, p. 156) stelt één van de belangrijkste vragen binnen het postfeminisme: „What do 

women want?‟. Het antwoord is volgens haar „they want choice‟. Het nieuwe traditionalisme en het 

postfeminisme worden dan gelijkgesteld aan een vernieuwend tijdperk van „choiceoisie‟. Probyn 

(1990, pp. 152-3) definieert het als volgt: „postfeminism thus allows choiceoisie to be posed as the 

possibility of choosing between the home or the career, the family or the successful job‟.  

Dit verwijst naar een „either/or‟-logica en naar de tegenstrijdigheden van het postfeminisme. Dit is 

positief omdat het een vrije, persoonlijke keuze inhoudt voor vrouwen, gebaseerd op hun eigen 

verlangens. Aan de andere kant blijft de tegenstelling tussen de publieke en de private sfeer gelden. In 

dit opzicht is „having it all‟ dus niet mogelijk, omdat men uitgaat van een keuze tussen beide. In 

tegenstelling hiermee stelt Genz (2010, p. 109) een „both/and‟-logica voor, d at „having it all‟ wel 

mogelijk maakt.   

Hermes (2005, p. 99) beschrijft „choiceoisie‟ op een meer restrictieve manier: „feminism as entailing 

the right to choose …motherhood‟.  Maar deze keuze is niet beschikbaar voor alle vrouwen en wordt 

eveneens bemoeilijkt door belangrijke kwesties als de tikkende biologische klok, in-vitrofertilisatie, 

adoptie, anticonceptie en abortus waardoor men het moederschap kan uitstellen of vermijden (Tropp, 

2006, p. 863).  

 

In dit „choiceoisie‟ perspectief waarin alles mogelijk is, lijken vrouwen steeds veeleisender te worden. 

Ze verlangen steeds meer, waardoor ze alsmaar ongelukkiger worden. Op deze manier komen 

vrouwen in een soort identiteitscrisis terecht zonder te weten wat ze willen. Door het feit dat vrouwen 

zelf kunnen kiezen welk soort leven ze willen leiden, stijgt de druk in toenemende mate om de juiste 

keuzes te maken (McRobbie, 2004, p. 261). Als men een slechte keuze maakt en hierdoor ongelukkig 

wordt, kan men enkel zichzelf verwijten.  

Dit uitgangspunt verheldert en versterkt de backlash-theorie. Met deze klaarblijkelijke last om het 

leven zelf te beheren, zijn vrouwen meer aangetrokken tot de traditionele rollen om een zekere mate 

van vertrouwdheid en stabiliteit terug te vinden. Ook Kaufer Busch (2009, p. 87) betwist dit idee van 

„keuze‟ door te veronderstellen dat het vrouwen alleen maar ongelukkig maakt. De verwarring die 

vrouwen beleven lijken een direct resultaat te zijn van de interne consistentie die het postfeminisme 

typeert.  

3.4.2 Having it all? 

 

Arthurs (2003, p. 84) stelt dat „in the hybrid, women-centred, work-based drama characteristic of 

postfeminist television in the 1980s and 1990s, one of the main issues has been the division between 

the world of work and the private world of the domestic sphere that prevents women „having it all‟‟. 

Het postfeminisme aanvaardt dus beide rollen van huisvrouw en carrièrevrouw en belichaamt de 

hedendaagse strijd om deze tegengestelde verlangens te integreren. Dit houdt de zoektocht van de 
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vrouw in naar zowel feministische idealen als egalitarisme, met haar overkoepelende, prefeministische 

wens om te trouwen en kinderen te krijgen (Genz, 2010, pp. 101-2). Het postfeminisme vormt dan een 

synthese van het prefeminisme en feminisme.  

Volgens Johnson & Lloyd (2004, p. 4) zijn vrouwen zeer ambivalent over de superwoman-mythe. Ze 

moeten een evenwicht zien te vinden tussen hun tegenstrijdige rollen van vrouw, echtgenote, moeder, 

dochter en werknemer. Ze moeten voldoen aan allerlei verwachtingen die hen van buitenaf opgelegd 

worden en dit zet hen onder druk. Tropp (2006, p. 862) verwijst naar de gelijkaardige super-mom-

mythe waarin moeders het beheren van het huishouden en het gezin moeiteloos doen lijken. 

Voordien ervoeren vrouwen onderdrukking door patriarchale machtsstructuren, maar nu ze daarvan 

losgebroken zijn, worden de nieuwe idealen even beklemmend bevonden. Ook Coward (2006, p. 41) 

stelt dat vele vrouwen het veeleisende „having it all‟-imago als een bron van onderdrukking ervaren.  

 

Genz (2010, p. pp. 115-6) vat bovenstaande discussie goed samen: „For the twenty-first-century 

woman, „having it all‟ is a distinct possibility and reality but, simultaneously, an unavoidable dilemma 

that the postfeminist woman has to confront and struggle with‟. Cherry redeneerde in een interview: 

„Desperate Housewives as a „post-post-feminist take‟ captures the deep ambivalence of the post-

feminist age […] Next the women realized you can‟t have it all. Most of the time you have to make a 

choice‟ (McCabe & Akass, 2006, p. 9). Kan men in dit opzicht het vernieuwende begrip van „post-

post-feminisme‟ als een synthese op de „having it all‟ ambivalentie beschouwen? 

 

De „ideale‟ keuze bestaat dus niet en de „having it all‟-ideologie lijkt realistisch gezien minder 

haalbaar dan voorgesteld in de media en hedendaagse televisieseries. Een serie als Desperate 

Housewives lijkt hierop een uitzondering te zijn, enkel al door zijn titel. Men ziet er de vier vrouwen 

worstelen met dilemma‟s als hoe een goede echtgenote en moeder te zijn, hoe te voldoen aan het 

imago van de perfecte huisvrouw en op welke manier het gezinsleven te combineren met het werk. 

Het eindresultaat is dat ze allen „desperate‟ zijn, om hun eigen reden. Kaufer Busch (2009, p. 87) stelt 

dat „women may find both equality and happiness by breaking away from all mystiques and embracing 

true liberty‟. Of dit een reële mogelijkheid is, blijft een andere vraag. Zij beschouwt de serie als een 

mislukte poging om terug te keren naar de private sfeer. 

 

Dit uiterst interessante en actuele „having it all‟-debat brengt ons tot ons eigen onderzoek van 

Desperate Housewives waarin we de ambivalente rollen van huisvrouw en carrièrevrouw gaan 

onderzoeken en toepassen op de personages Bree en Lynette.   
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Figuur 1 :Schematische samenvatting van de mogelijke rollen van de vrouw in het feminisme, postfeminisme en 

in de 21ste eeuw (eigen invulling) 

HOUSEWIFE 

CAREER 

CHOICE(OISIE) 

EITHER / OR 

HOUSEWIFE 
 

CAREER 

HAVING  IT ALL ? 

BOTH / AND 

B

A

C

K

L

A

S

H 

FEMINISME 

Jaren 1960-80 
empowerment 

POSTFEMINISME 

Jaren 1980-90 

Private sfeer Publieke 

sfeer 

sffsfeersfeer 

THESE ANTITHESE 

SYNTHESE 

PREFEMINISME 

Jaren 1950-60 

E 

retreatism empowerment

t 

POST-POST-

FEMINISME ? 

21ste eeuw 

 



29 

 

 

4 Desperate Housewives 
 

4.1 ABC en de productiecontext 

 

Desperate Housewives is het geesteskind van schrijver Marc Cherry. In 2005 werd de serie ook door 

hem geproduceerd (Cherry Productions), samen met Austin Bagley en sinds 2007 met ABC Studios. 

Tussen 2004 en 2007 werd de serie geproduceerd in samenwerking met Touchstone Television
2
. Het 

netwerk ABC maakt deel uit van het grotere Disney/ABC Television Group
3
. 

 

Cherry haalde zijn inspiratie uit een nieuwsbericht van 2002 waarin een vrouw, Andrea Yates, haar 

vijf kinderen had verdronken. Hij was gechoqueerd dat een vrouw zo wanhopig kon zijn en haar eigen 

kinderen zo kon kwetsen. Cherry realiseerde dat als zelfs zijn eigen moeder wel eens wanhopige 

momenten kende, dit het geval moest zijn voor alle moeders ter wereld (McCabe & Akass, 2006, p. 3).  

 

Cherry‟s televisiecarrière begon eind jaren 1980 toen hij als schrijver en producent meewerkte aan The 

Golden Girls. De jaren erna volgden The Five Mrs Buchanans, The Crew en Some of My Best Friends, 

zonder veel succes weliswaar. Zijn carrière geraakte in het slop en niemand toonde veel interesse in 

zijn nieuwste project Desperate Housewives (McCabe & Akass, 2006, p. 4). Aanvankelijk stelde 

Cherry zijn project voor aan meerdere televisienetwerken: HBO, CBS, NBC, Fox, Showtime en 

Lifetime. Enkel ABC was geïnteresseerd, hoewel ze eerst de titel naar The Secret Lives of Housewives 

of simpelweg Wisteria Lane wilden veranderen
4
. Cherry weigerde omdat hij vond dat dit de ziel van 

de serie geen eer aandeed, bijvoorbeeld door de gelijkenis met melige soap opera‟s als Coronation 

Street.  

 

In 2004 waren  de kijkcijfers van het netwerk ABC op een dieptepunt beland door de moordende 

concurrentie met andere netwerken in het gefragmenteerde Amerika. ABC nam een groot risico met 

de gelijktijdige lancering van Desperate Housewives en Lost, maar de investering wierp uiteindelijk 

zijn vruchten af. Het netwerk maakte een heuse comeback op de kijkcijfermarkt, met een stijging van 

17% in de cruciale leeftijdsgroep van 18- tot 49-jarigen. Ondanks het grote succes van beide series 

werd het uitvoerende team, Lyne en Braun, ontslagen omdat ze het netwerk niet snel genoeg gered 

hadden (McCabe & Akass, 2006, pp. 4-5). In 2005-2006 vervolledigden Grey‟s Anatomy en Ugly 

Betty het succes en bevestigden de dominante positie van het netwerk in het bredere Amerikaanse 

televisielandschap.  

 

 

                                                 
2
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4.2 Facts and figures 

 

De serie werd voor het eerst uitgezonden op 3 oktober 2004 op ABC in de Verenigde Staten. De sterke 

pilootaflevering waarin een ogenschijnlijk gelukkige huisvrouw onverwacht zelfmoord pleegt, wist 

maar liefst 21,3 miljoen kijkers te trekken en verklaart gedeeltelijk het onmiddellijke succes van de 

serie. Na deze aflevering werd het een zeer besproken televisieserie en ontpopte zich tot een waar 

cultureel fenomeen. Dit manifesteerde zich door verschillende verwijzingen naar de serie in zeer 

uiteenlopende contexten, van de populaire media tot de politiek. Zelf de toenmalig presidentsvrouw 

Laura Bush verwees ernaar in een speech: „Ladies and gentlemen, I am a desperate housewife. I mean, 

if those women on that show think they‟re desperate, they ought to be with George‟ (Lavery, 2006, p. 

18).  

Het succes van de serie vertaalde zich naar een uitgebreide merchandising en alomtegenwoordige 

media-aandacht. Intussen verschenen onder meer dvd‟s, cd‟s, boeken, spelletjes en poppen op de 

markt. Tijdschriften staan vol tips over hoe je een perfecte huisvrouw kan zijn; je kan deel uitmaken 

van de Happy Housewives Club;  je kan naar The Real Housewives of Orange County kijken of een 

lekkere maaltijd koken met The Desperate Housewives Cookbook. Ook Beyoncé doet mee aan deze 

trend en speelt een wanhopige huisvrouw in haar laatste videoclip Why don‟t you love me. Oprah 

Winfrey is zo‟n grote fan dat ze een speciale aflevering van haar talkshow, Wisteria Hysteria, aan de 

serie wijdde, inclusief een bezoekje aan de set (McCabe & Akass, 2006, p. 2). 

Ook de actrices in de serie werden gebombardeerd tot heuse sterren. De serie won verschillende 

Golden Globes, Emmy‟s en Screen Actors Guild Awards in 2005-2006, waaronder voor beste 

televisieserie, beste muziek, beste actrice voor Teri Hatcher en Felicity Huffman en beste cast
5
. 

 

Een opvallend, ironisch kenmerk is dat Cherry zowel homoseksueel als republikeins is. Ambivalentie 

typeert zijn eigen leven en is ook de rode draad doorheen de serie. Zijn homoseksualiteit is een 

voordeel om de belangrijke kwesties van hedendaagse vrouwen goed te kunnen omvatten en op een 

realistische manier te portretteren. Het personage van de homoseksuele Andrew is dan ook grotendeels 

op zichzelf geïnspireerd en Bree op zijn eigen moeder. Het succes van de serie ligt vooral in zijn 

scherpe, grappige en herkenbare dialogen die grotendeels gebaseerd zijn op de persoonlijke ervaringen 

van de schrijvers. 

 

Het fictieve Wisteria Lane bevindt zich in de Universal Studio‟s in Californië. De straat heet officieel 

Colonial Street en werd al vaker gebruikt voor andere series en films zoals Leave it to Beaver en The 

Munsters. Volgens Feld et al. (2008, p. 52) fungeert Wisteria Lane als één van de hoofdpersonages in 

de serie. Vroeger waren de huizen slechts façades maar voor de serie hebben ze er kamers in gebouwd 

die fungeren als permanente set
6
. Op de website van ABC kan men zelfs een interactieve tour van 

                                                 
5
 Bron:  http://desperatehousewives.wikia.com/wiki/Desperate_Housewives  

6
 Bron:  Boek Desperate Housewives: Behind Closed Doors  

http://desperatehousewives.wikia.com/wiki/Desperate_Housewives


31 

 

Wisteria Lane nemen
7
. De titel van elke aflevering is gebaseerd op populaire liedjes, wat nogmaals 

intertekstualiteit aantoont. In het eerste seizoen ging het uitsluitend om liedjes van Stephen Sondheim
8
. 

4.2.1 Kijkcijfers 

 

Desperate Housewives is één van de populairste series ooit, met een wereldwijd publiek van ongeveer 

119 miljoen kijkers. De serie wordt in meer dan 50 verschillende landen uitgezonden
9
 en is intussen 

aan haar zevende seizoen toe, met nog twee extra seizoenen in het vooruitzicht. Het is de meest 

succesvolle serie op ABC en wordt wekelijks op zondagavond in primetime uitgezonden. Omdat ABC 

zich als een familiezender adverteert, wil het een zo groot mogelijk publiek kunnen aantrekken en dit 

kan als effect hebben dat de inhoud van hun programma‟s vrij „mainstream‟ moeten blijven. Dit is ook 

het geval omdat ze voor hun financiering meestal grotendeels van sponsoring en reclame afhangen. 

 

De eerste aflevering in de Verenigde Staten haalde kijkcijfers van 22,3 miljoen en behield een 

gemiddelde van 21,6 miljoen. Het eerste seizoen deed het uitzonderlijk goed, maar er was een lichte 

terugval in het tweede en derde seizoen met gemiddeld 17,5 miljoen kijkers
10

. Hoewel de marketing 

van Desperate Housewives voornamelijk gericht was op vrouwelijke kijkers tussen 18 en 49 jaar, met 

de advertentiecampagne Everyone has a little dirty laundry, bleek 40% van het publiek mannelijk, wat 

het bestaan van wanhopige echtgenoten aantoont
11

 

 

In Vlaanderen debuteerde de serie in de herfst van 2005 op Eén en verhuisde vervolgens in 2006 naar 

zusterzender Canvas, in een poging om meer vrouwelijke kijkers aan te trekken
12

. Desperate 

Housewives kan er sinds vier jaar op een vast publiek van bij om de 160.000-180.000 kijkers 

rekenen
13

. Men kan stellen dat de serie in Wallonië een groter succes is dan in Vlaanderen, met een 

gemiddelde van 637.800 kijkers
14

 op de zender RTL-TVI.  

 

4.3 De titelsequentie: wanhopige huisvrouwen doorheen de eeuwen  

 

Rayner, Wall & Kruger (2001, pp. 97-9) verwijzen naar het belang van een titelsequentie als initieel 

contact om het publiek aan te spreken. Het geeft een aanwijzing over het genre en zet de toon voor het 

programma dat volgt. Op deze manier speelt het in op de verwachtingen van het publiek.  
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De titelsequentie van Desperate Housewives werd gemaakt door het bedrijf yU+Co. Marc Cherry 

wilde wanhopige vrouwen uit de geschiedenis neerzetten aan de hand van klassieke schilderijen. Het 

bedrijf maakte er een moderne, humoristische 3D pop-up versie van (cfr. afbeeldingen in bijlage), wat 

meteen intertekstualiteit illustreert. Het idee achter de sequentie is volgens hen ‟to evoke the show's 

quirky spirit and playful flaunting of women‟s traditional role in society‟
15

. 

Het dramedy genre wordt duidelijk gekenmerkt doordat er in elk tafereel een grapje verborgen zit van 

een vrouw die iets wanhopig doet
16

. Dit creëert meteen de satirische stemming van de serie.  

 

De titelsequentie begint met een afbeelding van Adam en Eva. De slang reikt Eva een rode appel aan, 

symbolisch voor de verboden vrucht, terwijl Adam verpletterd wordt door een gigantische variant 

ervan. Dit verwijst naar het paradijs, verleiding en aantrekkingskracht. Daarna volgt een Egyptische 

vrouw die overmand wordt door haar kinderen. In de derde scène verwijst men naar een portret van 

Van Eyck waarbij de man een bananenschil op de grond gooit, die zijn vrouw voor hem opveegt. 

Daarna gooit ze haar bezem weg. Het volgende shot gaat hierop verder: de bezem vliegt in de lucht, 

een verwijzing naar vrouwelijke onafhankelijkheid? Een schilderij van Grant Wood toont een 

aantrekkelijk pin-up model die een man verleidt. Zijn vrouw kijkt sip en wordt opgesloten in een 

sardinekan waarop „aged sardines‟ staat, een knipoog naar wat er ouder wordende vrouwen te wachten 

staat (Lancioni, 2006, p. 130). Vervolgens komt men terecht bij de klassieke huisvrouw uit de jaren 

„50, haar handen vol potten en conservenblikken. Ze laat Warhols Campbell soepblik vallen dat in het 

volgende beeld terechtkomt bij een Lichtenstein-achtig beeld van een ruziënd koppel. De vrouw huilt 

en slaat haar vriend vervolgens een blauw oog. Dan komen we terug bij het beginbeeld waarin Eva 

vervangen wordt door de vier huisvrouwen met elk een rode appel in de hand. Ze nemen er geen hap 

van; zo blijft de verleiding
17

. De dreigende slang komt opnieuw tevoorschijn, op een komische manier 

en suggererend dat oude mythes blijven gelden (Lancioni, 2006, p. 131).  

Daarmee zijn de thema‟s vanaf het begin duidelijk in de serie. Verleiding en ambivalentie zijn de rode 

draad doorheen de serie, gesymboliseerd door de rode appel. De rode kleur kan ook verwijzen naar 

passie en bloed. De licht onheilspellende sfeer verwijst naar de mysterieuze gebeurtenissen in Wisteria 

Lane, zoals de zelfmoord van Mary Alice
18

.  

 

Doorheen de titelsequentie ziet men dus de emancipatie van de vrouw. De originele kunstwerken 

vertonen de heersende patriarchale ideologieën waarin mannen de macht hadden. Vrouwen werden 

overweldigd door kinderen en het huishouden, waren onderdanig aan hun man en werden thuis 

„gevangen‟ naar analogie met het sardineblik. In de humoristische, postfeministische herinterpretatie 

nemen vrouwen echter het heft in eigen handen, gooien ze hun bezems weg en worden opstandig 

(Lancioni, 2006, pp. 130-1). 
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4.4 Wanhopige huisvrouwen: Bree en Lynette 

 

Desperate Housewives is een portret van vrouwen en moeders in de 21
ste

 eeuw. Coward (2006, p. 41) 

stelt dat de serie de „Zeitgeist‟ goed weerspiegelt in de manier waarop ze op een progressieve en 

empatische manier omgaat met de hedendaagse dilemma‟s en moeilijkheden van moderne vrouwen. In 

dit opzicht kan men het als een vervolg van Sex and the City beschouwen, waarin de vrouwen nu in de 

veertig zijn, getrouwd of gescheiden, met kinderen en de drukke stad inruilen voor het rustigere 

suburbia. Wisteria Lane is een weerspiegeling van de hedendaagse Amerikaanse maatschappij maar 

tegelijkertijd is het een nostalgische, postmoderne, ironische evocatie van Sirks melodrama‟s uit de 

jaren ‟50 (Gillis & Waters, 2006, p. 191). Daardoor verwijt men de serie dat het lijkt terug te keren 

naar prefeministische tijden door vrouwen terug te doen keren naar de private sfeer, nadat de 

feministische bewegingsbeweging juist voor meer onafhankelijkheid pleitte.  

 

De eerste vijf minuten van de serie ontmaskert in welke mate het leven van een huisvrouw wanhopig 

kan zijn. Mary Alice Young vervult haar dagelijkse huishoudelijke taken, „polishing her life until it 

gleamed with perfection‟, voor ze zichzelf een kogel door het hoofd schiet (Sharp, 2006, p. 122). Op 

haar begrafenis worden de vijf hoofdpersonages geïntroduceerd.  

Gabrielle, de „trophy wife‟, weigert huishoudelijke taken uit te voeren en hoewel ze niet werkt, heeft 

ze een dienstmeid en tuinier in dienst. Ze wil ook geen kinderen („my uterus is not negotiable‟). Susan 

is de chaotische, alleenstaande moeder met een tienerdochter. Ze werkt van huis uit als illustrator van 

kinderboeken. Lynette heeft haar drukke baan opgegeven om thuis voor haar vier onhandelbare 

kinderen te zorgen. Bree, de „Stepford wife‟, is de ultieme huisvrouw wiens leven in het teken staat 

van een onberispelijk huis en een perfecte keuken (Coward, 2006, p. 38). Edie is een outsider omdat 

ze wel een voltijdse baan heeft en als „neighbourhood slut‟ bestempeld wordt (Sharp, 2006, p. 122). Ze 

is alleenstaand en heeft als enige een fulltime job als makelaar. Ze heeft een zoon, maar die woont bij 

zijn vader. We rekenen haar dus niet bij de hoofdpersonages.   

Samen vormen de huisvrouwen een verzameling stereotypen, voortgebracht uit eerdere representaties 

uit film en televisie. De humor en satire in de serie dienen om deze stereotypen te ontkrachten en de 

emotionele realiteit bloot te leggen (Lancioni, 2006, p. 137). De serie draait om wat er achter gesloten 

deuren gebeurt bij elke huisvrouw. Elk huis wordt afgebakend door een „white picket fence‟ die de 

scheiding tussen de private en publieke sfeer handhaaft.  

 

In het eerste seizoen heeft Lynette haar hooggeplaatste job opgegeven, om een voltijdse „stay-at-

home‟-moeder te worden. Dit verwijst naar het eerdere concept van „retreatism/opt-out‟ (cfr. 3.3) en 

gaat ervan uit dat vrouwen opties en vrije keuzes hebben, terwijl dit eigenlijk met beperkingen gepaard 

gaat. Het moederschap verloopt echter zeer chaotisch en ze ondervindt veel moeilijkheden om zich in 

deze nieuwe rol terug te vinden. Haar man Tom is vaak op zakenreis en ze staat er meestal alleen voor 
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in de zorg voor haar kinderen. Op een gegeven moment vergaat het haar zo slecht dat ze verslaafd 

raakt aan de ADHD-medicatie van haar tweeling. 

Het tweede seizoen brengt een omkering van genderrollen wanneer Lynette terugkeert naar de 

werkwereld. Ze huurt een kindermeisje in om voor de kinderen te zorgen. Tom en zij werken in 

hetzelfde bedrijf waar Lynette een hogere functie dan Tom vervult, wat soms voor spanning tussen 

hen zorgt. Wanneer Tom zijn baan onverwacht verliest, keert de situatie om. Omdat hij zich in een 

overgangsperiode bevindt en Lynette goed de kost verdient, besluit hij om thuis te blijven en zelf voor 

de kinderen te zorgen. Het feit dat Lynette voltijds werkt, maar in de eerste plaats een moeder blijft, 

levert veel tegenstrijdigheden en wanhoop op. Volgens Sayeau (2006, p. 44) lijkt Desperate 

Housewives oprecht in haar representatie van de beproevingen en tegenslagen van „stay-at-home 

moms‟ en is de dagelijkse zenuwinzinking van Lynette verfrissend en zelfs baanbrekend. 

 
Het personage van Bree is gebaseerd op de nostalgische, ideale huisvrouw uit de jaren ‟50 en vormt 

een zekere parodie hierop. De gelijkenis met Martha Stewart is dan ook groot. Haar voortdurende 

streven naar huishoudelijke perfectie zal desastreuze gevolgen hebben in haar relatie met haar man en 

kinderen. Ze heeft het imago van een gelukkige, voldane vrouw, maar achter dit masker is ze diep 

ongelukkig. Haar eigen gezin heeft een afkeer van haar onafgebroken „pleasantness‟. Rex wil van haar 

scheiden omdat hij het beu is in een detergent commercial te leven en noemt haar een plastic suburban 

housewife. Toch proberen ze hun huwelijk te redden en een gezamenlijk front te vormen tegen het 

opstandige gedrag van hun zoon Andrew. Bree‟s wanhoop weerspiegelt de talloze complicaties en 

tegenstrijdigheden die de huishoudelijke sfeer met zich meebrengt (Bautista, 2006, p. 162). Op het 

einde van het eerste seizoen bezwijkt haar man Rex onverwacht aan een hartaanval en dit verandert 

haar ouderlijke positie als alleenstaande moeder in het tweede seizoen. Ze begint een platonische 

relatie met apotheker George die eigenlijk Rex vermoord heeft. Bree‟s kinderen worden steeds 

afstandelijker tegenover haar, vooral Andrew die zijn moeder steeds vernedert en haar gezag 

ondermijnt. Dit zal desastreuze gevolgen hebben.  

 

In een complexe postfeministische wereld kunnen keuzes als huisvrouw, carrièrevrouw of getrouwd 

zijn maar tijdelijke gegevens zijn. We zullen de manier analyseren waarop Lynette en Bree omgaan 

met deze ambivalente rollen en kijken of de representatie ervan conservatief dan wel progressief is. 
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Figuur 2 : Ambivalentie tussen Bree en Lynette, tussen de huis- en de carrièrevrouw (eigen invulling) 
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-Getrouwd met Tom
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-Retreatism/Having it all?
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Deel B: Empirisch luik: Methodologie en Analyse 
 

1 Methodologie : onderzoeksontwerp 
 
We baseren ons op het onderzoeksplan van Waege (2005, pp. 65-86) voor ons onderzoeksdesign. 

Deze bevat vier elementen: probleem- en doelstelling, onderzoeksvraag, theoretisch kader en 

onderzoeksmethoden.  

 

1.1 Probleemstelling en doelstelling 

 

Een belangrijk hedendaags debat met zijn oorsprong in de feministische bewegingen, is de vraag of 

vrouwen zowel een carrière als het moederschap kunnen combineren. Met andere woorden „Can we 

have it all‟? Vrouwen willen vaak beide verwezenlijken, wat veel tegenstrijdigheden met zich 

meebrengt. Tegenwoordig hebben vrouwen meer keuze dan ooit, maar toch lijken ze ook wanhopiger 

dan ooit. Dit debat willen wij koppelen aan de serie Desperate Housewives die de traditionele rol van 

de huisvrouw in een nieuw, modern en hedendaags jasje gestoken heeft door vier huisvrouwen, 

veertigers, in de hoofdrollen te plaatsen. De meeste series stoppen waar Desperate Housewives begint, 

namelijk op het moment dat men gehuwd en gesetteld is. Wij vragen ons af hoe de serie omgaat met 

deze ambivalente en meervoudige rollen van de huisvrouw en of deze representaties de heersende 

waarden en normen in stand houden of uitdagen.  

 

Het doel van ons onderzoek is te vertrekken vanuit een theoretisch literatuuronderzoek dat we aan de 

hand van onderzoeksvragen (cfr. infra) toetsen aan de televisieserie. Op basis van zowel theoretische 

strekkingen als praktische onderzoeksmethoden gaan we een eigen analysemodel ontwikkelen. 

 

1.2 Onderzoeksvragen 

 

In ons onderzoek onderzoeken we vanuit een postfeministische en postmoderne context de 

ambivalentie tussen de huisvrouw en de carrièrevrouw. Aan de hand van twee tegengestelde 

personages, Bree en Lynette, gaan we dit onderzoeken.  Ze zijn de twee enige huisvrouwen in de serie 

die getrouwd zijn en kinderen hebben. Dit zijn echter veranderlijke concepten doorheen de serie, 

naargelang er sprake is van sterfgevallen, scheidingen, overspel en verandering van financiële 

situaties.  

Om onze onderzoeksvragen operationeel en meetbaar te maken, hebben we een aantal deelvragen 

geformuleerd die onze analyse moet vergemakkelijken. Onze drie onderzoeksvragen zijn de volgende: 
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 (1) Op welke manier worden de ambivalente rollen van huis- en carrièrevrouw in beeld 

gebracht in de serie?  

- Ervaren de huisvrouwen deze rollen als positief of negatief?  

- Komen deze rollen op een pre-, anti- of postfeministische manier in beeld? Is er sprake van 

een backlash? 

- Kunnen vrouwen „have it all‟, of moeten ze tussen de twee rollen kiezen? 

- Zijn vrouwen „doomed to be desperate‟? Is er een manier om de verschillende tegenstrijdige 

rollen van de vrouw tot een goed en gelukkig einde te brengen? 

- Welke rol speelt ironie in de voorstelling van deze ambivalentie?  

 

  (2) Op welke manier worden de genderrollen in beeld gebracht?  

- Hoe verlopen de onderlinge machtsrelaties tussen man en vrouw?  

- Zijn de genderrollen traditioneel of vernieuwend?  

- Is er sprake van stereotypering van de rol van de vrouw? 

- Welke rol speelt ironie in de voorstelling van de genderrollen? 

 

 (3) Kan men de serie als conservatief of progressief beschouwen? 

- Bevestigt de serie de heersende maatschappelijke waarden en normen vanuit het feminisme en 

postfeminisme, of daagt ze deze uit? 

 

Tabel 1 : Onderzoeksvragen (eigen invulling) 

 

1.3 Theoretisch kader  

 

Om bovenstaande onderzoeksvragen te vereenvoudigen, hebben we afgeleid dat ambivalentie om 

tegenstellingen gaat en dat de beste methode om dit te onderzoeken het structuralisme is. 

Ambivalentie gaat essentieel over binaire opposities of dichotomieën. Wester & Pleijter (2006, p. 583) 

stellen dat „narratologie‟ in televisieseries van groot belang is. Het richt zich op de vertelstructuur 

binnen de tekst. Met het concept van binaire oppositie worden verhaalelementen duidelijk door hun 

tegenstelling. Ze ontlenen dit begrip aan de culturele antropoloog Lévi-Strauss die de verhaalstructuur 

van mythen onderzocht heeft. Dit toont het belang van tegenstellingen aan om latente betekenissen te 

ontdekken en de onderliggende betekenisstructuur weer te geven. We hebben ons eveneens 

geïnspireerd op het analysemodel van Van Bauwel (2005, p. 155) dat van de dichotomie 

vrouwelijkheid/mannelijkheid uitgaat.  Volgens Storey (2001, p. 71) verwerpt het poststructuralisme 

het idee van een onderliggende structuur waarop een vaste betekenis geënt is. Betekenis is altijd in 

ontwikkeling en dus bijgevolg vergankelijk. Hierdoor wordt het als onstabiel en variabel beschouwd. 
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During (1999, p. 6) verwijst naar het begrip polysemie om duidelijk te maken dat elke tekst meerdere 

betekenissen heeft. Zoals Storey (2001, p. 73) samenvat: „A text is a work seen as inseparable from the 

active process of the intertextuality of its many readings‟. Ook Abercrombie (1996, p. 35) gaat uit van 

een „preferred reading‟. Dit betekent dat er sprake is van een prominente betekenis in de tekst die in 

relatie staat met de heersende, gezaghebbende machtsstructuren, maar dat dit andere betekenissen niet 

uitsluit.  

 

Wij vertrekken dus vanuit het structuralisme en haar binaire opposities omdat we van mening zijn dat 

dit het best aansluit bij onze onderzoeksvragen. Maar omdat we de beperkingen ervan erkennen, gaan 

we ervan uit dat er meerdere mogelijke betekenissen zijn en dat onze resultaten en analyse bijgevolg 

als niet-exhaustief te beschouwen zijn. Om ons onderzoeksinstrument te vervolledigen, zijn we 

vertrokken vanuit verschillende theoretische strekkingen, zoals het feminisme, postfeminisme en 

postmodernisme. Dit hebben we aangevuld met het filmgenre melodrama. Uit elke stroming hebben 

we een paar essentiële noties gehaald en deze als binaire opposities tegenover elkaar geplaatst. Uit 

bepaalde dichotomieën hebben we onze zes thema‟s gedistilleerd. Hieronder volgt een samenvatting 

van ons onderzoeksinstrument in een overzichtelijke tabel.  

1.3.1 Onderzoeksinstrument 

 

  Binaire oppositie Binaire oppositie  

Stroming Betrekking op FEMINISME POSTFEMINISME Thema Analyse 

FEMINISME Rol vrouw Huisvrouw Carrièrevrouw  => Dilemma 

SOAP OPERA Patriarchie Private sfeer Publieke sfeer  

  BREE LYNETTE  

 Referentie, context Jaren „50 21
ste

 eeuw  

 Feminisme Prefeminist Postfeminist  

 Traditionele rol Traditionalisme „New‟ traditionalisme  

 Visie huisvrouw „Happy Housewife‟ 

mythe 

Desperate Housewife  

POSTFEMINISME Postfeminisme Backlash Choiceoisie           => Keuze 

 Rol vrouw Disempowerment Empowerment      => Gezag/ 

Onderhandeling 

MELODRAMA Rol moeder Maternal sacrifice Nalatigheid            =>                    Zelfopoffering 

 Moederschap Goede moeder Slechte moeder    => Schuldgevoel 

 Uiting rol moeder Perfectie Wanhoop              => Wanhoop 

POSTMODERNISME Hybride genre 

„Dramedy‟ 

Drama  Comedy (satire,     => 

parodie, stereotype)  

Satire en ironie  

Tabel 2 : Onderzoeksinstrument (eigen invulling) 
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1.3.2 Thema’s 

 

In het kader van de ambivalentie tussen de huis- en de carrièrevrouw hebben we zes thema‟s 

gedistilleerd uit verschillende theoretische strekkingen: dilemma, keuze, gezag/onderhandeling, 

zelfopoffering, schuldgevoel en wanhoop. Deze thema‟s manifesteren zich in het dagelijkse leven van 

een moeder en brengt veel inconsistenties met zich mee. Er is sprake van een vicieuze cirkel die een 

eenduidige oorzaak-gevolg relatie veronderstellen, maar vaak overlappen deze thema‟s elkaar 

gedeeltelijk zodat oorzaak en gevolg moeilijk van elkaar te onderscheiden valt. 

 

In het postmodernisme vertrekken we vanuit het concept van hybride genres en genrevermenging. In 

het geval van Desperate Housewives gaat het om een „dramedy‟. Lancioni (2006, p. 129) omschrijft 

„dramedy‟ als volgt: „as the name implies, it fuses together two distinct genres: drama and comedy‟.  

De onderliggende betekenisstructuur hierachter zijn satire en ironie. Dit uit zich op tekstueel niveau 

doorheen dialogen, grappen, intertekstualiteit en voice-over. Dit zal ons vertrekpunt zijn om de 6 

gekozen thema‟s te analyseren in het bredere kader van onze onderzoeksvragen. 

 

 

 

Figuur 3 : Vicieuze cirkel van ambivalente rollen van de vrouw aan de hand van onze 6 thema‟s (eigen 

invulling) 

 

1.4 Methode 

 

In ons onderzoek hebben we gekozen voor een kwalitatief-interpreterende inhoudsanalyse dat 

exploratief van aard is. Wester & Pleijter (2006, p. 575) stellen dat inhoudsanalyse één van de 

Ambivalentie 
tussen huisvrouw 
en carrièrevrouw

Dilemma

Keuze

Gezag/

Onderhandeling
Zelfopoffering

Schuldgevoel

Wanhoop

IRONIE   

en 

SATIRE 
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belangrijkste onderzoeksmethoden is als het gaat om het onderzoeken van cultuurproducten en 

verschillende types van media-inhoud zoals televisie. Het is een gepaste methode om conclusies te 

trekken over problemen als de representatie van genderrollen (Rayner, Wall & Kruger, 2004). 

Het verbale en de wereld van betekenissen staan er centraal. Een kwalitatieve inhoudsanalyse gaat uit 

van het kritische vermogen van de onderzoeker om de betekenis van een tekst te interpreteren vanuit 

het achterliggende betekeniskader (Den Boer, Bouwman, Frissen & Houben, 1994, p. 124). De sociale 

context waarin een televisieprogramma gemaakt wordt, zal ook bijdragen aan haar vormelijke en 

inhoudelijke aspecten. McQuail (1987, pp. 184-96) is van mening dat deze methode zich goed leent tot 

het vergelijken van media met realiteit en de studie van sociale en culturele indicatoren. Hij stelt dat 

fictie de verbeelding gebruikt om de realiteit te bekritiseren.  

 

Om bovenstaande reden lijkt deze methode ons het best gepast in ons onderzoek naar de ambivalente 

rollen van de huisvrouw in Desperate Housewives. In het bredere kader van een kwalitatieve 

inhoudsanalyse kiezen we vervolgens voor een thematische filmanalyse, dat zich vooral rond de 

betekenis van tekst en betekenissen zal concentreren.  

1.4.1 Thematische filmanalyse 

 

De methode die we het bestpassend vinden voor ons onderzoek is een kwalitatieve, thematische 

filmanalyse. Volgens Van Kempen (1995, p. 86) vormen vier elementen de basis voor een 

filmanalyse: de verhaalmiddelen, de cinematografische middelen, de buitenfilmische context en de 

kijker. We gaan ons enkel op het eerste aspect van verhaalmiddelen concentreren omdat thema‟s en 

ambivalentie zich meestal doorheen de dialogen weerspiegelen. Van Kempen (1995, p. 87) stelt dat de 

gesproken tekst in een film een grote rol speelt omdat dit betekenisgeving op meerdere niveaus 

inhoudt. Het geeft ons een inzicht in de emoties, driften, wensen, dromen, doelen, teleurstellingen en 

interne conflicten van een personage. Dit is van toepassing op onze personages Bree en Lynette die 

met veel interne tegenstrijdigheden te kampen krijgen in hun hedendaagse dilemma‟s en keuzes met 

betrekking tot het moederschap.  

1.4.2 Geldigheid en betrouwbaarheid 

 

McQuail (p. 191) wijst op een paar mogelijke problemen in verband met een kwalitatief-

interpreterende inhoudsanalyse. Het is geen objectieve methode omdat iedereen betekenissen op een 

andere manier interpreteert. Er kan een kloof ontstaan tussen de resultaten van het onderzoek en de 

percepties van de regisseur enerzijds en de percepties van het publiek anderzijds. Inhoud van 

beeldmateriaal houdt een problematisch karakter in omdat er geen duidelijk onderscheid is tussen 

„manifeste‟ en „latente‟ inhoud. Er is ook geen sprake van één duidelijke onderzoekstraditie met 

betrekking tot een kwalitatief-interpreterend onderzoek, er bestaat namelijk geen gemeenschappelijke 

werkwijze. Het is aan de onderzoeker zelf om een invulling te geven aan deze analysemethode dat op 
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het eerste zicht subjectief kan lijken. Daarom kunnen er problemen optreden als het aankomt op de 

geldigheid en betrouwbaarheid van het onderzoek.  Men kan het niet als een definitief afgerond geheel 

beschouwen omdat de betekenis in mediamateriaal in de loop van de tijd kan veranderen. Als men met 

beperkte theoretische en empirische middelen heeft moeten werken, kan de uiteindelijke analyse maar 

gedeeltelijk worden onderbouwd. (Wester & Pleijter, 2006, pp. 579-95).  

 

We zijn er ons bewust van dat een thematische filmanalyse slechts een beperkt deel zal bedekken in 

het bredere kader van een filmanalyse, omwille van het weglaten van een cinematografische analyse. 

Dit zal het moeilijk maken om uitspraken te veralgemenen. We erkennen eveneens de beperkingen 

van het structuralisme in relatie tot dichotomieën. We gebruiken het als vertrekpunt om onze 

belangrijkste concepten tegenover elkaar te plaatsen. Vanuit het bredere kader van verschillende 

theoretische strekkingen distilleren we onze zes thema‟s hieruit. We zijn van mening, vanuit een 

poststructuralistische strekking, dat teksten meerdere mogelijke lezingen en betekenissen hebben 

(polysemie) en dat onze interpretatie er slechts één van zal zijn. Onze analyse zal als niet-exhaustief en 

gedeeltelijk subjectief te beschouwen zijn. Ook Den Boer et al. (1994, p. 137) stellen dat „de 

betrouwbaarheid van de interpretatie van teksten sterk is afhankelijk van de tekst zelf en van wat men 

wil weten‟. De sociale context waarin teksten geproduceerd worden dragen ook bij tot haar betekenis.  

1.4.3 Selectie van onderzoeksmateriaal 

 

Het zevende seizoen van de serie zal vanaf eind september 2010 uitgezonden worden op ABC in de 

Verenigde Staten. In België zal dit het zesde seizoen zijn.  

 

Als onderzoeksmateriaal gaan we ons beperken tot het eerste en tweede seizoen van Desperate 

Housewives, van 2004 tot 2006. Onze analyse zal slechts betrekking hebben op twee 

tegenovergestelde personages, Bree en Lynette. We hebben de eerste twee seizoenen gekozen omdat 

er belangrijke verschuivingen plaatsvinden op het niveau van hun meervoudige rollen. Lynette keert 

na jaren voltijds moederschap terug naar het werk en Bree komt er alleen voor te staan na Rex‟s dood.  

Vanuit onze onderzoeksvragen zal dit een breder en interessanter invalshoek opleveren. 

 

We hebben at random zes afleveringen geselecteerd, drie aflevering uit seizoen 1 en drie uit seizoen 2. 

Elke aflevering hebben we ingedeeld in een sequentieanalyse (cfr. bijlage 2). Elke sequentie kreeg een 

sequentie ID toegekend om de analyse te vergemakkelijken. Vervolgens hebben we uit elke aflevering 

enkel de sequenties geselecteerd waar Bree en Lynette in voorkomen. Op deze sequentieselectie 

hebben we systematisch onze zes thema‟s toegepast en eveneens met de genderrollen en ironie 

rekening gehouden  (cfr. bijlage 3). Dit ziet er als volgt uit: 

 

 Seizoen 1, aflevering 1 „Pilot‟ (1:1) 

 Seizoen 1, aflevering 8 „Guilty‟ (1:8) 
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 Seizoen 1, aflevering 18 „Children Will Listen‟ (1:18) 

 Seizoen 2, aflevering 3 „You‟ll Never Get Away From Me‟ (2:3) 

 Seizoen 2, aflevering 12 „We‟re Gonna Be All Right‟ (2:12) 

 Seizoen 2, aflevering 21 „I Know Things Now‟ (2:21) 

 

In onze analyse verwijzen we naar  (1:1:14) wat betekent :  Seizoen 1, aflevering 1, sequentie 14 

 

.  

 

 

 
Figuur 4: Synthese van analysemodel : thema‟s en onderzoeksvragen  (eigen invulling) 
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Thematische analyse:

Dilemma, keuze,

gezag/onderhandeling, 

zelfopoffering,

schuldgevoel en wanhoop

Onderzoeksvragen: 

(1): Ambivalente rol tussen huisvrouw en carrièrevrouw 
(dichotomie)

(2) Genderrollen en machtsrelaties tussen man-vrouw

(3) Conservatieve of progressieve serie 
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2 Resultaten  van thematische analyse 
 

 
We vertrekken vanuit onze zes gekozen thema‟s die elkaar opvolgen in een vicieuze cirkel, maar toch 

overlappen ze elkaar gedeeltelijk. Dit bemoeilijkt de discussie ervan. Het zijn dus niet altijd 

uitgesproken oorzaak-gevolg-relaties dat we zullen hanteren, er zijn ook wederzijdse wisselwerkingen 

tussen de zes thema‟s.  

 

2.1 Dilemma 

 

Desperate Housewives vertrekt vanuit de ambivalentie die elke vrouw ervaart over de overvloed aan 

postfeministische levensstijlkeuzes die aanwezig zijn in de 21
ste

 eeuw. De vrouwen vertegenwoordigen 

samen een bredere kritiek over de tegenstrijdigheden ervan. Prefeministische en feministische 

praktijken, zoals het moederschap, worden er bekritiseerd vanuit een postfeministisch perspectief 

(Lancioni, 2006, p. 140). Volgens Sharp (2006, p. 122-7) draait de serie rond de angst voor 

„retreatism‟ dat resulteert in ambivalentie en disfunctie. 

 

In Desperate Housewives komt het thema dilemma sterk naar voor, vooral bij Lynette. Zij maakte de 

overstap van werken naar „stay-at-home‟-moeder, om vervolgens terug te keren naar de werkwereld. 

Dit symboliseert de ambivalentie tussen haar rol als huis- en carrièrevrouw en tussen de private en 

publieke sfeer die onderling onverenigbaar lijken. De ironie is dat Lynette zeer gedreven en succesvol 

was in haar baan, maar volledig overstelpt wordt door haar luidruchtige, ongehoorzame kinderen. 

Volgens Sayeau (2006, p. 44) lijkt Desperate Housewives oprecht in haar representatie van de 

beproevingen en tegenslagen van „stay-at-home moms‟ en is de dagelijkse zenuwinzinking van 

Lynette verfrissend en zelfs baanbrekend. 

 

De ontmoeting tussen beide rollen komt naar voor wanneer Lynette een ex-collega tegenkomt in de 

supermarkt (1:1:9) terwijl haar tweeling er juist vandoor is met het winkelkarretje. Ze vloekt stilletjes 

crap en begroet haar kennis vervolgens hartelijk. De vrouwelijke collega is een confrontatie met haar 

zakelijke verleden, vooral als ze zegt: ‟We all say, if you hadn‟t quit, you‟d be running the place by 

now‟. Het contrast kon niet groter zijn tussen haar rol als succesvolle carrièrevrouw en die als 

overweldigde, slordige moeder van vier. Wanneer de vrouw vraagt hoe het gezinsleven en het 

moederschap haar bevalt, liegt Lynette noodgedwongen „it‟s the best job I‟ve ever had‟. De ironische 

voice-over van Mary Alice illustreert de tegenstelling tussen oppervlakkige schijn en de emotionele 

realiteit die erachter schuilt (Gillis & Waters, 2006, p. 195): „And there it was. The question that 

Lynette always dreaded. For those who asked it, only one answer was acceptable. So Lynette 

responded as she always did. She lied‟. Dit toont goed aan dat bepaalde realiteiten – zoals het 

moederschap dat men niet altijd bevredigend vindt – niet aanvaardbaar zijn om luidop te zeggen. 
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Coward (2006, pp. 40-1) stelt dat de serie de illusies van het postfeminisme blootlegt en het idee dat 

als vrouwen de keuze hebben om hun leven te leiden zoals ze willen, ze er voldoening uit zullen halen. 

 

Wanneer Lynette terugkeert naar het werk, treedt er een nieuwe vorm van ambivalentie op. In (2:3:6) 

voelt ze zich verscheurd tussen haar werkverplichtingen en haar plicht als moeder om bij de eerste 

schooldag van haar zoon te zijn. Ze probeert de twee rollen met elkaar te combineren, maar dat loopt 

steeds fout af. In (2:3:12) probeert ze de situatie uit te leggen aan haar baas. Ze vraagt haar of ze later 

op het werk mag komen: „We can‟t escape the fact that I have kids. I love my job, but to be fair, 

there‟s got to be some balance’. Maar haar baas toont geen enkel begrip voor haar tegenstrijdige 

situatie: „Good God! This is not about your kids again, is it? I‟m sorry, how is this my problem?‟. Zelfs 

een vrouwelijke baas is geen garantie om begrip op te brengen voor vrouwelijke dilemma‟s. Dit toont 

des te meer de harde kant van de zakenwereld aan waar geen plaats is voor emoties. Dit maakt de 

„having it all‟-mythe des te moeilijker omdat de omgeving ook een zeer belangrijke rol speelt in het 

slagen of falen hiervan.  

Later zal Lynette het zo ver krijgen om een dagverblijf te laten openen op haar werkplaats. Ze is 

vastberaden om haar twee rollen zo goed mogelijk te vervullen, maar zelfs met de beste wil van de 

wereld faalt ze, omdat er zich onverwachte situaties voordoen, bijvoorbeeld als haar kinderen de 

waterpokken krijgen in (2:12:8). Hoewel Tom nu huisman is, weigert hij om dicht bij de kinderen te 

komen omdat hij niet besmet wil raken. Hij belt Lynette op het werk op voor een „noodgeval‟ en 

overtuigt haar om voor de kinderen te zorgen. Het feit dat Tom huisvader is geworden, kan men als 

vernieuwend beschouwen, maar zodra zich problemen voordoen, hervalt men in de traditionele 

genderrollen.  

 

Bree stelt de klassieke huisvrouw uit de jaren ‟50 voor. In haar opinie is huisvrouw zijn de enige rol 

die weggelegd is voor vrouwen. Ze wijdt haar leven dan ook aan een perfect, vlekkeloos huis; zelf 

loopt ze er ook altijd piekfijn bij. Dit wordt gewaardeerd door haar eigen gezin. Voice-over (1:1:3): 

„Everyone on Wisteria Lane thought of Bree as the perfect wife and mother. Everyone, that is, except 

her own family‟. Haar dilemma‟s bevinden zich eerder op het vlak van het moederschap en hoe ze haar 

tienerkinderen moet aanpakken. Aanvankelijk krijgt ze hierbij geen morele steun van haar man omdat 

hij haar veracht. Wanneer Andrew echter een dodelijk ongeluk veroorzaakt, brengt dit hen opnieuw 

dichter bij elkaar. Wegens zijn wangedrag besluiten Rex en Bree om Andrew naar een 

delinquentenkamp te sturen. Bree is echter verscheurd tussen haar liefde voor hem en het feit dat hij 

haar erg gekwetst heeft. Ze twijfelt om haar zoon te gaan bezoeken op kamp (1:18:7), omdat hij haar 

waarschijnlijk zal verwijten. Ze bakt koekjes om hem haar liefde te tonen. Uiteindelijk zet ze haar 

gemengde gevoelens opzij en gaat ze hem toch bezoeken (1:18:22).  

In het vijfde seizoen heeft Bree een succesvol cateringbedrijf uit de grond gestampt en is ze een soort 

nieuwe Martha Stewart geworden. Haar kinderen zijn reeds volwassen, dus ze kent geen ambivalentie 

meer tussen de publieke en private sfeer. Integendeel, nu haar zoon Andrew voor haar werkt, is er een 
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samensmelting tussen de twee sferen. Hoewel het vernieuwend is om Bree in een succesvolle 

werkfunctie te zien, blijft het in een traditionele, „vrouwelijke‟ functie waarmee ze nogmaals de 

traditionele genderrollen bevestigt.  

 

Men kan hieruit concluderen dat een veel voorkomend dilemma niet alleen de keuze is tussen een 

carrière of het moederschap – want eens ze gekozen hebben stoppen de dilemma‟s niet, zoals in 

Lynettes geval. In die keuze zal men met nieuwe dilemma‟s en opofferingen moeten omgaan. Elke rol 

brengt verplichtingen met zich mee en deze zijn vaak moeilijk verenigbaar, waardoor belangrijke 

dingen mislopen. 

 

2.2 Keuze 

 

 
Probyn (1990, pp. 152-3) definieert choiceoisie als  the possibility of choosing between the home or 

the career, the family or the successful job. In dit opzicht moet men dus tussen beide kiezen en is 

„having it all‟ niet mogelijk. Keuzes maken impliceert ook dat men steeds een parallelle mogelijkheid 

misgelopen is, dat tot een heel verschillend leven had kunnen leiden. Ook Cherry zelf vermeldde in 

een interview dat „we‟ve reached the point where we realize that no, you really can‟t have it all…Long 

ago, it used to be easier: society laid down the rules for you. Now, there are a lot of choices, but 

sometimes choices can lead to chaos‟ (Sayeau, 2006, pp. 46-7). De „having it all‟-mythe is eerder een 

theoretische illusie dan een praktische mogelijkheid. 

 

Er is een belangrijke overeenkomst tussen het begin en het einde van het eerste seizoen. In (1:1:3) 

krijgen we een flashback te zien. Lynette had een mooie bedrijfspositie toen ze ontdekte dat ze voor 

het eerst zwanger was. Tom stelt voor dat ze haar baan opgeeft om voltijds moeder te worden omdat 

kinderen beter zouden presteren met een „stay-at-home mom‟. Dit illustreert het idee van 

„retreatism/opt-out‟. Bovendien zou ze minder stress hebben. Ironisch genoeg is haar leven op deze 

manier juist veel drukker geworden. Men kan hier niet echt van een bewuste keuze spreken, omdat het 

Toms voorstel is. Waarschijnlijk was Lynette het ermee eens dat dit de beste keuze zou zijn voor haar 

gezin. Volgens Akass (2006, p. 55) vindt men een vergelijkbare situatie terug in (1:23) nadat Tom 

ontslagen werd. Hij beslist om huisvader te worden en dat het Lynette‟s beurt is om terug te gaan 

werken. Wanneer ze protesteert, zegt Tom: „I already made the decision. You‟re going back to work‟.  

Haar „keuze‟ om terug te gaan werken is eigenlijk opnieuw een beslissing van Tom. Williams (2000 

geciteerd in Akass, 2006, p. 54) vat dit argument goed samen: „choice concerns the everyday process 

of making decisions within constraints‟.   

 

Hoewel er een progressieve omkering van genderrollen plaatsvindt doordat de vrouw gaat werken en 

de man thuisblijft, is het ironisch genoeg in zekere zin een versterking van de klassieke, patriarchale 
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genderrollen omdat het de man is die beslist. De ironie stopt hier niet, want hoewel Tom gekozen heeft 

om huisvader te zijn, bevalt het hem na een tijdje niet meer. Hij heeft het gevoel dat hij hierdoor zijn 

mannelijkheid verliest. In (2:12:23), nadat hij ermee akkoord gaat om een vasectomie te ondergaan, 

zegt hij aan Lynette dat hij zich ongelukkig voelt: „I couldn‟t do it. I felt like I was being emasculated. 

I don‟t make the money around here anymore, I don‟t provide for you and the kids. I wasn‟t going to 

let him snip out the last thing that makes me a man‟. Lynette bedreigt hem dus met een castratie, 

zowel letterlijk als figuurlijk (Mulvey, 1975, p. 13). Di Gregorio (2006, p. 65) is van mening dat Tom 

in zijn job als huisvader faalt door zijn eigen tekorkomingen. Dit toont het onvermogen van de serie 

aan om baanbrekend te zijn op het vlak van de representatie van ouderlijke rollen en genderrollen.  

 

Dit illustreert dat mannen dezelfde ambivalentie ondergaan als vrouwen, wanneer er sprake is van een 

omkering van genderrollen. Dit maakt hen op dit punt gelijkwaardig aan elkaar, hoewel het tot op 

zeker niveau het moederschap als een „natuurlijk‟ gegeven bevestigt en versterkt. Volgens Genz 

(2010, pp. 109-10) zijn vrouwen het slachtoffer van hun eigen keuzes en in dit geval geldt hetzelfde 

voor mannen.  

Coward (2006, p. 38) stelt dat ongeacht het feit dat de huisvrouwen in de serie veel meer keuze hebben 

dan vrouwen uit vorige generaties, ze allen onder de kloof tussen idealen en realiteit lijden. In een 

tijdperk van „choiceoisie‟ lijken keuzes toch meer beperkend dan bevrijdend te werken omdat we zelf 

verantwoordelijk zijn voor onze keuzes en bijgevolg ook voor de consequenties ervan.  

 

Een andere vorm van ambivalente keuze komt ter sprake wanneer Lynette‟s baas Nina zich ergert aan 

haar vraag naar meer evenwicht tussen werk en gezin (2:3:12). Nina antwoordt: „Ok, so how about the 

people that don‟t have the kids? Did you ever consider that they might need balance in their lives?‟. 

Ze draait de ambivalentie waarmee Lynette worstelt, om naar haar eigen levensstijl en keuzes: „So no, 

this is about fairness to the people who are childless by choice‟. Haar standpunt maakt duidelijk dat 

„having it all‟ niet mogelijk is: „I knew I could never do both jobs justice. That‟s why I chose not to 

have a family‟. Ze heeft een hoge functie in het bedrijf, maar heeft hiervoor haar gezin moeten 

opofferen. Nina gebruikt de „rhetoric of choice‟ om deze beslissing te verdedigen en te rechtvaardigen, 

maar men kan zich de vraag stellen of er nog daadwerkelijk sprake is van een bewuste keuze of eerder 

een consequentie (Akass, 2006, p. 55). Het is een kwestie van je eigen prioriteiten te stellen, in functie 

hiervan keuzes te maken en de gevolgen ervan te dragen.  

 

Ook bij Bree en Rex is er sprake van een vrij klassieke verdeling van genderrollen Het is het 

patriarchale, nucleaire gezin bij uitstek, waarvan Rex de „head of the household‟ (1:1:8) is, zoals Bree 

het zelf noemt. De keuzes waarmee ze moet omgaan, hebben voornamelijk betrekking op haar  

kinderen, hoewel ze van Rex verwacht dat hij de belangrijkste beslissingen neemt in het gezin.  

Men kan stellen dat Bree een prefeministische rol vervult omdat ze niet geïnteresseerd lijkt in 

gelijkwaardige rollenpatronen (Lancioni, 2006, pp. 136-7). Daarom kan men het feit dat ze ervoor 
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„gekozen‟ heeft om huisvrouw te zijn in vraag stellen. In de backlash-visie wordt het huis gezien als de 

„natuurlijke‟ plaats van de vrouw, maar is er dan echt sprake van een keuze?  

Bree besteedt uren aan haar huishouden en in de keuken, maar dit wordt niet geapprecieerd door haar 

gezin. In (1:1:8) vraagt ze haar gezin hoe de maaltijd hen bevalt en Andrew antwoordt hierop: „Who 

asked you to spend three hours on diner?‟. Daarmee impliceert hij dat dit haar eigen keuze is en dat 

niemand van haar verwacht om zoveel tijd in haar huishoudelijke taken te steken. Hij zegt zelf dat hij 

gelukkiger zou zijn met porc and beans uit een blik. Het lijkt dus of Bree haar eigen onderdrukte 

positie creëert of dat dit deel uitmaakt van haar „keuze‟ als huisvrouw en dat ze het daarom aanvaardt. 

Zij is waarschijnlijk de meest onderdrukte huisvrouw van de vier omdat deze rol voor haar de enige 

mogelijkheid biedt tot zelfvervulling. 

 

2.3 Gezag/Onderhandeling 

 

 
Er bestaat een duidelijke tweedeling tussen het gezag dat Lynette uitoefent in de publieke en in de 

privésfeer. Op het werk heeft ze een hoge functie en veel aanzien. Maar thuis luisteren de kinderen 

niet naar haar en wordt haar gezag constant ondermijnd. Ze gebruikt vaak chantage, manipulatie en 

omkoperij om de kinderen toch te doen gehoorzamen, met of zonder het gewenste resultaat. Om haar 

kinderen in toom te houden op de begrafenis van Mary Alice (1:1:3), chanteert Lynette haar zonen 

door te zeggen dat ze het telefoonnummer van de Kerstman bezit. Ze dreigt ermee om hem te bellen 

als ze stout zijn en te zeggen dat ze kousen willen als cadeau. Dit lijkt aanvankelijk te werken, maar na 

een tijdje misdragen de kinderen zich toch. Vernedering is dan vaak een gevolg van dit gebrek aan 

gezag, en dit meestal in het openbaar. Wanneer haar kinderen weigeren om uit het zwembad te komen 

op de begrafenis (1:1:5), wordt Lynette vernederd in het bijzijn van de hele buurt: „I am your mother. 

You have to do what I say. Come on‟. Haar kinderen dagen haar uit: „We want to swim and you can‟t 

stop us‟. Lynette stapt dan maar zelf, gekleed, in het zwembad om haar kinderen eruit te sleuren en 

gaat daarna vlug naar huis. Ook wanneer ze naar de acupuncturist gaat, wordt ze door haar kinderen 

vernederd wanneer ze zich misdragen in de wachtkamer (1:8:7). 

 

Vaak dreigt ze dat ze hen een pak slaag zal geven als ze niet luisteren, maar de kinderen weten maar al 

te goed dat ze dit nooit zal doen dus verliest het zijn efficiëntie. In (1:18:8) dreigt Lynette: „Parker, I 

swear I will spank you. Knock it off‟ maar hij gaat gewoon verder en zij onderneemt niets. Het komt 

tot een dieptepunt wanneer ze helemaal uitgeput geraakt door haar kinderen en haar huishouden en ze 

de controle volledig verliest (1:8:22).  

 

Bree en Lynette hebben elk een zeer verschillende opvoedingsstijl maar toch ondervinden ze allebei 

gezagsproblemen met hun kinderen. In (1:18:13) heeft Lynette haar kinderen achtergelaten bij Bree. 

De kinderen misdragen zich en ook zij dreigt met een pak slaag, maar de kinderen geloven haar niet. 
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Als Porter niet ophoudt, geeft Bree hem effectief een pak slaag en de andere kinderen kijken 

gechoqueerd toe. De titel van de aflevering, „Children will listen‟, is hier dan ook zeer toepasselijk. 

Het komt tot een heus conflict tussen Bree en Lynette op het vlak van opvoeding, wanneer ze dit te 

weten komt (1:18:15). Ze praat hier met Tom over (1:18:16): „She could‟ve simply threatened to spank 

him‟. Tom: „Yeah, because that works out so well when we do it. It used to work. They‟ve figured out 

it‟s an empty threat. They‟re onto us‟. 

Kort hierop dagen haar kinderen haar weer uit, wanneer ze met opzet hun tandenborstel in de toiletpot 

laten vallen zodat ze hun tanden niet meer kunnen poetsen (1:18:23). Lynette begint weer te dreigen 

maar beseft dat dit nutteloos is: „I mean it this time. These are not just words. If you do this, so help 

me…‟. VO: „Hearing the hollowness of her own voice, Lynette realized that it was time to get one step 

ahead‟. L: „…I will walk you over to Mrs Van De Kamp‟s and we all know what happens when she 

gets mad‟. Ironisch gezien stopt ze niet met haar loze bedreigingen, maar verandert ze er enkel de 

boosdoener van: niet zij maar Bree zal hen een pak slaag geven als ze niet gehoorzaam zijn.  

 

Onderhandeling is ook een zeer belangrijk aspect voor Lynette om haar rollen thuis en op het werk 

met elkaar te combineren („having it all‟). Een voorbeeld hiervan hebben we reeds aangehaald, 

wanneer Lynette onderhandelt met haar baas Nina opdat ze de eerste schooldag van haar zoon kan 

bijwonen (2:3:12). Maar dit talent heeft ze blijkbaar doorgegeven aan haar kinderen, wanneer Parker 

haar op zijn beurt manipuleert en hierdoor schuldig doet voelen (2:3:6). Ook Tom merkt dit op: „Wow, 

he just totally manipulated you‟. Lynette ziet er de humor van in: „Well, hey, when a kid‟s that good, 

you gotta give him his due‟. 

Toch zijn manipulatie en chantage niet enkel voorbehouden om kinderen te doen gehoorzamen. Ook 

volwassenen gebruiken het om te krijgen wat ze willen. Wanneer de kinderen waterpokken hebben 

(2:12:8), chanteert Tom Lynette zodat zij voor de kinderen zou zorgen: „If you think I‟m being a baby 

now, do I need to remind you of what I‟m like when I‟m sick? Remember that time I had strep throat? 

We wound up in marriage counseling‟. Lynette geeft meteen toe: „I‟ll call the office‟. 

 

Ook Bree heeft een gezagsprobleem met haar tienerkinderen en dit zorgt ervoor dat ze voortdurend 

vernederd wordt door haar gezin, vooral door haar man en zoon. Dit bevestigt opnieuw de patriarchale 

gezinsstructuur. In (1:1:8) vraagt Bree aan Rex om haar te steunen, nadat Andrew haar belachelijk 

gemaakt heeft. Het enige wat hij hierop te zeggen heeft is „Pass the salt?‟. Dit is een scène die 

dezelfde, onderdrukte sfeer voortbrengt als American Beauty. Vervolgens vernedert hij haar door de 

scheiding aan te vragen in een goedkoop wegrestaurant (1:1:12).  

Na Rex‟ overlijden komt Bree er alleen voor te staan. Het gaat van kwaad naar erger tussen Andrew 

en haar. Hij is wraakzuchtig nadat zijn moeder hem naar een delinquentenkamp stuurde en er ontstaat 

een soort machtsstrijd tussen beiden. Andrew onderhandelt met Danielle om samen hun moeder te 

vernederen (2:21:17). Na een tijdje is Danielle het beu maar Andrew gaat tot het uiterste om Bree te 

kwetsen (2:21:25). Wanneer hij uiteindelijk in zijn opzet slaagt door met haar vriend Peter te slapen, 
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heeft dit onverwachte gevolgen. In een hartverscheurende sequentie (2:21:26) laat Bree Andrew achter 

in een verlaten gasstation, met een koffer vol kleren en wat geld. Ze laat hem „vrij‟. Hij heeft haar tot 

het uiterste gedreven en ze kan hem niet meer aan. Eerst smeekt hij haar om hem niet achter te laten, 

maar daarna verbergt hij zijn verdriet door dit in zijn voordeel te draaien: „You know what the good 

news is? I win. I remember the look in your eyes when I told you I was gay. And I knew that one day, 

you would stop loving me. So here we are. I was right. So I win‟. Bree antwoordt hier enkel op: „Well, 

good for you‟ op. Andrew heeft dus uiteindelijk hun onderlinge machtsstrijd gewonnen. Hiermee is 

Bree definitief haar gezag kwijt, of misschien is dit juist de ultieme vorm van gezagsuitoefening.  

 

2.4 Zelfopoffering 

 

 

Dit thema verwijst naar „maternal sacrifice‟, afkomstig uit het melodrama van de jaren ‟50. Volgens 

Lancioni (2006, p. 136) past Bree in het vrouwelijke stereotype van de sitcoms uit diezelfde periode. 

Het nucleaire gezin staat er in functie van een repressieve, sociale institutie waarin patriarchale 

structuren heersen. Het melodrama fungeert dan als een plaats van tegenstelling, potentiële subversie 

en onderbreking van de dominante ideologieën en hun activiteiten (Klinger , 1994, pp. 21-2). Gledhill 

(2007, p. 318) benadrukt de bedrukkende en claustrofobische sfeer van het burgerlijke gezin als 

private sfeer voor vrouwen en de heersende gesloten mentaliteit van de suburbs in de jaren 1950. 

Coward (2006, p. 35) verwijst naar de esthetiek van de serie, dat eerder uitgaat van Hollywood 

melodrama‟s uit de jaren 1950 dan van hedendaagse beeldvorming. 

 

Dit is eveneens van toepassing op Desperate Housewives waarin Bree en haar gezin een parodie en 

kritiek vormen op deze patriarchale structuren. Bautista (2006, p. 165) stelt dat ondanks de 

subversieve elementen die Bree oproept in haar hedendaagse verpersoonlijking van de „happy 

housewife‟-mythe, haar constructie uiteindelijk niet veel verschilt met de eerdere modellen dat ze 

parodieert. Volgens Sharp (2006, p. 127) wordt de huisvrouw veel plezier ontzegd in de 

huishoudelijke sfeer omdat ze gestraft wordt voor haar ambivalentie en overinvestering in haar rollen. 

Ook de vrouw als slachtoffer is een belangrijk thema van het melodrama. 

 

Na het dodelijke ongeluk dat Andrew veroorzaakt heeft, beslist Bree om haar eigen geloof en 

overtuigingen opzij te schuiven om hem te beschermen (1:8:2). Dit wordt aangetoond doordat ze haar 

Bijbel leest, dichtslaat en in een lade opbergt. Samen met Rex vernietigt ze het bewijsmateriaal om elk 

spoor van de misdaad uit te wissen. Later offert Bree haar vrije namiddag op om op Lynette‟s kinderen 

te passen (1:18:11). Wanneer Bree en Rex Andrew op kamp gaan bezoeken, wil hij zijn moeder niet 

zien (1:18:22). Rex wil terug naar huis, maar Bree zet haar gekwetste gevoelens opzij en zegt dat hij 

met Andrew moet praten, zodat ze zeker is dat hij het goed stelt. De waarde van zelfopoffering wordt 
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verstekt doordat de persoon op wie het betrekking heeft er meestal geen weet van heeft of het niet 

erkend.  

 

Als voltijdse moeder krijgt Lynette het hard te verduren. Om het hoofd te kunnen bieden aan al haar 

taken, wordt ze stilaan verslaafd aan Rilatine, de ADHD-medicatie van haar zoon. Haar bioritme is 

helemaal ontregeld en hierdoor komt ze in een vicieuze cirkel van pepmiddelen en slaappillen terecht 

(1:8:14). Ze offert dus haar gezondheid en welzijn op om een goede moeder te zijn, maar brengt haar 

kinderen hierdoor onrechtstreeks in gevaar.  

 

Men kan zich de vraag stellen of „reatreatism‟ een vorm van zelfopoffering is. De vrouw geeft haar 

voltijdse baan op, om zich volledig toe te spitsen op haar gezin. Omdat „having it all‟ in dit opzicht 

niet mogelijk is, heeft zelfopoffering als gevolg dat de vrouw een deel van haar eigen verlangens en 

identiteit moet opgeven. Een goed voorbeeld hiervan is Lynette die bepaalde aspecten moet opgeven 

om haar gezinsleven te kunnen combineren met haar carrière. Zo vindt ze steeds excuses om een 

belangrijke vergadering te verlaten, om haar zoon rechtstreeks via webcam te kunnen volgen op zijn 

eerste schooldag. Hiermee offert ze een deel van haar professionaliteit op om haar rol van moeder te 

kunnen vervullen vanuit haar werkomgeving (2:3:21). 

Ook Tom offert een deel van zijn „mannelijkheid‟ op om huisvader te worden. Dit kan men als een 

vorm van „paternal sacrifice‟ beschouwen, hoewel het eerder een gevolg van zijn ontslag is dan een 

bewuste keuze. Vervolgens is hij zelf bereid om een vasectomie te ondergaan om zijn huwelijk met 

Lynette te redden, maar hij schrikt er uiteindelijk toch voor terug (2:12:23). Dit illustreert dat 

opofferingen eerder toegeschreven worden aan vrouwen in hun rol van moeder, dan aan mannen. Dit 

bevestigt opnieuw de patriarchale structuren. 

 

Een belangrijke analogie is dat beide huisvrouwen op een gegeven moment hun kinderen „achterlaten‟ 

op een wanhopig moment. Wanneer de stoppen bij Lynette doorslaan, laat ze haar kinderen bij Susan 

achter en loopt ze weg (1:8:24). Ook Bree heeft Andrew achtergelaten, één keer in een 

delinquentenkamp en een tweede keer voor altijd (2:21:26). Hier is er sprake van een overlapping 

tussen zelfopoffering, schuldgevoelens en wanhoop. Men kan stellen dat het geval van Bree veel erger 

is omdat ze dit bewust deed, terwijl het bij Lynette een opwelling was. Dit lijkt op het eerste zicht een 

egoïstische wanhoopsdaad te zijn (cfr. infra 2.1.6.), maar als men er goed over nadenkt, kan men het 

als een verborgen vorm van (zelf)opoffering beschouwen. Dit brengt ons terug naar de gebeurtenis 

waarop Desperate Housewives gebaseerd is: huismoeder Andrea Yates die haar vijf kinderen in pure 

wanhoop vermoordde. Het feit dat zowel Lynette als Bree hun kinderen achtergelaten hebben, was 

weliswaar om gelijkaardige feiten te voorkomen. Ze handelen dus in belang van hun kinderen, om 

ervoor te zorgen dat ze veilig zijn.  
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Macdonald (1995, p. 135) poneert dat „‟good‟ mothers are self-sacrificing and selfless; „bad‟ mothers 

are either overbearing or neglectful‟. Dit drukt misschien een te zwart-wit standpunt uit omdat er 

overlappingen mogelijk zijn zoals we net aangetoond hebben. Het houdt in dat men bepaalde 

opofferingen moet maken om een goede moeder te zijn, zelf al kan dit wanhopige daden inhouden. We 

zullen deze dichotomie van goede/slechte moeder in het volgend thema bespreken. 

 

2.5 Schuldgevoel 

 
 

Olsen & Morgan (2010, p. 335) stellen dat Cherry de serie gecentraliseerd heeft rond de cruciale vraag 

„What do you do when the life you‟ve chosen doesn‟t make you happy?‟. Hiermee exploreert hij de 

psychologische spanningen van schuld, die voortgebracht worden door vervreemding, competitie, 

hiërarchie of perfectie (Brummett, 2006, pp. 184-5).  

De „having it all‟ ambivalentie en het voltijdse moederschap brengen allebei schuldgevoelens met zich 

mee, omdat men niet op twee plaatsen tegelijk kan zijn en beide rollen tot een goed einde kan brengen. 

Dit wordt geïllustreerd door Lynette wanneer ze verscheurd wordt tussen haar werkverplichting en 

haar moederrol om haar zoons eerste schooldag mee te maken (2:3:6). Gillis & Waters (2006, p. 200) 

stellen dat het heersende uitgangspunt van de serie de ambivalente portretering van het moederschap 

is, doorheen de dichotomie van goede/slechte moeder.  

 

Op een bepaald moment komt het tot een conflict tussen Bree en Lynette over hun respectievelijke 

manier van omgaan met het moederschap. Lynette is er niet over te spreken dat Bree haar zoon een 

pak slaag gegeven heeft (1:18:15). Ze voelt zich schuldig over het buitensporige gedrag van haar 

kinderen en wordt hierdoor geconfronteerd met haar eigen tekortkomingen als moeder (Olsen & 

Morgan, 2010, pp. 340-1). Ze wijzen elkaar op hun fouten en vernederen elkaar in het bijzijn van de 

andere huisvrouwen. L: Yeah, you‟re right, Bree. I‟ve got a lot to learn about parenting. I feel so 

blessed to be getting sage advice from such an impeccable mother like you. Your kids turned out 

perfect, if you don‟t count Andrew. Where is he, again? Some kind of boot camp for juvenile 

delinquents? Bree:  I never said I was perfect. Voor de eerste keer kan men een glimp opvangen van 

Bree‟s breekbaarheid, in tegenstelling tot haar gewoonlijk perfecte huisvrouw-imago.  

 

Schuldgevoelens is iets dat Bree maar al te goed kent en de aflevering heet toepasselijk „Guilty‟. In 

(1:8:2) verkondigt Mary Alice‟s voice-over:  In fact, Bree had spent most of her life feeling guilty. Ze 

is een persoon met een sterk gevoel van moraliteit. Aan de andere kant voelt Andrew geen greintje 

schuld over het feit dat hij iemand gedood heeft en dat zit Bree dwars (1:8:19): Honey, you put a 

woman into a coma. Surely that arouses some kind of emotion. A: Yeah, well, it doesn‟t. Ze heeft het 

gevoel dat ze hierdoor gefaald heeft in haar rol van moeder. Wanneer ze Andrew gaat bezoeken op 

kamp, beseft ze dat ze niet weet wat zijn favoriete kleur is. Zo komt ze erachter dat ze haar zoon 
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helemaal niet kent. Volgens haar is een goede moeder iemand die haar kind van buiten kent en weet 

hoe te reageren in elke situatie (1:18:20). Toch wil ze niet toegeven aan Rex dat ze zich schuldig voelt 

en in plaats van mee te gaan, bakt ze koekjes voor Andrew. Ontkenning is de manier waarop Bree 

omgaat met moeilijke situaties. Wanneer Bree toch op het kamp aankomt in een chic groen 

mantelpakje, is het contrast met de andere, marginale moeders enorm (1:18:24). Hierdoor beseft Bree 

dat hun situatie zo erg niet is: I‟m through feeling guilty. I want it stated for the record that I‟m a good 

mother, do you hear me? I am a good mother.   

Maar na Rex‟ dood loopt de situatie helemaal uit de hand, tot op het punt dat ze Andrew in een 

verlaten buurt achterlaat (2:21:26). There are so many things I want to say to you, Andrew. But mostly, 

I just want you to know how sorry I am. Every child deserves to be loved unconditionally. And I 

thought that was the kind of love that I had for you. Maybe if I had, it would‟ve been different. Dit kan 

men als Bree‟s absolute dieptepunt beschouwen, zowel fysisch als emotioneel. Hiermee ontkracht ze 

het cliché dat moeders onvoorwaardelijk van hun kinderen houden en legt ze een breekbare 

onderliggende realiteit bloot.  

 

Ook Lynette kent een hartverscheurend dieptepunt met haar eigen kinderen (1:8:27). Dit wordt 

ontketend door haar Rilatine-verslaving die haar lichaam en gemoedstoestand helemaal overhoop 

gegooid heeft. Ze vlucht naar een voetbalveld waar ze in tranen uitbarst. Bree en Susan komen haar 

achterna om haar te steunen. Hier komt de dichotomie van goede/slechte moeder ook goed in beeld: I 

love my kids so much. I‟m so sorry they have me as a mother. Bree troost haar door te zeggen: Lynette, 

you‟re a great mother. L:  No, I‟m not. I can‟t do it. I‟m so tired of feeling like a failure. It‟s so 

humiliating. Other mums don‟t need help. Other mums make it look so easy.  All I do is complain. B: 

Nobody likes to admit that they can‟t handle the pressure. Dit antwoordt versterkt het feit dat de 

meeste vrouwen en moeders de schijn hoog ophouden. Deze cruciale sequentie doorbreekt het idee dat 

het moederschap geweldig en gemakkelijk is, zoals men vaak op televisie ziet. Het vertoont de 

extreme ambivalentie en de momenten van wanhoop van het moederschap. Susan en Bree bekennen 

dat ook zij wanhopige momenten kennen met hun kinderen en Lynette antwoordt: We should tell each 

other this stuff. It really helps.  

Lynette stelt een feministische kritiek voor op het patriarchaat en de ongelijke verdeling van arbeid 

(Sharp, 2006, p. 124). Vrouwen staan er vaak alleen voor en staan onder hoge druk om te presteren in 

een competitieve wereld. Ze lijken te lijden onder de kloof tussen het beeld van huishoudelijke 

perfectie en de realiteit. Sharp (2006, p. 124) verwijst naar deze belangrijke sequentie en stelt dat 

populaire media steeds meer problemen van het moederschap aankaarten. Dit bevestigt de culturele 

status en impact van Desperate Housewives op huisvrouwen en moeders wereldwijd. 
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2.6 Wanhoop 

 

 
Wanhoop kan men als een overkoepelend thema beschouwen, dat zowel oorzaak als gevolg van de 

andere thema‟s is. Dit is uiteraard één van de belangrijkste thema‟s van de serie zoals de titel 

suggereert: life in Wisteria Lane is one of quiet desperation (Coward, 2006, p. 37).  De „white picket 

fences‟ zijn de materiële afbakeningen tussen de publieke en de private sfeer, maar dit onderscheiding 

wordt aanzienlijk verkleind door bekentenissen en roddels (Gillis & Waters, 2006, p. 198). 

 

Bree‟s wanhoop weerspiegelt de talloze complicaties en contradicties die de huishoudelijke sfeer met 

zich meebrengen (Bautista, 2006, p. 162). Haar perfectie fungeert als een vorm van extreme 

compensatie om haar wanhoop te verbergen. Ze verbergt haar emoties onder een perfecte façade van 

behaaglijkheid en genoegen. Zelf in de ergste situaties heeft ze een geforceerde glimlach op haar 

gezicht. Dit verwijst naar het begrip „camp‟ en heeft betrekking op kunstmatigheid, stijl, parodie, 

ironie en gender (Richardson, 2006, p. 89). Niet toevallig is haar familienaam Van De Kamp hier een 

ironische verwijzing naar. Dit kan men linken aan de mise-en-scène die, net als in het melodrama, een 

cruciaal element is. De muziek ondersteunt de satire en er wordt veel gebruik gemaakt van excessieve 

elementen als levendige kleuren om haar gebrek aan emoties te compenseren.  

 

Er vindt vaak een verschuiving plaats tussen een gebeurtenis en haar reactie hierop, dat men als 

ongepast kan bestempelen. Wanneer Rex de scheiding aanvraagt in een wegrestaurant, verkondigt 

Bree dat ze naar de saladebar gaat (1:1:12). Daar loopt ze Miss Huber tegen het lijf die haar vraagt hoe 

het gaat. VO: Bree longed to share the truth about her husband‟s painful betrayal. But sadly for Bree, 

admitting defeat was not an option. Dus antwoordt ze met een grote glimlach: Great. Everything is 

just great. Later eindigt Rex in het ziekenhuis, nadat Bree „per ongeluk‟ en verstrooid ajuin in zijn sla 

deed (1:1:15). Bree verontschuldigt zich voor haar vergissing en Rex antwoordt: Since when do you 

make mistakes? I‟m so sick of you being so damn perfect all the time. I‟m sick of the bizarre way your 

hair doesn‟t move. You‟re this plastic suburban housewife, with the pearls and the spatula. Bree is 

hierdoor onthutst en gaat naar de badkamer om een vaas met water te vullen. VO: Bree sobbed quietly 

for a few moments but her husband never knew, because when she finally emerged, she was perfect. 

Op het einde van het eerste seizoen belt het ziekenhuis Bree op om Rex‟ dood mee te delen. Na het 

horen van dit nieuws gaat ze gewoon door met het poetsen van haar zilveren bestek. Ze verbergt haar 

ware emoties achter een masker van perfectionisme en een overinvestering in haar huishoudelijke 

taken dat als een disfunctie fungeert. Volgens Richardson (2006, p. 90) is Bree‟s „campness‟ een 

overlevingsstrategie in een postfeministisch tijdperk.  

 

Doorheen de afleveringen brokkelt haar perfecte imago af en begint ze gebreken en emoties te 

vertonen. Haar gedrag ontspoort beetje bij beetje wanneer ze alcoholiste wordt en uiteindelijk in de 

gevangenis belandt voor rijden onder invloed. Tot overmaat van ramp en vernedering wordt ze er als 
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een prostituee aangezien (2:12:19). Haar ultieme wanhoopsdaad is wanneer ze Andrews gedrag niet 

langer aankan, nadat hij met opzet met haar vriend geslapen heeft en ze hem langs de weg achterlaat 

zodat hij een nieuw leven kan beginnen.  

 

Het buitensporige gedrag van haar kinderen drijft Lynette vaak tot wanhoop, bijvoorbeeld als ze met 

haar kleren aan in een zwembad stapt om ze eruit te sleuren (1:1:5). Wanneer ze de gelegenheid krijgt 

om met ex-collega‟s af te spreken, is ze wanhopig op zoek naar iemand die op haar kinderen wil 

passen. Haar grappige smeekbede verhult haar radeloosheid: Today, I have a chance to rejoin the 

human race for a few hours. There are actual adults waiting for me with margaritas. Look, I‟m in a 

dress! I have make-up on. For God‟s sake, Bree, I‟m wearing pantyhose. Het feit dat ze zich helemaal 

uitgedost heeft, toont aan hoe graag ze even wil ontsnappen aan haar dagelijkse moederrol.  

 

Lynette kent een dieptepunt wanneer ze haar schreeuwerige kinderen smeekt op te houden (1:8:22), 

maar ze negeren haar volledig: Boys, would you please, please stop it? Really, mummy‟s got a 

headache, ok?. Daarna valt ze in slaap en droomt ze dat ze een zenuwinzinking krijgt en de totale 

controle over zichzelf verliest. Plots ziet ze een waanbeeld van Mary-Alice, omhuld in een wit licht, 

die haar een geweer overhandigt als „oplossing‟. Op de achtergrond klinkt een vrolijk muziekje, om 

het contrast met de wanhoop extra in de verf te zetten. Lynette neemt het geweer aan en er weerklinkt 

een schot. Dan schiet ze verschrikt wakker. Dat is voor haar de druppel. In een opwelling laat ze haar 

kinderen bij Susan achter en vlucht ze weg, verscheurd door schuldgevoelens. 

 

Beiden worden dus in hun rol van moeder vaak op de proef gesteld en tot het uiterste gedreven, al gaat 

het om kleine kinderen of tieners. Volgens Olsen & Morgan (2010, p. 342) is Lynette het meest 

authentieke personage dat zich niet achter een façade verhult. Op dit vlak staan Bree en Lynette 

lijnrecht tegenover elkaar. Bree en haar huis zien er altijd piekfijn uit, in tegenstelling tot Lynette die 

er slordig en chaotisch bijloopt. Toch brengen deze tegenstellingen hetzelfde resultaat teweeg, ze zijn 

beiden wanhopig. Als men kiest voor het voltijdse moederschap, een carrière of „having it all‟, dan 

resulteert dat allemaal in wanhoop, kan men stellen. Er is dus geen „juiste‟ of „foute‟ keuze, men moet 

enkel met de gevolgen ervan kunnen omgaan.  
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Conclusie 
 
 

In de laatste decennia kwam er steeds meer belangstelling voor de manier waarop vrouwen 

voorgesteld worden in de populaire cultuur. Dankzij het „images of women‟-debat in de tweede 

feministische golf, maakte het feminisme een overgang naar de academische wereld. Dit hield in dat 

populaire beeldcultuur eindelijk waardig bevonden werd voor wetenschappelijke analyse. 

Voorafgaande onderzoeken over de representatie van vrouwen in populaire beeldvorming hebben het 

pad geëffend voor hedendaags onderzoek. 

 

In de bovenstaande literatuurstudie hebben we in het eerste deel de geschiedenis van de drie 

feministische golven overlopen en hun doelstellingen en verworvenheden van dichterbij bekeken. Elke 

golf kreeg kritiek te verduren en hieruit ontsprongen steeds nieuwe gedachtegangen. We zagen dat 

vooral de patriarchale machtsstructuren verantwoordelijke geacht werden voor de onderdrukking van 

de vrouw en dat dit versterkt werd door de media.  

 

In het tweede deel bespraken we de rol van de media ten opzichte van onze werkelijkheidsperceptie. 

De media versterken of weerleggen de heersende waarden en ideologieën in een maatschappij. De 

media fungeren als een venster op de wereld en geven ons een bepaald beeld van de werkelijkheid. 

Maar deze beelden zijn subjectief omdat ze geconstrueerd en gecontroleerd worden vanuit de 

dominerende machtsstructuren. Ze worden gelijkgesteld aan de heersende normen in een maatschappij 

waartegen andere waarden als „afwijkend‟ geplaatst worden. Dit houdt de instandhouding van 

traditionele genderrollen en stereotypering in die zeer moeilijk te weerleggen zijn. Toch slaagden 

bepaalde series als Sex and the City, The L-word en Queer as Folk er in om toonaangevend te zijn 

doorheen de representatie van subversieve genderrollen. In een postmoderne samenleving die 

getypeerd wordt door een verzadiging van mediabeelden, worden de grenzen tussen fictie en 

werkelijkheid steeds vager. Deze tendens wordt versterkt door de komst van hybride genres, zoals 

dramedy, die een samensmelting van verschillende genres inhoudt.  

 

In het derde deel van onze literatuurstudie bespraken we de verschillende visies op het postfeminisme.  

Het houdt zowel een breuk als een continuïteit in met de vorige feministische golven. Er is sprake van 

„empowerment‟ waarin vrouwen een succesvolle carrière hebben en economisch onafhankelijk zijn. 

Daar tegenover staat de backlash-visie, dat een zekere terugkeer naar prefeministische waarden 

inhoudt. Een hedendaags fenomeen dat zich ook weerspiegelt in de populaire beeldcultuur is dat van 

„reatreatism‟ of „opting-out‟. Dit wordt gelijkgesteld aan een vorm van nieuw traditionalisme waarin 

de vrouw er bewust voor kiest om terug te keren naar traditionele genderrollen en om zich terug te 

trekken in de privésfeer. In een tijdperk van „choiceoisie‟ waarin vrouwen meer keuze dan ooit 

hebben, is have it all er één van?  
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Dit brengt ons tot onze eigen drie onderzoeksvragen van Desperate Housewives. Op welke manier 

wordt de ambivalentie tussen een carrière en het moederschap in beeld gebracht doorheen de 

personages van Bree en Lynette? Zijn ze „doomed to be desperate‟? Is er sprake van traditionele 

vrouwelijke genderrollen? Kan men concluderen dat Desperate Housewives de heersende 

maatschappelijke waarden en normen eerder bevestigt of uitdaagt?  

Om bovenstaande vragen te onderzoeken en te beantwoorden hebben we een eigen analysemodel 

samengesteld op basis van verschillende theoretische strekkingen als het feminisme, postfeminisme en 

postmodernisme. Voor onze filmanalyse vertrekken we vanuit binaire opposities om de ambivalentie 

te onderzoeken. We erkennen de beperkingen van dichotomieën en pleiten daarom voor meerdere 

mogelijke betekenissen en lezingen. We hebben hiervoor een thematische filmanalyse gekozen. Dit 

leek ons de beste manier om latente betekenissen in televisieseries bloot te leggen.  

 

Desperate Housewives is een hartig, eerlijk, grappig en ontroerend portret van de verschillende 

dilemma‟s waar hedendaagse vrouwen mee worstelen en legt de wanhoop bloot die vrouwen in de 

21
ste

 eeuw ondervinden. Op dit niveau kan men de serie als baanbrekend beschouwen omdat het een 

onderliggende emotionele realiteit blootlegt die men in andere series niet vaak te zien krijgt. Het toont 

de kwetsbaarheid en de wanhoop van vrouwen aan die overweldigd worden door hun huishoudelijke 

taken. Ook het cliché van de onvoorwaardelijke liefde van een moeder voor haar kinderen wordt er 

ontkracht. Hier kunnen vrouwen en moeders wereldwijd zich in terugvinden en dit verklaart 

gedeeltelijk het immense succes van de serie.  

 

Uit de analyse van onze eerste onderzoeksvraag kan men concluderen dat Lynette de ambivalentie 

tussen het moederschap en een carrière het best belichaamt. Ze heeft haar carrière opgeofferd om 

voltijds moeder te worden maar lijdt onder de kloof tussen het idealistische beeld van het moederschap 

en de realiteit ervan. Dit komt in beeld doorheen de dichotomie van „goede‟ en „slechte‟ moeder. 

Hoewel ze later terugkeert naar het werk, wordt ze constant verscheurd tussen haar beide rollen. Ook 

Bree ondergaat tegenstrijdigheden die met het voltijdse huishouden en tienerkinderen gepaard gaan. 

Beide rollen komen dus aan bod zonder er een „goede‟ of „slechte‟ keuze van te maken omdat elke rol 

haar voor- en nadelen heeft. Deze ambivalentie wordt goed weerspiegeld doorheen de vicieuze cirkel 

van dilemma, keuze, gezag/onderhandeling, zelfopoffering, schuldgevoelens en wanhoop. Deze 

gevoelens doen zich vaak tegelijkertijd voor en daarom is het moeilijk om te besluiten wat oorzaak en 

gevolg is. Wel is duidelijk dat ongeacht de keuze die de vrouwen maken – huisvrouw, carrière of 

„having it all‟- deze allen in wanhoop resulteren.   

Men kan uit de representatie van Lynette dus besluiten dat „having it all‟ in theorie mogelijk is, maar 

dat dit in de praktijk vaak als onwenselijk en tegenstrijdig ervaard wordt. Het lijkt de beste optie voor 

vrouwen om tot persoonlijke vervulling te komen in zowel de publieke als de privésfeer, maar ze 

betalen hiervoor de prijs. Vaak staan ze er alleen voor en zonder buitenstaande hulp kunnen ze beide 
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rollen niet op een bevredigende manier vervullen. Dit lijkt dus te bevestigen dat de huisvrouwen 

inderdaad „doomed to be desperate‟ zijn. 

 

Onze tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op genderrollen tussen man en vrouw. Hiervoor 

verwijst men naar het genre dramedy. Door gebruik te maken van ironie en satire worden de 

genderrollen in vraag gesteld. Deze hebben als voornaamste functie om moeilijke en soms 

controversiële discussiepunten bespreekbaar en grappig te maken. De humor kan er soms overdreven 

zijn, maar dit is enkel om het contrast met de onderliggende wanhoop te versterken. Ironie en satire 

liggen aan de basis om een sociale kritiek te uiten op patriarchale machtsstructuren, zoals ook het 

geval was in Sirks melodrama‟s van de jaren „50. Ondanks sporen van „empowerment‟ is er eerder 

sprake van traditionele genderrollen tussen man en vrouw. Een kritiek dat men op Desperate 

Housewives kan uiten is dezelfde als in de tweede feministische golf, namelijk dat ze uitgaat van de 

blanke heteroseksuele middenklasse. Er is sprake van stereotypering omdat de vrouwen in de serie er 

mooi en slank uitzien en soms, zoals Edie, als seksueel object geportretteerd worden. De 

homoseksualiteit van Andrew is wel een subversief element, vooral in contrast met de erg 

conservatieve Bree.  

 

Uit onze thematische filmanalyse kunnen we uiteindelijk besluiten dat Desperate Housewives fungeert 

als een „site of struggle‟ om de betekenissen van het feminisme te onderhandelen (Moseley & 

Hollows, 2006). Ambivalentie is de rode draad doorheen de serie die op verschillende manieren tot 

uiting komen. Ze worden als these en antithese onderhandelt om uiteindelijk een synthese te vormen.  

Ook Lancioni (2006, p. 143) stelt dat populaire cultuur een plaats is waar betekenissen betwist en 

tegenstellingen aanvaard worden. Verschillende levensstijlen, keuzes, waarden en normen worden er 

gerepresenteerd zonder ze als „goed‟ of „slecht‟ te bestempelen. Desperate Housewives vertoont zowel 

pre-, anti- als post-feministische kenmerken doorheen de verschillende huisvrouwen. Het heeft 

betrekking op de beide visies van het postfeminisme. Aan de ene kant behandelt de serie zeer actuele 

thema‟s en dilemma‟s die van maatschappelijk belang zijn. Op het eerste zicht lijkt er sprake te zijn 

van een feministische kritiek op de „natuurlijke‟ rol van de huisvrouw en moeder door de 

moeilijkheden en tegenstrijdigheden ervan te tonen. Maar deze worden niet ver genoeg doorgedreven 

om het als subversief te kunnen bestempelen, vooral als men de backlash als een poging beschouwt 

om vrouwen aan te moedigen om hun traditionele rollen weer op te nemen. In dit opzicht bevestigt en 

versterkt de serie de dominante patriarchale waarden en normen tot op een zeker punt (Sharp, 2006; Di 

Gregorio, 2006).   

 

Desperate Housewives blijft dus een ambivalent standpunt innemen door de heersende waarden en 

normen tegelijkertijd te bevestigen en uit te dagen. Dit resulteert in een „zero-sum‟ game (Sayeau, 

2006, p. 47). Ondanks het feit dat de maatschappelijke context en de mogelijkheden voor vrouwen in 

de laatste vijftig jaar veel geëvolueerd zijn, blijven de eeuwige dilemma‟s van het feminisme gelden. 
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Bron afbeelding:  http://www.abcgallery.com/C/cranach/cranach66.jpg (geraadpleegd op 25 juli 2010) 
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David Robert, Temple of Philae, Nubia
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 Bron afbeelding:  http://www.hethert.org/Temple_of_Philae_Nubia_-_David_Roberts.jpg (geraadpleegd op 25 

juli 2010) 
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Bron afbeelding: http://media-2.web.britannica.com/eb-media/62/20262-004-B18C86DF.jpg (geraadpleegd op 

25 juli 2010) 

ORIGINELE VERSIE 

VERSIE   DESPERATE HOUSEWIVES 
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Originele versie: Jan Van Eyck, 

The Marriage of Giovanni Arnolfini and Giovanna Cenami (1434)
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 Bron afbeelding:  http://cruciality.files.wordpress.com/2009/05/jan-van-eyck-e28098portrait-of-giovanni-

arnolfini-and-his-wife_-1434.jpg (geraadpleegd op 25 juli 2010) 

 

ORIGINELE VERSIE 

http://cruciality.files.wordpress.com/2009/05/jan-van-eyck-e28098portrait-of-giovanni-arnolfini-and-his-wife_-1434.jpg
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ALTERNATIEVE VERSIE  met Teri Hatcher 
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Bron: 

http://www.artic.edu/aic/collections/citi/images/standard/WebLarge/WebImg_000067/50629_592067.jpg 

(geraadpleegd op 25 juli 2010) 
24

 Bron:  http://theinvisibleagent.files.wordpress.com/2009/01/elvgren3.jpg (geraadpleegd op 25 juli 2010) 

ORIGINELE VERSIE 

VERSIE  DESPERATE HOUSEWIVES 

 

http://www.artic.edu/aic/collections/citi/images/standard/WebLarge/WebImg_000067/50629_592067.jpg
http://theinvisibleagent.files.wordpress.com/2009/01/elvgren3.jpg
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VERSIE   

DESPERATE HOUSEWIVES 

 

ALTERNATIEVE VERSIE 

met Felicity Huffman 

ALTERNATIEVE  VERSIE  met Felicity Huffman 
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Dick Williams, I am proud
25
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ALTERNATIEVE  
          Andy Warhol, 

    Campbell‟s soup
26

, (1968)            

                                                 
25

 Bron afbeelding: http://www.legion.org/documents/legion/posters/910.jpg (geraadpleegd op 25 juli 2010) 
26

 Bron afbeelding: http://blog.purevisibility.com/wp-content/uploads/2008/04/warhol-campbell_soup-1-

screenprint-1968.jpg (geraadpleegd op 25 juli 2010) 

ORIGINELE VERSIE VERSIE  DESPERATE HOUSEWIVES 

 

ORIGINELE VERSIE 

ALTERNATIEVE  VERSIE  met  Marcia  Cross 

http://www.legion.org/documents/legion/posters/910.jpg
http://blog.purevisibility.com/wp-content/uploads/2008/04/warhol-campbell_soup-1-screenprint-1968.jpg
http://blog.purevisibility.com/wp-content/uploads/2008/04/warhol-campbell_soup-1-screenprint-1968.jpg
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Robert Dale,   

Couple Arguing and Romantic Couple
27 
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 Bron: http://s3.images.com/huge.9.45943.JPG (geraadpleegt op 25 juli 2010) 
28

 Bron: http://www.wednesdaymartin.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/robert-dale-fighting-couple.jpg 

(geraadpleegd op 25 juli 2010)  

ORIGINELE VERSIE 

ALTERNATIEVE  VERSIE  met Eva Longoria 

VERSIE  DESPERATE HOUSEWIVES 

 

http://s3.images.com/huge.9.45943.JPG
http://www.wednesdaymartin.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/robert-dale-fighting-couple.jpg
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      Roy Lichtenstein, Sweet Dreams Baby
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 Bron: http://www.squidoo.com/roy-lichtenstein (geraadpleegd op 25 juli 2010) 

ORIGINELE VERSIE 

VERSIE  DESPERATE HOUSEWIVES 

 

http://www.squidoo.com/roy-lichtenstein
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BEGIN en EINDE van TITELSEQUENTIE, 

de cirkel is rond. 
 

 
 

 

 

VERSIE  DESPERATE HOUSEWIVES 
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Bijlage 2: Sequentieanalyse Desperate Housewives 

Personages       

 Gezinnen: 

1. The Young‟s:   MA = Mary Alice;  P = Paul en hun zoon: Z = Zachary 

2. The Van De Kamp‟s: B = Bree ; R = Rex en hun twee kinderen: D = Danielle ; A = Andrew 

3. The Mayer‟s:   S  = Susan en haar dochter:  Ju = Julie (K = Karl)  

4. The Scavo‟s:  L  = Lynette ; T = Tom en hun 4 kinderen : Porter, Preston, Parker (de 3 P‟s) en Penny 

5. The Solis‟:   G = Gabrielle en C = Carlos, geen kinderen 

6. de familie Applewhite: Betty, Matthew en Caleb  (SEIZOEN 2) 

 

 Losstaande personages:  E = Edie Britt ; M = Mike Delfino; Mrs H = Mrs Huber; Jo = tuinman John; Fe = Felicia (zus van Mrs 

 Huber); PH= Phyllis (moeder van Rex) Wisteria Lane = WL 

 

 

                     
 

Seizoen 1, aflevering 1 ‘Pilot’ (1:1) 
 

Uitgezonden in VS: 3 oktober 2004 

Writer and Executive Producer: Marc Cherry 

Director: Charles McDougall 

 

 

Sequentie 

ID 

Tijdsduur 

Sequentie 

Tijdstip Plaats Personages Omschrijving 

1 

 

00:00 - 02:30 DAG WL – huis 

MA 

Mary Alice; Mrs H Mary Alice doet haar dagelijkse boodschappen: ze maakt het ontbijt klaar, kuist haar 

huis, gaat de strijk ophalen vooraleer ze besluit een revolver tegen haar hoofd te houden 

en zichzelf van het leven te beroven.  

2 02:30 - 02:34    Titelsequentie 

 

3 

 

02:34 - 10: 14 

 

 

DAG WL – huis 

MA 

De hele buurt Introductie van de 4 hoofdpersonages en hun gezin aan de hand van flashbacks, we 

komen meer te weten over hen. Begrafenis van Mary Alice, receptie in haar huis voor 

familie en vrienden. De vier vriendinnen praten en vermoeden dat er iets meer aan de 

hand is. 
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Sequentie 

ID 

Tijdsduur 

Sequentie 

Tijdstip Plaats Personages Omschrijving 

4 10:14 - 11:21 DAG Huis MA  Mike en Susan Eerste ontmoeting tussen Susan en Mike, hij is juist verhuist naar Wisteria Lane. Zij is 

illustrator voor kinderboeken, hij is een loodgieter.  

5 

 

11:21 - 13:23 DAG Huis MA Mrs H; L; 3 P‟s Mrs Huber vertelt Lynette dat haar 3 zonen in het zwembad luidruchtig aan het spelen 

zijn. L is beschaamd en probeert haar kinderen uit het zwembad te krijgen. Ze dagen 

haar uit en dus stapt ze zelf, gekleed, in het zwembad om ze eruit te halen. Iedereen 

staart naar hen met afkeur omdat het zo ongepast is op een begrafenis. 

6 

 

13:23 - 16:42 DAG WL – huis S, 

huis M 

S, Ju, M en E Julie probeert Susan te overtuigen om met Mike uit te gaan. Ze gaat hem een cadeau 

brengen, maar Edie is er ook al terug te vinden. De strijd tussen de twee om Mike kan 

beginnen. 

7 

 

16:42 - 18:57 DAG Huis G en C Gabrielle, Carlos 

en John 

Gabrielle en Carlos maken ruzie over geld. Hun huwelijk draait rond compromissen 

sluiten. Men komt te weten dat Gabrielle en de minderjarige tuinman John er een 

geheime relatie op nahouden, van zodra Carlos weg is. 

8 18:57 - 20:30 AVOND Huis Van De 

Kamp 

De Van De 

Kamp‟s 

De familie Van De Kamp eten hun avondeten in de eetkamer. Andrew is gemeen tegen 

Bree maar Rex verdedigt haar niet. Ze vernederen haar.  

9 20:30 - 21:57 DAG supermarkt L en haar 4 

kinderen 

Lynette is helemaal overweldigt wanneer ze inkopen gaat doen met haar kinderen. Na 

een paar minuten verdwijnen ze in de supermarkt en vindt ze niet meer terug. Dan komt 

ze een oude collega van haar tegen. Ze liegt dat ze het geweldig vindt om moeder te 

zijn. 

10 21:57 - 22:55 DAG Huis G en C Gabrielle en John Gabrielle en John liggen op bed na een vrijpartij, ze praten. 

11 

 

22:55 - 25:25 AVOND Huis S en Ju, 

Huis M 

S, Ju, M en E Susan gaat naar Mike om iets te vragen. Edie is echter al bij hem, dus vindt ze een 

smoes om Mike bij haar te lokken als loodgieter. 

12 25:25 - 27:42 AVOND Restaurant De Van De 

Kamp‟s 

De Van De Kamp‟s gaan uit eten. Rex wil van Bree scheiden. Bree heeft per ongeluk 

uien bij Rex‟s salade toegevoegd en dit lokt een strenge allergische reactie uit bij hem. 

13 27:42 - 28:28 NACHT Huis MA Paul en Zack Zack wordt wakker door een vreemd geluid. Hij vindt Paul in een leeg zwembad terug, 

terwijl hij de grond aan het uitkappen is.  

14 

 

28:28 - 30:16 DAG WL, huis L De Scavo‟s Er heerst grote chaos in het huis van de Scavo‟s, zoals gewoonlijk. Tom komt vroeger 

thuis van zijn zakenreis en verrast het gezin. Lynette slaat Tom in het gezicht als hij 

weigert een condoom aan te doen als ze vrijen.  

15 30:16 - 31:50 DAG Ziekenhuis Bree en Rex Rex zegt tegen Bree dat hij het beu is dat ze altijd zo perfect is, hij wil de vrouw terug 

waar hij verliefd op geworden is. 

16 31-50 - 34:20 AVOND/

MORGEN 

Tuin G en C; 

Feestje 

Gabrielle en Carlos Gabrielle en Carlos vertrekken naar een feestje voor zijn werk. Hij zegt dat hij John 

gaan ontslaan omdat hij het gras niet afgemaaid heeft. Gabrielle keert tijdens het feestje 

stiekem terug naar huis om het gras af te maaien in haar mooie jurk en hoge hakken, 

zodat John kan blijven werken voor hen. Daarna keert ze vlug terug naar het feest, 

zonder dat Carlos ook maar iets doorheeft. De volgende ochtend ziet hij dat het gazon er 

perfect bijligt en denkt dat hij het allemaal ingebeeld heeft. 
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Sequentie 

ID 

Tijdsduur 

Sequentie 

Tijdstip Plaats Personages Omschrijving 

17 34:20 - 34: 58 DAG Supermarkt Susan en Mrs H Susan komt Mrs Huber tegen in de supermarkt. Ze laat Susan weten dat Edie vanavond 

wilde plannen heeft met een man. Susan loopt weg, denkend dat het Mike is. 

18 24:58 - 37:10 AVOND Huis S, WL, 

Huis E 

Susan en Julie Susan is in paniek bij het idee dat Edie Mike verleidt heeft. Ze vindt een excuus om bij 

haar langs te gaan. Ze gaat zelf in het huis binnen en hoort Edie luidruchtig seks hebben 

met iemand. Susan denkt meteen het ergste. Toevallig slaat ze een kaars omver en het 

hele huis schiet in brand in sneltempo. Ze rent weg in paniek. 

19 37:10 - 38:50 NACHT Huis Edie S, E, B, L, G en M De brandweer is snel ter plaatse en probeert zo goed mogelijk om de vlammen te 

blussen. Edie is in paniek bij het zien van haar hele huis dat in vlammen opgaat. De hele 

buurt verzameld zich rond het huis en roddelt over wat er gebeurt is. Dan ziet Susan 

Mike, en is ze opgelucht dat hij niet de man was waarmee Edie seks had.  

20 38:50 - 39:14 NACHT Huis Mike Mike Mike belt iemand op, terwijl hij naar Edie‟s brandende huis staart. Dan haalt Mike een 

geweer uit zijn jeans en legt het op tafel. Men vermoedt dat hij iets van plan is en het 

ziet er niet goed uit. 

21 39:14 - 41:03 DAG Huis MA, 

WL 

B, L, G en S De vier vrouwen verzamelen zich in het huis van Mary Alice om haar kleren op te 

ruimen en weg te geven. Dan stuitten ze op een brief die voor haar bedoeld was: „I know 

what you did. It makes me sick. I‟m going to tell‟. Blijkbaar werd MA bedreigd door 

iemand en zou dit aan de basis kunnen liggen van haar vreemde zelfmoord.  

22 41:03 - 41:37    Eindkrediet 

 

 

 

 

Seizoen 1, aflevering 8 ‘Guilty’ (1:8) 
 

Uitgezonden in VS: 28 november 2004 

Writer: Kevin Murphy 

Director: Fred Gerber 

Thema aflevering: schuldgevoel 

 

 

 

Sequentie 

ID 

Tijdsduur 

Sequentie 

Tijdstip Plaats Personages Omschrijving 

1 

 

00:00 - 00:37    Previously on Desperate Housewives 
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Sequentie 

ID 

Tijdsduur 

Sequentie 

Tijdstip Plaats Personages Omschrijving 

2 00:37 - 02:37 OCHTEND Eetkamer 

Van De 

Kamp 

De Van de Kamp‟s Andrew heeft een vrouw overreden en zou in de gevangenis kunnen terechtkomen. 

Bree besluit om de misdaad niet aan de politie te vertellen en het bewijsmateriaal te 

vernietigen. 

 

3 02:37 - 03:15    Titelsequentie 

4 

 

03:15 - 04:33 DAG WL Bree, Susan en 

Lynette 

Bree, Susan en Lynette proberen de autosporen op te kuisen voor het huis van Gabrielle 

en Carlos, nadat diens moeder de nacht ervoor overreden werd. Dit ongeluk werd 

veroorzaakt door Andrew, maar daarvan is niemand op de hoogte, enkel zijn ouders en 

zus.  

5 

 

04:33 - 06:11 DAG Ziekenhuis Carlos, Gabrielle 

en John 

Carlos en Gabrielle zijn in het ziekenhuis bij Carlos‟ moeder die in een coma ligt na 

haar ongeluk. John komt zijn medeleven betuigen aan Carlos. 

6 

 

06:11 - 07:37 DAG Huis Mrs 

Huber 

Mrs Huber en Edie Edie beschuldigt Mrs Huber om 40 dollar van haar gestolen te hebben. Zij ontkent dit 

echter. Ze ruziën en Mrs Huber vraagt aan Edie om uit het huis te trekken, waar ze 

tijdelijk in woont nadat haar huis afgebrand was. Later ziet men dat Mrs Huber de 40 

dollar uit haar zak neemt en in haar handtas steekt.  

7 

 

07:37 - 09:26 DAG Dokter Lynette en haar 4 

kinderen 

Lynette doet aan acupunctuur nadat ze problemen heeft om te slapen. Ze heeft de 

medicatie voor ADHD van haar zoon ingenomen en sindsdien is haar hele bioritme 

ontregeld. Haar kinderen storen haar constant tijdens haar sessie, dus vraagt ze aan de 

dokter voor medicatie om te kunnen slapen. Zij geeft haar thee mee. 

8 09:26 - 11:28 DAG Huis Mike Mike en Susan Mike en Susan hebben plannen om er een dagje op uit te trekken. Terwijl Mike boven 

is, ontdekt Susan veel geld cash in zijn kast, met een revolver ernaast. Ze is geschokt 

door deze onverwachte ontdekking. 

9 11:28 - 12:13 AVOND Steegje - 

auto 

Bree en Rex Rex en Bree gaan door met hun plan om hun auto achter te laten in een slechte buurt 

van de stad, in de hoop dat iemand het steelt. Zo kan de auto niet meer aan Andrew 

gekoppeld worden met betrekking tot de misdaad die hij gepleegd heeft. 

10 

 

12:13 - 13:17 AVOND Huis Paul Paul en een 

privédetective 

Paul en een privédetective praten met elkaar bij Paul thuis. Paul heeft veel geld betaald 

om Edie Britt te laten vermoorden, ervan overtuigd dat zij de persoon was die zijn 

vrouw Mary Alice chanteerde.  

11 13:17 - 14:43 AVOND Steegje - 

auto 

Bree en Rex Bree en Rex wachten nog steeds af vanuit een andere auto, tot de auto die ze 

achtergelaten hebben gestolen wordt. In afwachting praten ze wat bij over de vervlogen 

tijd. Dan zien ze voor hun ogen hoe de auto gestolen wordt.  

12 14:43 - 15:38 DAG Huis Susan Susan en Julie Susan vertelt aan Julie hoe ze het geld in Mike‟s kast gevonden heeft, terwijl ze haar 

koffer pakt om een weekend met hem weg te gaan. Julie vertrekt bij haar vader. 

13 

 

15:38 - 17:23 DAG Huis 

Gabrielle 

De Van De 

Kamp‟s; G en C 

De Van De Kamp‟s gaan thee drinken bij Gabrielle en Carlos. Op deze manier kunnen 

ze informatie ontfutselen over het onderzoek en de gezondheidstoestand van Mrs Solis 

en delen ze hun medeleven. 
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Sequentie 

ID 

Tijdsduur 

Sequentie 

Tijdstip Plaats Personages Omschrijving 

14 17:23 - 18:54 DAG Huis 

Lynette 

Lynette, de drie 

jongens en 

vriendjes 

Lynette drinkt haar medische thee op, in de hoop eindelijk de slaap te kunnen vatten. 

Op dat moment komen haar 3 jongens met hun scoutvrienden thuis. Lynette was 

vergeten dat het haar beurt was om de vergadering bij te houden. Ze loopt naar boven 

en neemt 2 pillen van haar zoon‟s ADHD medicatie in. 

15 18-54 - 20:21 DAG Huis Mike Susan en een 

klusjesman 

Mike heeft Susan zijn sleutel van het huis gegeven om een klusjesman binnen te laten. 

Nadat deze vertrokken is, begint Susan het geld te tellen dat ze ervoor in de kast 

gevonden heeft. Wanneer de klusjesman terugkomt, verbergt ze zich boven met al het 

geld en geraakt per ongeluk gekneld in een gat in de vloer.  

16 20:21 - 21:03 DAG Huis Mike Susan en Bongo Susan roept om hulp, want ze kan niet bewegen. Bongo de hond komt naar haar toe en 

loopt weg. Susan blijft alleen achter. 

17 21:03 - 22:14 DAG WL Gabrielle en John Gabrielle gaat bij de buren bellen, al weet ze goed dat ze niet thuis zijn, terwijl John aan 

het tuinieren is. Zo kan ze discreet met hem praten. Hun relatie is nu in het verleden. 

John vertelt haar dat hij over hun relatie verteld heeft aan de priester. Gabrielle heeft 

schrik dat haar geheim uit zal komen. 

18 22:14 - 22:39 DAG Huis Mike Susan en Bongo Susan is nog steeds gekneld in het gat in de vloer. Bongo komt haar opnieuw een 

bezoekje brengen, met een dode vogel in zijn muil, die hij voor Susans neus laat vallen. 

19 22:39 - 24:24 DAG Huis Bree Bree, Andrew Bree stelt voor aan Andrew om met een psycholoog te praten. Hij vindt dit echter 

onnodig en zegt dat hij zich goed voelt. Bree begrijpt het niet dat Andrew geen 

schuldgevoel heeft over het ongeluk dat hij veroorzaakte.  

20 24:24 - 25:44 DAG Huis Mike Susan, Mike en 

Bongo 

Mike komt thuis en vindt Susan terug gekneld in de vloer. Hij gaat naar boven om haar 

te redden. Hij ziet echter dat ze al zijn geld gevonden heeft en vraagt haar om weg te 

gaan. 

21 

 

25:44 - 26:57 DAG Afgelegen 

terrein 

Edie en de 

privédetective 

De privédetective heeft zich voorgedaan als een vastgoedmakelaar om zo met Edie te 

kunnen afspreken. Wanneer hij haar geschrift om een stukje papier ziet, realiseert hij 

zich dat het geschrift niet overeenkomt met het briefje gevonden bij MA. En het papier 

is afkomstig van Mrs Huber.  

22 26:57- 28:50 DAG Huis 

Lynette 

Lynette en de 4 

kinderen 

Lynette wordt helemaal overweldigd door de chaos die haar kinderen en het lawaai dat 

haar kinderen maken. Tom belt om te zeggen dat hij later thuiskomt dan voorzien. 

Lynette ziet het helemaal niet meer zitten. Ze barst in woede uit en kan zich niet meer 

controleren. Ze roept en tiert en gooit met voorwerpen. Dan krijgt ze een visie van 

Mary Alice die haar een geweer voorstelt en Lynette brengt deze tot aan haar slapen. 

Dan wordt ze wakker en bleek MA een droom te zijn geweest.  

23 28:50 -30:02 DAG Huis Mike Mike, Susan Susan belt bij Mike aan om zich te verontschuldigen. Zij wil hun relatie nog een kans 

geven, maar Mike vertrouwt haar niet meer en zegt dat het voorbij is.  

24 30:02 - 30:33 DAG WL Lynette, haar 

kinderen, Susan 

Lynette ziet het helemaal niet meer zitten met haar kinderen. Op straat komt ze Susan 

tegen en handigt ze haar kinderen over aan haar. Lynette neemt haar auto en rijdt weg. 
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Sequentie 

ID 

Tijdsduur 

Sequentie 

Tijdstip Plaats Personages Omschrijving 

25 30:33 - 31:15 DAG Voetbalveld Lynette, Bree en 

Susan 

Bree en Susan vinden Lynette terug op een voetbalveld. Ze maken zich zorgen om haar 

en gaan naar haar toe. 

26 31:15 - 33:34 DAG Ziekenhuis Gabrielle, Mrs 

Solis en de priester 

De priester komt Mrs Solis een bezoekje brengen in het ziekenhuis, die nog altijd in een 

coma ligt. Hij praat met Gabrielle. Zij praten met elkaar en zij zegt dat ze op de hoogte 

is dat hij over de relatie tussen John en zij weet. De priester zegt dat ze vergiffenis zou 

moeten vragen aan God. 

27 33:34 - 35:11 DAG Voetbalveld Lynette, Bree en 

Susan 

Lynette vertelt over haar zenuwinstorting en haar vicieuze cirkel van medicatie om 

wakker te blijven. Ze voelt zich vernederd dat ze haar kinderen niet goed kan opvoeden 

en voelt zich een slechte moeder. Bree en Susan troosten haar door te zeggen dat elke 

moeder hetzelfde meemaakt, maar dat niemand dit laat zien aan de buitenkant.   

28 35:11 - 36:06 AVOND Huis Paul Paul, 

privédetective en 

Mrs Huber 

Paul komt erachter via zijn privédetective dat Mrs Huber achter de dreigbrieven van 

zijn vrouw zat. Hij wil de waarheid achterhalen. Hij gaat naar Mrs Huber toe. 

29 36:06 - 36:31 AVOND Huis Susan Susan Susan drinkt wijn en staart voor zich uit. Daarna kijkt ze uit haar raam, naar Mike‟s 

huis. 

30 36:31 - 36:58 AVOND Huis Mike Mike Mike kijkt uit zijn raam, naar Susan‟s huis. Daarna gaat hij in de zetel zitten. Op tafel 

liggen er veel foto‟s verspreid, op allen ziet men dezelfde jongedame. Mike staart naar 

de foto‟s.  

31 36:58 - 37:52 AVOND Huis Mrs H Mrs H en Paul Paul vraagt aan Mrs Huber meer uitleg waarom ze zijn vrouw bedreigde. 

32 37:52 - 38:20 AVOND Huis Susan Susan en Mike Mike klopt aan bij Susan. Hij verontschuldigt zich en zegt dat hij haar niet kwijt wil. 

33 

 

 

38:20 - 39:02 AVOND Huis Mrs H Mrs H en Paul Mrs Huber legt uit dat ze uit was op MA‟s geld maar dat ze haar geen kwaad 

toewenste.  

Ze had nooit verwacht dat MA zelfmoord zou plegen. Ze veroordeelt haar voor deze 

handeling omdat het tegen de Bijbel is.  Dan neemt Paul een blender vast en slaat Mrs 

Huber hiermee op haar hoofd. Ze valt bewusteloos op de grond.  

34 39:02 - 39:06 AVOND Huis Susan Susan en Mike Susan en Mike kussen elkaar heftig.  

35 39:06 - 41:05     (CONCLUSIE AFLEVERING – VOICE-OVER MARY ALICE) 

36 41:05 - 41:38    Eindkrediet 
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Seizoen 1, aflevering 18 ‘Children will listen’(1:18) 

 
Uitgezonden  in VS: 10 april 2005 

Writer: Kevin Murphy 

Director: Larry Shaw 

Thema aflevering: Kinderen en hun opvoeding 
   

Sequentie 

ID 

Tijdsduur 

Sequentie 

Tijdstip Plaats Personages Omschrijving 

1 00:00 - 00:32     Previously on Desperate Housewives 

2 00:32 - 01:21 OCHTEND WL Gaby en Carlos Carlos kijkt naar de buren, een man die baseball speelt met zijn zoon. Hiermee 

realiseert hij dat hij ook kinderen wil, in tegenstelling tot zijn vrouw Gabrielle.  

3 

 

01:21 - 02: 45 AVOND Slaapkamer 

G en C 

Gaby en Carlos Carlos en Gabrielle liggen op bed. Ze praten over Carlos‟ kinderwens die Gaby niet 

met hem deelt. Wat zij echter niet weet, is dat Carlos met haar pil geprutst heeft zodat 

ze toch zwanger zou geraken. 

4 02:45 - 03:24    Titelsequentie  

5 

 

03:24 - 05:20 DAG WL, tuin 

Paul 

Paul en Zack Paul en Zack zijn aan het tuinieren wanneer de politie langskomt met een paar vragen 

met betrekking tot een speelgoedkist die ze uit een meer gevist hebben. In deze kist 

bevond zich het lijk van een vrouw, in stukjes gehakt. Paul verbergt dus een groot 

geheim voor Zack. Buurvrouw Felicia, de zus van overleden Mrs Hubert, bekijkt ze 

vanop een afstand met argwaan. Zij heeft vermoedens dat Paul iets met de dood van 

haar zus te maken heeft. 

6 

 

05:20 - 06:04 DAG Huis Paul Paul en Zack Paul probeert aan Zack uit te leggen dat toen hij nog een kind was, een vrouw hem 

probeerde mee te nemen, en dat zij alles gedaan hebben om dit te stoppen. Dit is zijn  

verklaring voor de reden waarom er een vrouwenlichaam in zijn vroegere speelgoedkist 

teruggevonden werd.   

7 

 

06:04 - 07:07 DAG Huiskamer 

Bree 

Bree en Rex Rex vraagt aan Bree om mee te gaan om Andrew op te zoeken op zijn bootcamp waar 

zijn ouders hem naartoe gestuurd hebben na zijn slechte gedrag. Bree wil niet meegaan, 

maar maakt wel een pakket klaar voor Andrew met lekker eten, zelf al is dat verboden. 

8 07:07 - 08:02 DAG Huis 

Lynette 

Lynette en de 4 

kinderen 

Lynette heeft een afspraak met vroegere collega‟s, maar is niet in staat om een 

babysitter te vinden die op haar kinderen wil passen. Ze is wanhopig om uit het huis te 

zijn, met haar kinderen die het huis op stelten zetten.  

9 08:02 - 09:40 DAG Huiskamer 

Gabrielle 

Gaby en Carlos Wanneer Gaby thuiskomt, treft ze de advocaat aan van het ziekenhuis. Carlos is er 

achtergekomen dat Gaby een cheque aanvaard heeft van 7 miljoen dollar, omdat het 

ziekenhuis deels schuld treft aan de dood van Mrs Solis. Ze hebben een zware ruzie 

omdat Carlos het geld gebruikt zou kunnen hebben om zijn rechtszaak te verdedigen. 
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Sequentie 

ID 

Tijdsduur 

Sequentie 

Tijdstip Plaats Personages Omschrijving 

10 

 

09:40 - 11:57 DAG Keuken 

Susan, WL 

Susan, Ju, Susan‟s 

moeder Sophie en 

Mike 

Susan is aan het werk in de keuken wanneer haar moeder Sophie plots voor haar deur 

staat. Ze heeft per ongeluk Mike‟s auto aangereden. Susan en Mike zijn intussen niet 

meer samen, maar dat wist zij niet. Sophie flirt met Mike.  

11 11:57 - 12:49 DAG WL Bree, Lynette en de 

4 kinderen 

Bree neemt de brieven in haar brievenbus. Lynette komt naar haar toe gerend met de 

vier kinderen. Bree heeft geen tijd meer om naar binnen te gaan. Lynette smeekt haar 

om op de kinderen te passen, omdat haar babysit niet kan komen; ze is wanhopig en wil 

tijd doorbrengen met volwassen. Bree kan niet anders dan op haar kinderen te passen. 

12 12:49 - 14:50 DAG Keuken 

Susan 

Susan, haar moeder Susan en haar moeder koken en praten bij. Ze vertelt over Mike en het feit dat hij een 

crimineel verleden heeft, ondanks zijn goede manieren. Haar moeder vertelt haar dat zij 

en haar vriend uit elkaar zijn gegaan omdat ze een vermoeden heeft dat hij haar 

bedrogen heeft. Susan kan haar ogen niet geloven, omdat haar moeder zo‟n 

dramaqueen is.   

13 

 

14:50 - 16:25 DAG Huis Bree Bree en Lynettes 

vier kinderen 

Bree heeft haar handen vol met Lynette‟s vier ongehoorzame kinderen. Wanneer ze 

stout zijn, dreigt ze hem een pak slaag te geven. Omdat Lynette ermee dreigt en het 

nooit doet, geloven ze haar niet.Wanneer Porter versgebakte koekjes op de grond gooit, 

geeft Bree hem wel degelijk een pak slaag. De andere jongens kijken geschokt toe. 

14 16:25 - 18:54 DAG Huis 

Gabrielle 

Gab en Carlos Gabrielle en Carlos ruziën weer over geld. C wil dat G een document ondertekent zodat 

ze hem niet verlaat terwijl hij in de gevangenis is, omdat hij haar niet vertrouwt. 

Blijkbaar heeft C heel wat dingen achter haar rug gedaan, en G vertrouwt C op haar 

beurt ook niet. Het komt tot een fikse ruzie tussen de twee.  

15 18-54 - 21:17 DAG Huis 

Lynette 

De 4 huisvrouwen 

en Susan‟s moeder 

Sophie 

De vier huisvrouwen en Susans moeder spelen poker. Het mond uit tot een grote ruzie 

tussen Bree en Lynette wanneer deze laatste te weten komt dat B haar zoon geslagen 

heeft. Ze geeft een gemene opmerking over Andrew en Bree loopt gekwetst weg. 

16 21:17 - 22:24 DAG Huis 

Lynette 

Lynette en Tom Lynette en Tom ruziën over het feit dat Bree hun zoon geslagen heeft. Tom laat haar 

weten dat hun dreigementen niet meer werken tegenover de kinderen, en dat ze een 

manier moeten vinden om hen te straffen. Lynette die zelf als kind geslagen werd door 

haar moeder, weigert haar kinderen hetzelfde aan te doen. 

17 22:24 - 24:38 AVOND WL, Huis 

Mrs Huber 

Felicia en Zack Felicia vraagt aan Zack om haar te helpen met de boodschappen naar binnen te dragen. 

In de keuken praten ze en Felicia vertelt Zack dat ze zijn moeder goed kende. Ze 

werkten vroegen samen in Utah. Felicia is blijkbaar op de hoogte van vele dingen die 

het gezin betreft. Ze vertelt Zack dat hij vroeger Dana heette.  

18 24:38 - 26:24 DAG In een spa-

oord 

Susan en Sophie Susan en Sophie laten zich verwennen in een spa-oord. Susan stelt aan haar moeder 

voor om het weer goed te maken met haar vriend Morty, anders kan ze nergens terecht. 

Sophie stelt voor dat ze bij Susan intrekt, en deze laatste verschiet zo erg dat ze per 

ongeluk de masseuse met haar voet in het gezicht slaat. Ze heeft een bloedneus. Sophie 

loopt gekwetst weg. 
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Sequentie 

ID 

Tijdsduur 

Sequentie 

Tijdstip Plaats Personages Omschrijving 

19 26:24 - 26:54 DAG WL Gabrielle en John Gaby en John komen elkaar al joggend tegen op straat. Ze wuiven naar elkaar. 

Wanneer John aanstalten maakt om de straat over te steken om met haar te praten, doet 

ze hem teken om dat niet te doen. Ze loopt verder weg.  

20 26:54 - 28:24 DAG Slaapkamer 

Van De 

Kamp 

Bree en Rex Bree en Rex praten in de slaapkamer. Ze staan op het punt om te vertrekken om 

Andrew een bezoekje te gaan brengen, wanneer Bree realiseert dat ze Andrew‟s 

favoriete kleur niet kent. Ze voelt zich schuldig en een slechte moeder.  

21 

 

28:24 - 30:15 DAG Woonkamer 

Solis 

Gabrielle en Carlos Gabrielle leest een tijdschrift wanneer Carlos naar haar toekomt met een postnuptiaal 

papier om te tekenen. Zij weigert dit echter. Hij dreigt van haar te scheiden als ze het 

papier niet ondertekent. Chantage tussen de twee, ze bedreigen elkaar met allerlei 

argumenten om te krijgen wat ze elk willen. Carlos neemt haar vast en dwingt haar 

fysisch om het document te ondertekenen. Gaby loopt hierbij een letsel op aan haar 

pols. 

22 30:15- 31:47 DAG Op kamp 

Hennessey 

in de natuur 

Bree, Rex en 

Andrew 

Bree en Rex komen Andrew bezoeken in het kamp voor gewelddadige jongeren.  

Ter plaatse weigert Andrew echter om zijn moeder te zien, dus gaat Rex alleen. 

23 31:47 -32:58 DAG Badkamer 

Lynette 

Lynette en de 

kinderen 

Parker laat zijn tandenborstel vallen in de toiletpot. Lynette wordt boos en dreigt om 

hen te slaan als ze niet luisteren. De kinderen negeren haar en L realiseert dat haar holle 

woorden geen effect meer hebben. Dan dreigt ze om de kinderen naar Bree te brengen 

voor een pak slaag als ze niet luisteren. De drie jongens luisteren meteen, haar 

dreigement heeft nu wel gewerkt.   

24 32:58 - 34:48 DAG Kamp 

Hennessey 

Bree, Rex en 

Andrew 

Bree zit buiten te wachten terwijl Rex binnen bij Andrew is. Ze hoort andere moeders 

praten en realiseert dat zij een veel betere moeder is dan dat en voelt zich minder  

schuldig. Ze gaat naar binnen om te zeggen dat ze een goede moeder is voor Andrew, 

wanneer Rex haar vertelt dat Andrew hem juist aangekondigd heeft dat hij misschien 

homoseksueel is. Bree gaat in de auto wachten. 

25 34:48 - 35:44 DAG Huis John John en Gabrielle Gabrielle brengt John een bezoekje, na haar ruzie met Carlos. John ziet dat Gaby 

gekwetst is aan haar pols en wil wraak op Carlos nemen. Gaby zegt hem dat de beste 

wraak is om samen te vrijen. 

26 35:44 - 38:52 DAG Eethuis Susan, Sophie en 

diens vriend Morty 

Susan gaat een bezoekje brengen aan Morty in zijn pannenkoekenhuis. Ze probeert hem 

te overtuigen om zijn relatie met Sophie een tweede kans te geven, omdat ze anders bij 

Susan gaat blijven inwonen en dat wil ze absoluut vermijden. Morty gaat naar Sophie 

toe om met haar te praten, maar ze ruziën weer. Ze bijt hem in de arm. Susan loopt naar 

hen toe om in te grijpen. 

27 38:52 - 40:18 DAG Tuin 

Lynette, 

Lynette, de 

kinderen en Bree  

Lynette speelt buiten met haar kinderen. Ze ziet Bree aan de overkant van de straat naar 

buiten komen. Ze kijken elkaar aan zonder een woord te zeggen. Lynette besluit om de 
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WL straat over te steken en haar verontschuldigingen aan te bieden. Ze nodigt  Bree uit 

voor koffie bij haar thuis. Hun ruzie is al snel vergeten. Ze steken samen de straat over 

en gaan binnen bij Lynette.   

28 40:18 - 40:55 AVOND   CONCLUSIE AFLEVERING – (VOICE-OVER MARY ALICE) 

29 40:55 - 41:27    Eindkrediet 

 

 

 

 

  Seizoen 2, aflevering 3 ‘You’ll never get away from me’(2.3) 
 

Uitgezonden in VS: 9 oktober 2005 

Writers: Tom Spezialy and Ellen Herman 

Director: Arlene Sanford 

 

 

Sequentie 

ID 
 

Tijdsduur 

Sequentie 

Tijdstip Plaats Personages Omschrijving 

1 

 

00:00 - 00:33     Previously on Desperate Housewives 

2 00:33 - 02:55 DAG Kerkhof Bree en Phyllis 

(Rex‟s moeder) 

Bree en Phyllis gaan naar het kerkhof om Rex‟s graf te bezoeken. Zijn moeder is erg 

vergeetachtig geworden met de tijd. Wanneer ze bij het graf van Rex aankomen, 

vinden ze een grote, lege put terug in de grond. Beide dames zijn geschokt. Phyllis 

herinnert zich plots dat Rexs doodsoorzaak als achterdochtig beschouwd werd, en dat 

zijn lichaam waarschijnlijk voor een autopie boven gehaald werd. Bree realiseert zich 

dat het geheugen van Phyllis niet goed meer werkt wanneer het haar uitkomt. 

3 

 

02:55 - 03: 35    Titelsequentie 

4 

 

03:35 - 05:27 DAG WL, Huis 

Gabrielle 

Gabrielle  Gabrielle staart naar haar huidige tuinman en fantaseert over haar vroegere, knappe 

tuinman John waarmee ze een relatie had tijdens haar huwelijk met Carlos. Ze neemt 

haar auto en rijdt weg, naar een huis waar John aan het werk is in de tuin, om naar 

hem te gluren. 

5 

 

05:27 - 06:42 DAG WL Susan en Mike Susan wacht op Karl, die hun dochter Julie om 6uur thuis moest brengen. Het is al 

kwart na zes en nog geen spoor van hen. Susan gaat kijken bij Edie‟s huis, die nu in 

een relatie is met Karl. Door het raam ziet ze Julie zingen, terwijl Edie haar aan de 

gitaar begeleidt. 
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Sequentie 

ID 

Tijdsduur 

Sequentie 

Tijdstip Plaats Personages Omschrijving 

6 

 

06:42 - 08:04 DAG Tuin Lynette Parker, Tom en 

Lynette 

Tom speelt baseball met Parker. Dan komt Lynette thuis van het werk. Ze heeft een 

gloednieuwe rugzak gekocht voor Parker, voor zijn eerste schooldag de volgende 

ochtend. Parker is echter teleurgesteld wanneer hij te weten komt dat niet zijn moeder, 

maar zijn vader hem naar school zal vergezellen. Lynete voelt zich schuldig.   

7 

 

08:04 - 09:24 DAG Politiekantoor Bree, een detective Bree praat met een detective over de reden van Rex‟s autopsie. Hij zegt dat er een 

paar abnormaliteiten in zijn overlijdensrapport teruggevonden zijn en dat Bree een 

verdachte zou kunnen zijn. Bree  is verontwaardigd hierover.  

8 09:24 - 10:14 OCHTEND Huis Bree Phyllis, Bree Bree wil wraak nemen op Phyllis. Terwijl Phyllis zich van koffie en toost bedient in 

de keuken als ontbijt, glipt Bree naar boven en pakt al haar kleren in haar koffer.  

Ze heeft een taxi gebeld en dwingt Phyllis om terug naar huis te keren. 

9 10:14 - 12:06 DAG Gevangenis Gabrielle en Carlos Gabrielle komt Carlos een bezoekje brengen in de gevangenis. Het is hun 

huwelijksverjaardag. Carlos is er achter gekomen dat Gaby en John een geheime 

relatie hadden en is hier nog steeds zeer kwaad over. Omdat Carlos hun 

huwelijksverjaardag vergeten is, neemt Gaby wraak door een splinternieuwe dure 

wagen te kopen. 

10 

 

12:06 - 13:03 DAG Huis Susan Susan en Julie Susan en Julie praten over een zangoptreden dat zij zal doen in de kerk, samen met 

Edie op de guitaar. Susan is jaloers dat haar dochter haar niet gevraagd heeft.   

11 13:03 - 14:48 DAG Huis 

Applewhite 

Betty, Matthew en 

Caleb 

Betty houdt haar zoon Caleb gevangen in de kelder. Wanneer ze hem eten komt 

brengen, overvalt hij haar en probeert weg te vluchten. Ze slaat het met een revolver 

neer op de grond. Op dat moment belt Susan aan de deur. Betty is heel kortaf met haar 

en Susan stelt zich vragen over de vreemde familie. 

12 14:48 - 16:40 DAG Kantoor 

Lynette 

Lynette, haar baas 

Nina 

Lynette vraagt aan haar baas Nina of ze de volgende ochtend later mag komen, om 

haar zoon Parker te begeleiden op zijn eerste schooldag. Nina weigert dit echter en 

zegt dat dit niet eerlijk is tegenover de andere mensen die ervoor gekozen hebben om 

geen kinderen te hebben. Lynette krijgt een idee als ze de nieuwe „conference call‟ 

uitrusting ziet, zo zal ze toch aanwezig kunnen zijn voor Parker‟s eerste schooldag.  

13 

 

16:40 - 18:04 DAG Straat Gabrielle en John Gabrielle besluit om een toertje te rijden met haar nieuwe auto en rijdt „toevallig‟ 

voorbij het huis waar John werkt. Ze stopt de auto en bekijkt hem van op een afstand. 

Plots ziet ze dat de vrouw John verleidt, en dat ze samen naar bed gaan. Als wraak 

vernielt ze alle rozen van de tuin. 

14 18:04 - 19:48 DAG Huis Mrs H Mike en Felicia Mike komt bloemen brengen aan Felicia, na haar ongeluk. M is op zoek naar Zach, 

die spoorloos verdwenen is na Felicia aangevallen te hebben.  

15 19:48 - 21:08 AVOND Eetkamer 

Bree 

Bree, Andrew en 

Danielle 

Bree, Andrew en Danielle eten rustig hun avondeten op. Dan vertelt B dat ze een 

autopsie gaan uitvoeren op het lichaam van hun vader, omdat ze vermoeden dat hij 

vergiftigd werd. De kinderen beginnen bijna te twijfelen of hun eigen moeder schuld 

treft in deze hele zaak, omdat ze als verdachte opgesteld wordt. 



bijlage p. 22 

 

Sequentie 

ID 

Tijdsduur 

Sequentie 

Tijdstip Plaats Personages Omschrijving 

16 21:08 - 22:12 DAG Huis 

Applewhite 

Betty, Susan en 

Matthew 

Betty heeft dan toch besloten om pianolessen te geven aan Susan. Ze wil de 

sympathie wekken van de buurt, omdat ze weet dat ze geen al te goede indruk 

gemaakt hebben tot nu toe. Matthew boort een extra slot in de kelderdeur, waar Caleb 

gevangen zit, na zijn poging tot ontsnapping. 

17 22:12 - 24:12 DAG Huis Edie Edie, Julie en 

Susan 

Edie en Julie zijn aan het oefenen voor hun optreden. Plots komt Susan een kijkje 

nemen. Ze kondigt aan dat ze met hen zal spelen op de piano. Edie en Susan ruziën 

over het concert en over wie van hen mee zal doen. Ze laten de keuze over aan Julie 

en zij kiest, onder lichte dwang, voor haar moeder.  

18 24:12 - 26:35 DAG WL Gabrielle en John John komt Gabrielle een bezoekje brengen. Hij heeft een vermoeden dat zij diegene is 

die de rozen vernietigd heeft in de tuin van zijn klant. Ze praten over hun vroegere 

relatie maar die is nu voorgoed voorbij.  

19 26:35 - 28:43 DAG Politiekantoor Bree, Andrew en 

Danielle 

Bree gaat naar het poltiebureau met haar twee kinderen en is bereid om een 

leugendetector te ondergaan, om haar onschuld te bewijzen. Ze wil dat haar kinderen 

hierbij getuigen zijn, om ook hun van haar onschuld te overtuigen. Bree moet een 

reeks vragen beantwoorden, ook over haar relatie met apotheker George. Uit de 

antwoorden blijkt dat Bree verliefd is op George.  

20 28:43 - 30:21 DAG WL Betty, Susan en 

Karl 

Betty en Susan komen elkaar tegen op straat. Karl komt aangereden en is woedend dat 

Edie niet meer mag meedoen aan het kerkoptreden van Julie, door Susan‟s schuld. Ze 

ruziën en dan rijdt Karl boos weg. 

21 

 

30:21 - 33:09 OCHTEND Kantoor 

Lynette 

Parker, Tom en 

Lynette 

Lynette communiceert met haar zoon via een camera, voor zijn eerste schooldag. Dan 

wordt Lynette weggeroepen in een vergadering en probeert ze haar tijd evenredig in te 

delen tussen haar vergadering en haar conversatie met Parker via camera. Dit wordt 

een strijd, zoals gewoonlijk, tussen haar taak van werkneemster en moeder. 

22 33:09- 35:17 DAG Apotheek Bree en George Bree gaat George een bezoekje brengen in zijn apotheek. Ze houdt hem op de hoogte 

van de theorie van de politie dat ze samen een complot vormden om Rex te doden. Ze 

wil dat George ook een leugendetectortest aflegt, om zijn onschuld te bewijzen. 

23 35:17 -38:02 DAG Kerk Julie, Susan, Karl 

en Edie 

Het kerkoptreden is aangebroken. Susan begeleidt haar dochten Julie aan de piano 

voor de zang. Karl filmt het hele gebeuren. Susan besluit dat Edie het toch verdient 

om te spelen met Julie en biedt Edie haar plaats aan achter de piano. Edie speelt 

echter vals en verpest Julie‟s optreden.  

24 38:02 - 39:34 DAG Gevangenis Gabrielle en Carlos Gabrielle komt haar man opzoeken om haar oprechte verontschuldigingen aan te 

bieden over haar verhouding met John in het verleden. Carlos is hier zeer blij mee.  

25 39:34 - 40:50     (CONCLUSIE AFLEVERING – VOICE-OVER MARY ALICE) 

26 40:50 - 41:23    Eindkrediet  
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Seizoen 2, aflevering 12 ‘We’re gonna be all right’ (2:12) 
 

 

Uitgezonden in VS: 15 januari 2006 

Writer: Alexandra Cunningham 

Director: David Grossman 

Thema: ziekte en verslaving 

 

  

Sequentie 

ID 
 

Tijdsduur 

Sequentie 

Tijdstip Plaats Personages Omschrijving 

1 

 

00:00 - 00:33     Previously on Desperate Housewives 

2 00:33 - 01:55 AVOND Restaurant Susan en haar 

blind date 

Susan heeft een blind date waarmee ze afgesproken heeft. De blind date is echter een 

grote flop en eindigt met een ongelukje waarbij ze met hun hoofd tegen elkaar 

botsen. 

3 

 

01:55 - 03: 35 AVOND Ziekenhuis Susan en haar 

blind date 

Susan en haar date eindigen de avond in het ziekenhuis. Ze smeekt de dokter, Dr. 

Ron, om naar huis te mogen gaan omdat haar date zo slecht verloopt. De dokter wil 

nog een paar testen uitvoeren voor de man, zodat Susan naar huis kan gaan. 

4 

 

03:35 - 04:15    Titelsequentie 

5 

 

04:15 - 06:27 DAG WL De 5 huisvrouwen, 

Betty en Matthew 

Er wordt een bloeddonatie georganiseerd in WL. Heel de buurt verzamelt zich. 

Sinds er een lijk gevonden werd dicht bij Betty‟s huis, wordt ze als verdacht 

beschouwd. Ze doet haar uiterste best zo vriendelijk mogelijk te zijn met iedereen. 

Zack komt erachter dat hij hetzelfde, zeldzame bloedtype heeft als Mike. 

6 

 

06:27 - 07:24 DAG Tuin Bree Bree en Betty Bree is aan het tuinieren terwijl Betty langskomt. Ze bedankt Bree voor haar goede 

tips omtrent haar bloemen en vertelt haar dat ze misschien gaan verhuizen, omdat 

haar moeder ernstig ziek is.   

7 

 

07:24 - 08:24 DAG Huis Susan Susan en Julie Susan en Julie praten over Dr. Ron, die zeer knap is. Susan is wel geïnteresseerd om 

met hem uit te gaan, maar durft hem niet op een date te vragen, omdat hij jonger is. 

8 08:24 - 09:30 DAG Tuin Lynette Lynette en Tom  Tom heeft Lynette gevraagd om van haar werk naar huis te komen, wegens een 

noodgeval thuis. De kinderen hebben de waterpokken opgelopen en omdat dit zeer 

besmettelijk is, wil hij niet op ze passen. Lynette moet terug naar haar werk en er 

ontstaat een discussie over wie bij de kinderen moet blijven. Uiteindelijk stemt 

Lynette toe. 
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Sequentie 

ID 

Tijdsduur 

Sequentie 

Tijdstip Plaats Personages Omschrijving 

9 09:30 - 10:58 DAG Tuin Gabrielle Gabrielle en 

Ralph, de tuinman 

Ralph brengt Gabrielle ervan op de hoogte dat hij toevallig sexy foto‟s van haar op 

het internet gevonden heeft. Gaby reageert geschrokken. 

10 10:58 - 13:12 DAG Huis Noah Noah, een 

verpleegster en 

Mike 

Doodzieke Noah krijgt thuisverpleging. Mike komt hem opzoeken. Mike werkt voor 

Noah, en moet uitzoeken wie Noah‟s dochter Deirdre vermoord heeft. Mike liegt 

over wie de moordenaar is. De echte moordenaar zou in WL wonen. Mike vertrekt. 

 

11 

 

13:12 - 14:54 DAG Tuin Lynette Lynette, Tom, 

Carlos 

Tom en Carlos spelen golf buiten. Lynette komt hen een sandwich brengen. C gaat 

weg. L en T ruziën over het feit dat T al gedacht heeft aan het feit dat hij een andere 

vrouw en kinderen zou willen, in het geval dat L iets overkomt. Zij is 

verontwaardigd. 

12 14:54 - 16:35 DAG Restaurant Bree, detective Bree heeft afgesproken met een detective in een restaurant. Ze vraagt hem de 

afkomst en de geschiedenis te checken van de familie Applewhite, omdat ze nogal 

verdacht lijken. De rechercheur is teleurgesteld, hij had gehoopt op een date. 

13 16:35 - 17:50 DAG Ziekenhuis Susan, Dr. Ron Susan doet alsof ze ziek is om Dr. Ron te kunnen zien. Hij onderzoekt haar en wil 

dat ze een scan laat nemen om zeker te zijn dat alles in orde is.  

14 

 

17:50 - 20:05 DAG Restaurant 

Auto, weg 

Bree, detective Bree en de detective besluiten om de rekening in twee te delen. Hij wil haar naar 

huis brengen omdat ze 3 glazen wijn gedronken heeft. Zij denk dat het een tactiek is 

om haar te versieren. Bree loopt verontwaardigd weg en laat hem de rekening 

betalen. Op weg naar huis achtervolgt de detective Bree. Hij laat haar uit de auto 

stappen en wil dat ze een alcoholtest ondergaat. Ze weigert en hij slaat haar de 

boeien om 

15 20:05 - 21:41 DAG Huis Gabrielle Gabrielle en 

Carlos 

Gabrielle laat Carlos haar pikante foto‟s zien, die intussen uitgelekt zijn op het 

internet. De foto‟s zijn van vroeger, toen ze nog een model was. Zij wil zijn hulp om 

dit op te lossen, maar hij zegt dat het haar probleem is en loopt weg. 

16 21:41 - 23:57 DAG Ziekenhuis Susan, Dr. Ron Susan is klaar om haar scan te ondergaan. Ze trekt hiervoor haar kleren uit, hoewel 

dit niet nodig was. Terwijl ze in de scanner ligt, vraagt ze Dr. Ron om met haar iets 

te gaan eten, waar ze weet niet dat Dr. Ron intussen vertrokken is. 

17 23:57 - 25:29 DAG Tuin Gabrielle Gabrielle, Carlos, 

de 2 tuinmannen 

Gabrielle besluit om zich te wreken op Carlos, omdat hij haar niet wil helpen. Ze 

gaat naakt naar buiten om haar yoga te oefenen. De tuinmannen staren naar haar, zo 

erg dat de ene per ongeluk de vinger afsnijdt van de andere met zijn machine. 

18 25:29 - 26:57 DAG Huis Lynette Lynette en Tom Lynette zit nog altijd in met het feit dat Tom een alternatief leven  in zijn hoofd 

heeft, in het geval Lynette zou sterven. Ze wil dat hij een vasectomie ondergaat, als 

een bewijs van zijn liefde en toewijding aan haar. Hij stemt in met tegenzin. 

19 26:57 - 31:18 AVOND Gevangenis 

Straat 

Bree 

Betty 

Bree zit opgesloten in de gevangenis vanwege het rijden onder dronkenschap. Ze zit 

er vast met een prostitué, Bree is helemaal niet op haar gemak. Dan mag ze naar 

huis, maar haar auto is in beslag genomen. Ze is te vernederd om iemand te bellen, 



bijlage p. 25 

 

dus besluit ze om naar huis te stappen. 

Wanneer Bree naar huis stapt, breekt de hiel van haar hakschoen. Toevallig komt 

Betty voorbij met de auto en ze stelt voor dat Bree meerijdt met haar. In de auto 

praten ze, maar al snel mondt het uit op onenigheden. Bree en Betty weten geheimen 

van elkaar af die ze niet zouden mogen weten. Betty panikeert als ze realiseert dat 

Bree veel van haar afweet, en besluit haar huis te verkopen. 

20 

 

31:18 - 33:42 OCHTEND Huis Susan Susan en Dr. Ron Dr. Ron komt onaangekondigd bij Susan thuis. Hij wil haar spreken over de 

testresultaten. Hij weet niet aan wat ze lijdt. S geeft toe dat ze de symptomen 

uitgevonden heeft. Dr. Ron is hier echt niet blij mee en gaat weg. S vraagt hem uit 

voor een date en hij gaat akkoord om met haar te gaan eten.  

21 33:42- 35:28 DAG Auto Gabrielle en 

Carlos 

Gabrielle en Carlos zitten in de auto. Gaby wil dat Carlos de fotograaf van haar 

pikante foto‟s intimideert en de foto‟s probeert terug te krijgen. Hij weigert dit. Zij 

denkt dat hij niet meer van haar houdt. Carlos gaat dan toch akkoord. 

22 35:28 -37:02 DAG Huis fotograaf Carlos, fotograaf, 

Gabrielle 

Carlos gaat naar binnen en vraagt de foto‟s terug aan de fotograaf. Hij doet dit 

zonder problemen. Tot hij zegt dat de foto‟s toch niet populair waren op het internet. 

Dit maakt Carlos kwaad en hij duwt hem door het raam heen.  

23 37:02 - 38:39 AVOND Huis Lynette Lynette en Tom Tom komt thuis van zijn doktersafspraak voor een vasectomie. Hij zegt dat hij er 

uiteindelijk nog niet mee doorgegaan is. Hij wou zijn mannelijkheid niet verliezen, 

vooral nu hij de huisman is die voor de kinderen zorgt. T zegt dat hij zich niet meer 

gelukkig voelt in deze rol. Lynette is triest.  

24 38:39 - 39:18 AVOND Keuken Bree Bree Bree komt thuis met haar boodschappen. Op haar antwoordmachine is een bericht 

van de detective, die wat research gedaan heeft over de familie Applewhite. Het lijk 

dat dicht hij hun gevonden werd, was blijkbaar een privédetective uit Chicago, de 

stad waar de familie vandaan komt.   

25 39:18 -  40:50    (CONCLUSIE AFLEVERING – VOICE-OVER MARY ALICE). 

26 40:50 - 41:30    Eindkrediet  

 

 

 

 

Seizoen 2, aflevering 21 ‘I know things now’ (2:21) 

 
Uitgezonden in VS: 7 mei 2006 

Writer: Kevin Etten en Bruce Zimmerman 

Director: Wendy Stanzler 

 



bijlage p. 26 

 

Sequentie 

ID 
 

Tijdsduur 

Sequentie 

Tijdstip Plaats Personages Omschrijving 

1 00:00 - 00:38     Previously on Desperate Housewives 

2 00:38 - 02:27 DAG WL Privédetective 

(PD), Mike 

Edie heeft een privédetective ingehuurd om te bewijzen dat haar verloofde Karl 

haar bedriegt met zijn ex-vrouw, Susan. Mike betrapt de privédetective, die zich 

verschuilt in de struiken. Wanneer hij slechte dingen over Susan zegt, geeft Mike 

hem een mep in het gezicht. 

3 02:27 - 02: 33    Titelsequentie 

4 

 

02:33 - 04:08 AVOND Keuken Betty Betty en Matthew Betty heeft een sterk middel gekocht, om Caleb ermee te doden. Ze mengt de 

vloeistof onder zijn eten, zodat hij het niet zou merken. Ze is van plan om hem 

nog een laatste, perfecte dag te schenken vooraleer hem te doden. 

5 

 

04:08 - 05:48 AVOND Keuken Gabrielle De 5 huisvrouwen, 

dienstmeisje Xiao 

Mei (XM) 

Nadat Gabrielle haar adoptiekind heeft moeten afstaan aan haar biologische 

moeder, verzamelen de vier andere vrouwen zich bij haar thuis om haar te 

troosten. XM heeft een brief gekregen van de overheid, om te zeggen dat ze 

gedeporteerd zal worden naar China. Gaby belooft haar om alles te doen zodat ze 

kan blijven. 

6 

 

05:48 - 07:31 AVOND Keuken Lynette Lynette en Tom Tom en Lynette hebben een romantisch etentje thuis. Tom vraagt zich af of er iets 

aan de hand is. Lynette vertelt hem noodgedwongen dat hun baas van plan is om 

hem te ontslaan. 

7 

 

07:31 - 08:37 AVOND Eetkamer Bree Bree, Andrew en 

Danielle 

Bree eet aan tafel met haar twee kinderen. Ze gaat morgen een diner organiseren 

en Andrew mag zijn vriend Justin uitnodigen. Andrew en Danielle maken ruzie, 

omdat zij haar vriend Matthew niet mag uitnodigen. 

8 08:37 - 10:48 AVOND Huis Mike Mike, Susan, PD Mike heeft Susan bij hem thuis uitgenodigd. De privédetective is er ook. Ze zijn 

op de hoogte van de verhouding tussen Karl en Susan. Susan probeert de PD te 

overtuigen om niets tegen Edie te zeggen over haar verhouding. Hij geeft haar 

extra tijd om zelf een oplossing te vinden. 

9 10:48 - 11:14 DAG Overheidskantoor Gabrielle, Carlos 

en ambtenaar 

De ambtenaar legt uit dat hun dienstmeisje XM uitgezet zal worden, omdat ze 

verschillende afspraken gemist heeft, behalve als ze getrouwd is met een 

Amerikaan of zwanger zou zijn. Dit brengt Gaby tot een idee. 

10 11:14 - 13:03 DAG Huis Gabrielle Gabrielle, Carlos, 

XM 

XM doet het huishouden wanneer Gaby en Carlos terugkomen. Ze vertellen haar 

dat ze kan blijven, op voorwaarde dat ze als surrogaatmoeder fungeert van hun 

baby. Het zou een win-win situatie zijn  voor iedereen. XM barst in tranen uit. 

11 

 

13:03 - 13:50 DAG Huis Bree Lynette, Tom, 

Carlos 

Bree maakt het eten klaar voor de avond. Ze praat met haar vriend Peter aan de 

telefoon, die ook haar AA begeleider was toen ze alcoholicus was. Hij is verslaafd 

aan seks en Bree wil niet dat haar kinderen dit te weten komen. Andrew heeft zijn 

moeder echter afgeluisterd en zint op wraak, samen met zijn zus. 
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Sequentie 

ID 

Tijdsduur 

Sequentie 

Tijdstip Plaats Personages Omschrijving 

12 13:50 - 16:21 DAG Kantoor Lynette, Tom, hun 

baas 

Tom heeft zijn presentatie klaar, maar de baas heeft geen tijd om ernaar te 

luisteren. Hij zegt dat er mensen ontslagen zullen worden en dat er een onderzoek 

aan de gang is naar de uitgaven door het personeel van het bedrijf. De baas heeft 

het op Tom gemunt en hij besluit om met zijn baas te gaan praten. Lynette kijkt 

van op een afstand toe, en ziet hoe Tom  zijn baas in het gezicht slaat. 

 

13 16:21 - 16:55 DAG Huis Susan Susan Omdat Susan niet over het geld beschikt om de PD af te betalen, besluit ze om een 

brief naar Edie te sturen met de waarheid over haar verhouding met Karl. 

14 

 

16:55 - 17:57 DAG Natuur Betty en Caleb Betty neemt Caleb mee voor een laatste picknick. Ze heeft echter gif vermengd in 

zijn eten, opdat hij zou sterven. Terwijl hij eet, biecht Caleb nog een geheim op 

ten opzichte van Matthew, dat alles zou kunnen veranderen. 

15 17:57 - 19:33 AVOND Huis Gabrielle Gabrielle, XM Gabrielle gaat naar XM‟s kamer om met haar te praten over eventueel een baby te 

hebben. Ze komt erachter dat XM nog maagd is en daarom schrik heeft om geen 

man meer te kunnen vinden na de zwangerschap. Gaby stelt haar gerust.   

16 19:33 - 21:00 AVOND Kantoor Lynette, de baas Lynette komt een rapport brengen aan haar baas. Ze verdedigt Tom en zegt dat het 

niet eerlijk is dat hij ontslagen werd. De baas geeft haar de resultaten van het 

onderzoek, dat aantoont dat Tom veel heeft uitgegeven op zijn zakenreizen, 

inclusief cadeaus en bloemen. Lynette is geschokt en weet niet wat hierover te 

denken. 

17 21:00 - 23:25 AVOND Eetkamer Bree Bree, Peter, 

Andrew, Justin, 

Danielle 

Andrew en Danielle hebben een plan gesmeed om wraak te nemen op Bree, 

wetend dat haar vriend Peter seksverslaafd is. Danielle heeft zich uitdagend 

gekleed en is zeer handtastelijk en verleidelijk met Peter. Hij loopt weg in het 

midden van het etentje. 

18 23:25 - 24:41 AVOND Kantoor Lynette en Tom Tom ruimt zijn bureau op. Lynette gaat met hem praten. Ze geeft hem de 

mogelijkheid om zijn geheim op te biechten, maar Tom houdt vol dat alles goed 

gaat. 

19 24:41 - 25:36 AVOND Huis Applewhite Betty, Caleb, 

Matthew 

Betty komt thuis van haar picknick met Caleb. Ze zegt hem dat hun taak volbracht 

is. Ze gaan samen naar de kelder om het op te ruimen, wanneer Betty Matthew op 

zijn beurt in de kelder opsluit. Caleb wacht buiten in de auto. 

20 25:36 - 26:55 OCHTEND Huis Gabrielle Gabrielle, Carlos, 

XM 

Gaby en Carlos gaan op afspraak naar het vruchtbaarheidscentrum. XM moet 

meegaan. Zij denkt echter dat ze met Carlos seks moet hebben om zwanger te 

raken en wacht hem op, naakt in bed. Gaby kan hier niet mee lachen. 

21 26:55 - 28:57 DAG Huis Bree Andrew, Danielle 

en Peter 

Peter komt langs om Andrew een catalogus van een universiteit te brengen. 

Andrew zoekt nog altijd een manier om zich te wreken op zijn moeder.  Andrew 

zegt tegen Peter dat hij op de hoogte is van zijn seksverslaving.   
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Sequentie 

ID 

Tijdsduur 

Sequentie 

Tijdstip Plaats Personages Omschrijving 

22 

 

28:57 - 31:33 DAG Huis Susan Susan, Mike, de  

postbode 

Mike komt bij Susan aankloppen en zegt haar dat hij de PD afbetaald heeft, zodat 

Edie niets te weten zou komen. Maar Susan heeft haar brief aan Edie al 

verzonden. Ze nodigt de postbode binnen voor een glaasje ijsthee. Als hij even 

naar het toilet gaat, neemt ze de brief uit zijn tas.  

23 31:33- 32:13 DAG Vruchtbaarsheids-

centrum 

Gabrielle, Carlos 

en XM 

In het vruchtbaarheidscentrum moet Carlos zijn sperma afgeven. 

 

 

24 32:13 -33:33 DAG Huis Susan Susan, de 

postbode, Julie 

De postbode blijft maar weg en Susan vraagt zich af waar hij naartoe is. Ze gaat 

naar boven om een kijkje te nemen. Hij heeft zich uitgekleed op haar bed en wacht 

op haar. Op dat moment komt Julie binnen in de keuken. Ze neemt de post door en 

ziet een brief voor Edie in het stapeltje voor Susan, en legt de brief terug in de zak. 

25 33:33 - 34:01 AVOND Huis Bree Bree, Andrew en 

Peter 

Bree komt thuis en vindt Andrew en Peter naakt in haar bed. Ze is uiterst 

gechoqueerd. Dit was Andrew‟s wraak op Bree vanaf het begin.   

26 34:01 - 37:04 DAG Auto Bree Bree en Andrew Bree en Andrew gaan samen een universiteit bezoeken die ver weg ligt. Onderweg 

stopt Bree in een verlaten tankstation. Ze kan Andrew‟s pestende gedrag niet 

langer meer aan en laat hem achter op een verlaten weg, met een koffer vol kleren 

en wat geld. 

27 37:04 - 37:24 AVOND Tuin Edie Edie Edie maakt haar brievenbus leeg en vindt er de brief van Susan terug. Ze leest het.  

28 37:24 - 37:38 AVOND Huis Mike Mike, Susan Susan komt Mike een taart brengen om hem te bedanken. Ze nodigt zichzelf uit 

naar binnen.  

29 37:38 - 38:08 AVOND Huis Susan Edie In de tussentijd sluipt Edie bij Susan binnen en sproeit er een vloeistof rond in het 

hele huis. Daarna steekt ze een lucifer op. 

30 38:08 - 39:45 AVOND Huis Mike Mike, Susan Susan en Mike eten taart in de keuken. Plotseling zien Mike dat Susan‟s huis in 

brand staat.  

31 39:45 - 40:50 AVOND WL Mike, Susan, de 

buurt 

Susan loopt in paniek naar buiten en Mike belt de brandweer. Edie kijkt vanuit 

haar raam toe met een glimlach. Dit is haar wraak. De brandweer komt en de buurt 

verzamelt zich rondom Susans brandende huis. (CONCLUSIE AFLEVERING – 

VOICE-OVER MARY ALICE). 

32 40:50 - 41:28    Eindkrediet  
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Bijlage 3: Thematische analyse 

Omdat ons onderzoek uitgaat van de tegenstelling tussen Bree en Lynette, en tussen de ambivalente rollen van de huisvrouw tegenover de 

carrièrevrouw, gaan we enkel de sequenties selecteren waarin Bree en Lynette apart in voorkomen, met hun gezin. Wanneer de 4 vrouwen 

samenkomen, is het meestal in een andere context. Door te focussen op Bree en Lynette in hun thuis als private sfeer, kunnen we zien hoe het 

moederschap hen afgaat. Wanneer ze in groep zijn, doen ze meestal alsof alles goed gaan en verbergen ze hun echte emoties achter een façade. 

Per sequentie gaan we onze thema‟s uit de literatuurstudie (cfr. supra) toepassen, om te zien op welke manier ze voorkomen en wat ze betekenen 

ten opzichte van onze onderzoeksvragen. 

 

 

 

 

 

 

Overzicht personages en afkorting : 

 

 De Scavo‟s:  LY = Lynette      

TO = Tom 

PA = Parker 

PO = Porter 

PR = Preston 

PE = Penny 

 

 De Van De Kamp‟s :  BR = Bree 

RE = Rex 

AN = Andrew  

DA = Danielle 

 

 Voice- Over (VO) MA = Mary Alice 
 

 

Bree – Lynette 

 Ambivalentie huisvrouw – carrièrevrouw 

 Analyse aan de hand van 6 thema‟s: dilema, keuze, 

gezag/onderhandeling, zelfopoffering, schuldgevoel, 

wanhoop 

 Representatie van genderrollen 
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 Seizoen 1, aflevering 1 ‘Pilot’ (1:1) 
 

 

Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  3 Intro Lynette LY gaat met haar 4 kinderen naar MA‟s herdenkingsplechtigheid bij MA thuis. De hele buurt is aanwezig. 

Dilemma NEE    

Keuze JA   Het is LY‟s keuze om een huisvrouw te zijn, maar de suggestie kwam van TO. Men weet niet in hoeverre het 

haar  persoonlijke keuze is, of dat ze zich ergens verplicht voelde om haar job op te geven. 

Gezag/Onderhandeling JA   LY moet vaak met haar kinderen onderhandelen om haar gezag in stand te houden.  Ze dreigt ermee dat ze het 

telefoonnummer van de Kerstman heeft en dat ze deze laatste zal opbellen indien ze zich niet gedragen. Dan 

zullen ze enkel kousen krijgen voor kerstmis. De kinderen krijgen schrik, haar chantagetrucje heeft dus 

(voorlopig) gewerkt. 

    De kinderen luisteren niet naar LY omdat ze vaak dreigt met straffen maar deze nooit uitvoert. LY wordt vaak 

in publiek vernederd door hun ongehoorzaamheid en haar gebrek aan gezag.  

Zelfopoffering JA   LY heeft haar hoge functie opgegeven om thuis te blijven en de kinderen op te voeden. 

Schuldgevoel NEE    

Wanhoop JA   LY is wanhopig om niet vernederd te worden door haar kinderen in publiek. Daarom is ze bereid om chantage 

te gebruiken zodat ze zich gedragen. 

     

Ironie JA   Toen LY een drukke baan had, had ze geen tijd om te koken. Ze heeft haar job opgegeven om een rustiger 

bestaan te leven. Maar nu is haar leven minstens zo hectisch als tevoren, met 4 kinderen en ze heeft nog steeds 

geen tijd om te koken. Ondanks een geweldig familierecept van gebakken kip is LY noodgedwongen 

gebakken kip elders te gaan kopen om mee te nemen naar de begrafenis. 

Dubbele ironie. VO: „Lynette would‟ve appreciated the irony if she‟d thought about it. But she couldn‟t, she 

didn‟t have the time‟. 

Genderrollen JA   In de introductie ziet men dat LY een hoge functie heeft in de bedrijfswereld. Wanneer ze echter zwanger 

geraakt, suggereert TO dat ze best thuis zou blijven als voltijdse moeder, omdat kinderen beter presteren met 

een „stay-at-home mum‟. Zo zal haar leven minder stressvol zijn. LY knikt. Dit is een geval van klassieke 

verdeling van genderrollen, ook door het feit dat het de man (in een patriarchie) is die het beter vindt dat de 

vrouw thuisblijft.  Zodra de vrouw zwanger is, geeft ze haar baan op om de kinderen op te voeden.  
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Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  3 Intro Bree De Van De Kamps maken hun intrede op de begrafenis. BR heeft eten klaargemaakt. 

Dilemma NEE    

Keuze JA   BR is een voltijdse huisvrouw. Ze is gekend om haar veelvuldige talenten; van heerlijke maaltijden koken, 

zelf kleren naaien tot haar tuinierkunsten. Ze ziet er altijd onberispelijk uit. Ze heeft speciale gebakjes 

gemaakt voor de gasten en voor PA en ZA.  

Gezag/Onderhandeling NEE   . 

Zelfopoffering NEE    

Schuldgevoel NEE    

Wanhoop NEE    

     

Ironie JA   BR heeft twee speciale mandjes voorzien met eten, voor de gasten en voor PA en ZA. Ze betuigt hartig haar 

deelneming, geeft PA de mandjes maar vermeld dan met een grote glimlach dat ze na afloop de mandjes terug 

wil krijgen. 

VO: „Everyone on Wisteria Lane thought of Bree as the perfect wife and mother. Everyone, that is, except her 

own family‟. Haar eigen gezin kan haar perfect vervulde taken niet appreciëren omdat het schijn is.  

Genderrollen JA   Klassieke genderrollen. BR is de perfecte huisvrouw en zorgt voor de kinderen en het huishouden.  

RE werkt als dokter. 

 

 

Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  5 LY, 3 jongens De jongens zijn tijdens de begrafenis in het zwembad gesprongen. 

Dilemma NEE    

Keuze NEE    

Gezag/Onderhandeling JA   LY: “I am your mother. You have to do what I say. Come on”. De kinderen dagen haar uit. Kids: “We want to 

swim and you can‟t stop us”. LY: “Out! Get out!” Maar de kinderen reageren niet. LY stapt zelf in het 

zwembad, voor de ogen van de hele buurt, om haar kinderen eruit te sleuren.  

Zelfopoffering JA   Ze verlaat de begrafenis en het gezelschap van haar vriendinnen door het gedrag van haar 3 jongens. 

Schuldgevoel JA   LY voelt zich schuldig ten opzichte van P, dat haar kinderen de begrafenis verstoord hebben met hun gedrag. 

Wanhoop JA   Het gedrag van haar kinderen is vernederend en maakt haar wanhopig.  

     

Ironie JA   LY stapt zelf, gekleed, in het zwembad, om haar kinderen eruit te krijgen. 

Wanneer LY haar baby borstvoeding geeft, noemt ze haar „kleine vampier‟ omdat ze bijt. 

Genderrollen NEE    
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  8 Van De Kamps Het gezin eet het avondmaal. BR heeft drie uur in de keuken gestaan om een lekkere maaltijd te maken maar 

ze krijgt er geen enkele erkenning voor van haar gezin.  

Dilemma NEE    

Keuze JA   BR „kiest‟ ervoor om 3 uur voor haar gezin te koken en dit wordt haar in dank afgenomen. 

Gezag/Onderhandeling JA   BR vraagt aan RE om haar bij te staan wanneer de kinderen haar vernederen. Het gezag ligt dus bij de man als 

vader en zo wordt BR als „onderdanig‟ getoond.  

Zelfopoffering JA   BR heeft al haar tijd in een maaltijd gestoken dat niemand apprecieert.  

Schuldgevoel NEE    

Wanhoop NEE    

     

Ironie JA   Overgang van vorige scène, waarin GA en JO wilde seks hebben op de tafel. Nu weerklinkt er klassieke 

muziek en ziet met het ideale, nucleaire gezin netjes aan tafel eten. Het verschil in levensstijl kon niet groter 

zijn. 

Referentie naar „The Stepford Wives‟ en een scène die doet denken aan „American Beauty‟.  

Wanneer RE “Pass the salt” antwoordt op BR‟s vraag om iets te zeggen.  Hij vernedert haar op zijn beurt door 

haar niet te verdedigen en een bespottende vraag te stellen.   

Genderrollen JA   BR noemt RE „head of this household‟. Dit verwijst dus naar een klassieke, patriarchale verdeling van 

genderrollen, waarbij de vader het hoofd van het gezin is en het voor het zeggen heeft.  

 

 

 
Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  9 Lynette, 

kinderen 

LY gaat naar de supermarkt met haar kinderen. Ze komt er een vroegere collega tegen.  

Dilemma JA   LY komt er oog in oog te staan met een ex-collega te.  Dit doet haar weer verlangen naar haar vroegere werk. 

Dilemma huisvrouw - carrière wordt hier in beeld gebracht. 

Collega: “We all say, if you hadn‟t quit, you‟d be running the place by now”. 

LY: “Yeah, well…” terwijl haar baby huilt en haar tweeling nog altijd zoek is.  

Collega: “So, how‟s domestic life? Don‟t you just love being a mom?”  

VO: “And there it was. The question that Lynette always dreaded.” 

LY: “Well, to be honest…” 
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VO: “For those who asked it, only one answer was acceptable. So Lynette responded as she always did. She 

lied”.  

LY: …it‟s the best job I‟ve ever had”.  Op dat moment duwt haar tweeling een oude dame omver met hun 

karretje. LY is de wanhoop nabij.  

Keuze JA   LY heeft nu eenmaal gekozen om huisvrouw te zijn en moet er de consequenties van dragen.  

Gezag/Onderhandeling JA   Terwijl LY een wanhopig bericht achterlaat aan TO, loopt de tweeling weg met een ander karretje. Wanneer 

LY zich omdraait zijn ze weg. Ze heeft de controle over haar kinderen verloren. 

Ironie/Ambivalentie: LY had zoveel gezag op haar vroegere werk (publieke sfeer) maar heeft geen enkel 

gezag op haar kinderen (private sfeer).  

Zelfopoffering JA   Door haar kinderen en gezin te plaatsen voor  carrière maken . Dit levert rampzalige gebeurtenissen op zoals 

in de supermarkt.  

Schuldgevoel NEE    

Wanhoop JA   LY heeft al 5 berichten achtergelaten op TO‟s telefoon, omdat ze zich overweldigd voelt. Hij is weg op 

zakenreis. De baby huilt en de 3 jongens zijn door het wilde heen.  

     

Ironie JA   LY: “Not now, honey. Mommy‟s threatening Daddy‟.  

Wanneer ze een collega tegenkomt vloekt LY stilletjes “Crap”, om daarna een grote glimlach op haar gezicht 

te toveren. Wanneer de collega vraagt hoe het huiselijke leven haar bevalt, liegt LY dat het de beste job is die 

ze ooit gehad heeft. Op het moment dat ze het zegt, heeft haar tweeling een oude dame omvergeduwd. Het 

eerlijke antwoord is „te erg‟ en onverantwoord in onze maatschappij om ervoor uit te komen. Zelf al is LY niet 

eerlijk over haar antwoord, het feit dat men weet hoe ze zich echt voelt, is al progressief op zich. Het toont aan 

dat het moederschap niet zo rooskleurig en ideaal is als doet blijken.   

Genderrollen JA   Klassiek rollen: TO is op zakenreis en LY blijft thuis om voor de kinderen te zorgen.  

Vrouw als slachtoffer van haar eigen keuzes.  

 
 

 

Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  12 Van de Kamps Om haar gezin een plezier te doen gaan ze met z‟n allen uit eten. RE vraagt de scheiding aan.  

Dilemma NEE    

Keuze JA   BR kiest ervoor om niet te koken en om op restaurant te gaan eten om haar kinderen een plezier te doen. 

Gezag/Onderhandeling JA   Wanneer AN vraagt of hij videospelletjes mag gaan spelen, in afwachting dat het eten geserveerd wordt, zegt 

BR van neen, omdat ze tijd met het gezin door wil brengen. RE antwoordt hierop door te zeggen dat ze wel 

mogen gaan. Op deze manier ondermijnt hij haar gezag volledig.  
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Zelfopoffering NEE    

Schuldgevoel NEE    

Wanhoop JA   Miss Huber: “How are you doing?” 

VO: “Bree longed to share the truth about her husband‟s painful betrayal. But sadly for Bree, admitting 

defeat was not an option”. 

BR: (met grote glimlach) “Great. Everything is just great”. 

     

Ironie JA   RE: “I want a divorce. I just can‟t live in this detergent commercial anymore”. Op dat moment komt de ober 

aan hun tafel. Met een grote glimlach kondigt BR aan dat ze salade gaat nemen aan de selfservice bar. 

BR: “If you think I‟ll discuss the dissolution of my marriage in a place where the restrooms are labeled 

„chicks‟ and „dudes‟, you‟re out of your mind”.  

Genderrollen JA   RE heeft het patriarchale gezag in het gezin. Hij vraagt dan ook om te scheiden. BR is zoals gewoonlijke, de 

ogenschijnlijke perfecte huisvrouw. Hij vernedert haar door haar te bekritiseren.  
 

 

 

Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  14 Scavo‟s TO komt onverwacht vroeger thuis van zijn zakenreis, na LY‟s wanhopige berichten op zijn telefoon.  

Dilemma NEE    

Keuze JA   LY kiest ervoor om geen kinderen meer te hebben. Ze heeft haar handen al vol met 4 kinderen. 

Gezag/Onderhandeling JA   Wanneer TO thuiskomt, onderhandelt hij met de kinderen dat ze 20 min in de tuin gaan spelen met de nieuwe 

bal die hij hun gekocht heeft. Zo kan hij even alleen zijn met LY.  

Zelfopoffering NEE    

Schuldgevoel JA   LY voelt zich schuldig omdat er zo slordig uitziet als TO onverwacht vroeger thuiskomt.  

Wanhoop JA   LY krijgt het eten van haar baby over zich heen. Juist op dat moment komt TO thuis en krijgt ze weer hoop.  

     

Ironie JA   TO: “I‟m sorry, baby. I got to have you”. 

LY: “Well, is it OK if I just lie here?” 

TO: “Absolutely”. 

LY geeft hem een mep in het gezicht wanneer hij weigert om een condoom om te doen en „het risico‟ wil 

nemen. Daaruit kan men afleiden hoe wanhopig de kinderen haar maken.  

Genderrollen JA   TO komt thuis en wil meteen seks hebben met LY, zelf al is ze uitgeput en is ze besmeurd met babyvoeding. 

Dat zet haar in een onderdanige, passieve positie waarvan de man „misbruik‟ van maakt. Dit bevestigt het 

cliché dat mannen uit zijn op seks. 
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  15 Bree, Rex RE is in het ziekenhuis nadat BR per ongeluk ajuin in zijn sla heeft gezet, waarvoor hij zwaar allergisch  is. 

Dilemma NEE    

Keuze NEE    

Gezag/Onderhandeling NEE    

Zelfopoffering NEE    

Schuldgevoel JA   BR voelt zich schuldig nadat ze RE per ongeluk bijna gedood heeft door ajuin in zijn sla te steken. 

Wanhoop JA   RE: “I‟m so sick of you being so damn perfect all the time. I‟m sick of the bizarre way your hair doesn‟t move. 

You‟re this plastic suburban housewife, with the pearls and the spatula”.  

BR gedraagt zich op zo‟n afstandelijke en perfecte manier dat ze van haar man vervreemd is geworden. In de 

badkamer zien we BR huilen om wat RE tegen haar gezegd heeft. Het is de eerste keer dan men enige 

oprechte emotie ziet bij haar, maar ze verstopt het achter de perfecte façade die ze gecreëerd heeft. Als ze uit 

de badkamer komt, ziet ze er weer stralend uit. BR verstopt haar wanhoop achter een façade van perfectie en 

geluk.  

     

Ironie NEE     

Genderrollen NEE    

 

 

 Seizoen 1, aflevering 8 ‘Guilty’ (1:8) 

 

 
Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  2 Van de Kamp‟s BR en haar gezin beslissen wat ze gaan doen, nadat AN CA‟ moeder omvergereden heeft en weggevlucht is.  

Dilemma NEE    

Keuze JA   Ze kiest er bewust voor om haar persoonlijke overtuigingen op zij te laten om het beste voor haar gezin te 

doen. 

Gezag/Onderhandeling JA   Het is BR die het heft in handen neemt wanneer het op AN‟s ongeluk aankomt. Zij beslist om zich van de 

wagen te ontdoen waarmee AN het ongeluk veroorzaakt heeft. Ze wil niets tegen de politie zeggen om haar 

zoon te beschermen. RE volgt haar beslissing zonder zelf iets te ondernemen. 

Zelfopoffering JA   Dit is een klassieke vorm van „maternal sacrifice‟. Ze weet dat ze een zonde begaat door het ongeluk van haar 

zoon te verdoezelen, maar ze is in staat om alles te doen om hem te beschermen.  

Schuldgevoel JA   VO: “In fact, Bree had spent most of her life feeling guilty”. 
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Wanhoop NEE    

     

Ironie NEE     

Genderrollen JA   Het is BR die het gezag en de macht heeft; ze is „empowered‟. Zij maakt de belangrijke beslissing, tegen haar 

eigen principes in. Ze is zeer kalm en rationeel, terwijl vrouwen meestal als zeer emotioneel vertoond worden 

in soap opera‟s. Hier wordt de man als passief voorgesteld. Er is sprake van een omkering van de klassieke 

genderrollen.   

 

 

 
Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  7 Lynette, 4 

kinderen 

LY gaat naar de acupuncturist omdat ze niet meer kan slapen. De kinderen spelen in de wachtzaal maar maken 

veel lawaai.  

Dilemma NEE    

Keuze NEE    

Gezag/Onderhandeling JA   LY kan zich maar niet ontspannen omdat ze haar kinderen luidruchtig hoort spelen in de wachtzaal. Haar zoon 

PA verstoort haar acupunctuursessie door binnen te komen met een gigantische plant. Al zegt ze hen om stil te 

zijn en zich bezig te houden, de kinderen luisteren niet naar haar. 

Zelfopoffering JA   Ze offert haar eigen gezondheid op voor haar huishouden en kinderen. 

Schuldgevoel JA   Ze voelt zich schuldig om de medicatie van haar kinderen te „stelen‟, maar ze is zo wanhopig dat ze niet weet 

wat anders te doen.  

Wanhoop JA   Terwijl ze zich probeert te ontspannen, hoort ze haar kinderen schreeuwen. LY: “Oh, for the love of God!” 

Ze staat op, met de naalden nog op haar gezicht, om tegen haar kinderen te zeggen dat ze moet ophouden. 

Daarna zegt ze tegen haar acupuncturist: “Listen, I‟m on my last nerves, so I‟m gonna level with you here. 

Right now, I need to sleep and I need more than a few crappy needles, so what have you got?”  

LY is zo wanhopig om alles voor elkaar te krijgen, dat ze zelfs de ADHD medicatie van haar zonen heeft 

ingenomen om meer energie te hebben. Nu is ze in een vicieuze cirkel terechtgekomen waardoor ze ‟s nacht 

niet meer kan slapen en overdag kapot is.  

     

Ironie NEE    

Genderrollen JA   Overbelaste moeder die voor de kinderen zorgt, terwijl de man op zakenreis is.  
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  9+11 Bree, Rex BR en RE verstoppen zich in een steegje en laten de auto achter, in de hoop dat iemand hem steelt. 

Dilemma NEE    

Keuze JA   Ze kiezen ervoor om hun auto achter te laten om hun zoon te beschermen tegen de politie. 

Gezag/Onderhandeling NEE    

Zelfopoffering JA   Om AN te beschermen, doet BR alles om de sporen van het ongeluk uit te wissen. 

Schuldgevoel JA   BR voelt zich schuldig door wat AN gedaan heeft. Ze denk dat dit gebeurt is omdat ze een slechte moeder is. 

BR: “We still have so much to teach them”. Ze heeft schrik dat AN een slechte persoon zal worden. 

Wanhoop JA   Wanneer BR en RE over vroeger praten, zegt BR “we were so happy”. Ze kijkt nostalgisch terug op de tijd 

wanneer de kinderen nog klein waren en alles goed verliep tussen hen. Dan zegt BR “we could have been 

better parents”. RE verdedigt haar door te zeggen “we weren‟t that bad 

     

Ironie JA   Twee rijke en chique mensen als BR en RE die zich vrijwillig in de slechtste buurt van hun stad begeven om 

er hun chique wagen te laten stelen. Wanneer RE vraagt aan BR waarom ze zo zeker is dat iemand de 

achtergelaten auto zal stelen, antwoord zij: “Because I have faith in the poor”. BR gaat zelfs in tegen de Bijbel 

en haar geloof om haar gezin te beschermen. VO: “Like most sinners, she‟ll worry about her guilt tomorrow”.  

BR en RE zijn „partners in crime‟. Het is ironisch dat zo iets ergs moest gebeuren om de twee weer op één lijn 

te plaatsen, ten opzichte van de opvoeding van de kinderen.  

Genderrollen JA   BR en RE praten met elkaar. Voor het eerst worden ze evenwaardig aan elkaar voorgesteld, zonder ironie, 

vernedering of verwijten. RE staat haar bij en verdedigt haar.  
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  14 Lynette, 

kinderen 

LY hoopt eindelijk te kunnen slapen, wanneer haar zonen hun scoutvrienden thuis brengen voor hun 

vergadering. 

Dilemma JA   Tussen LY‟s eigen gezondheid en bestwil (slapen) en haar verplichtingen als moeder (met de kinderen 

spelen). Ze probeert beide te combineren, maar dit lukt niet. Tijdens het spelen valt ze constant in slaap, door 

de thee die ze ervoor gedronken heeft.  

Keuze JA   Ze kiest ervoor om met de kinderen te spelen, hoewel ze niet echt een andere keuze heeft.  

Gezag/Onderhandeling NEE    

Zelfopoffering JA   Ze offert haar eigen slaap en gezondheid op, om met haar kinderen en hun schoutvrienden te spelen.  

Schuldgevoel JA   LY was de vergadering compleet vergeten.  

Wanhoop JA   LY is wanhopig om te kunnen slapen, en ook deze keer wordt het haar niet gegund wanneer de kinderen thuis 
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komen. Nadat ze haar thee heeft gedronken om te kunnen slapen, loopt ze naar de badkamer om er een paar 

extra pillen te nemen voor meer energie.  

     

Ironie JA   PA: “Mummy, that doesn‟t look like the picture”. (LY leert ze een knoop te maken) 

YL: “You‟re never gonna be a sailor. What do you care?” 

Genderrollen NEE    
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  19 Bree en Andrew BR en AN praten in de keuken over het ongeluk dat hij veroorzaakt heeft. 

Dilemma JA   Door haar zoons gebrek aan schuldgevoel, twijfelt BR er bijna over om de politie in te lichten over wat hij 

gedaan heeft. Ze twijfelt om haar zoon te beschermen of te verraden.  

BR: “I need to know that you‟re not a monster. Give me one good reason why I shouldn‟t call the police”. 

AN: “Because I‟m your son. That would make you the monster”. 

Keuze JA   Ze kiest er uiteindelijk voor om AN‟s ongeluk geheim te houden.  

Gezag/Onderhandeling JA   BR probeert met haar zoon te praten over wat hij gedaan heeft. Ze suggereert om naar een psycholoog gaat om 

over zijn emoties te praten. AN zegt dat het onnodig is en dat hij zich prima voelt.  

Zelfopoffering JA   Ze offert haar eigen principes op om haar zoon te beschermen. „maternal sacrifice‟.  

Schuldgevoel JA   AN voelt zich helemaal niet schuldig over het feit dat hij een vrouw overreden heeft en weggereden is. BR 

probeert hem de ernst van de zaak in te laten zien. AN voelt zich enkel slecht over het feit dat hij misschien 

geen toekomst meer heeft en dat hij vanaf nu met de fiets naar school moet gaan ipv met de auto. Hij vindt dat 

BR zich zorgen moet maken over zijn toekomst en niet om wat hij gedaan heeft.  

Wanhoop JA   BR is wanhopig omdat haar zoon geen enkele wroeging heeft.  

BR: “What I‟m woried about, Andrew, is that you don‟t seem to have a soul”. 

     

Ironie JA   BR (tegen AN): “Honey, you put a woman into a coma. Surely that arouses some kind of emotion”. 

AN: “Yeah, well, it doesn‟t”.  

Genderrollen JA   De beschermende moeder 
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  22  Lynette, 

kinderen 

LY is de wanhoop nabij wanneer ze de totale controle verliest over haar chaotische kinderen en huishouden. 

Dilemma JA   In haar droom, dilemma om zich net als MA van het leven te beroven of niet, als „oplossing‟. 

Keuze NEE    

Gezag/Onderhandeling JA   LY schreeuwt en smeekt haar kinderen om op te houden en naar haar te luisteren, maar ze negeren haar 

helemaal. LY: “Boys, would you please, please stop it? Really, mummy‟s got a headache, ok?” 

Zelfopoffering NEE    

Schuldgevoel NEE    

Wanhoop JA   TO belt om te zeggen dat hij pas de volgende dag zal thuiskomen, in plaats van die avond. Dit doet LY 

ineenstorten. De kinderen gaan helemaal uit de bol en gooien met potten en pannen. LY weet niet meer hoe 

het hoofd te bieden aan de situatie en zit wanhopig neer op een stoel en schreeuwt naar haar kinderen.  

Ultieme wanhoop: LY droomt over MA, die haar een geweer overhandigt. LY twijfelt, maar houdt het geweer 

toch tegen haar hoofd. Een schot weerklinkt. Ze in paniek wakker. De kinderen schreeuwen nog steeds.   

     

Ironie JA   Droomscène: Tegenstelling tussen de vrolijke muziek en het dieptepunt waarin L zich bevindt. Een dode MA 

is de enige de haar wanhoop begrijpt en reikt  haar de oplossing toe: een geweer. L is zo wanhopig dat ze het 

geweer aanvaardt. Ironie om haar ultieme wanhoop te tonen en de wrede waarheid omtrent het moederschap.  

Genderrollen JA   Vrouw als slachtoffer van het mannelijke geslacht (patriarchie, melodrama).Vrouw als slachtoffer van haar 

eigen keuzes.  
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  24+25 

+27 

Lynette, Susan 

en Bree 

LY is zo wanhopig dat ze haar kinderen achterlaat bij Susan en wegrijdt met de auto. SU en BR rijden haar 

achterna om haar ter hulp te snellen.  

Dilemma JA   Goede moeder vs slechte moeder. 

LY: “That‟s what‟s so humiliating. Other mums don‟t need help. Other mums make it look so easy.  All I do is 

complain”. 

BR: “Nobody likes to admit that they can‟t handle the pressure”. 

Keuze JA   LY besluit om haar kinderen achter te laten bij SU, voordat ze iets wanhopigs of dom doet.  

Gezag/Onderhandeling JA   Ze heeft helemaal geen gezag meer over de kinderen, de situatie is totaal uit de hand gelopen.  

Zelfopoffering JA   Ze offert haar kinderen op door ze achter te laten bij SU. Ze zet zichzelf op de eerste plaats, om hen te 

beschermen.  
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Schuldgevoel JA   LY voelt zich een slechte moeder. Wanneer BR en SU haar vertellen dat zij ook wanhopig waren toen hun 

kinderen klein waren, vraagt LY zich af waarom niemand haar dit ooit verteld heeft. Vrouwen zouden elkaar 

die dingen moeten zeggen, om het verdraagzamer te maken en zich minder schuldig te voelen. 

Wanhoop JA   Wanhoop is de combinatie van de effecten van haar vermoeidheid met het feit dat haar man altijd weg is en 

dat de kinderen zich slecht gedragen. 

LY: “Sorry, I can‟t do this. It‟s too much”.  

     

Ironie JA   Elke moeder kent haar wanhopige momenten, maar proberen ze zo goed mogelijk te verbergen. Zo lijkt het 

alsof elke moeder het gemakkelijk heeft om haar kinderen op te voeden en legt dit veel druk op de andere 

moeders die het niet zo gemakkelijk afkunnen. Uiteindelijk is het voor niemand evident.  

Genderrollen JA   Drie wanhopige moeders die elkaar hun moeilijkheden als moeder opbiechten. 

 

 

 

 Seizoen 1, aflevering 18 ‘Children will listen’ (1:18) 
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  7 Bree, Rex BR en RE praten over een bezoekje naar AN die ze op „bootcamp‟ gestuurd hebben wegens zijn slechte 

gedrag.  

Dilemma NEE    

Keuze JA   BR kiest ervoor om niet mee te gaan naar het kamp om AN te bezoeken. Ze heeft wel koekjes gemaakt voor 

hem, zodat hij weet dat zij aan hem denkt.  

Gezag/Onderhandeling NEE    

Zelfopoffering NEE    

Schuldgevoel JA   Hoewel BR het niet wil toegeven, voelt ze zich schuldig om haar zoon weggestuurd te hebben. Ze heeft schrik 

om AN onder ogen te komen. 

BR: “Because the minute I get there, Andrew will start attacking me for abandoning him. And I don‟t want to 

hear it”.  

RE: “There‟s no reason to feel guilty. You did everything you could for him”. 

BR: “I don‟t feel guilty”. 

Wanhoop NEE     
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Ironie JA   Men ziet een beeld van een moeder die haar kind vasthoudt in het begin van de scène.  

BR verwijdert haar zelfgebakken koekjes uit het pakket voor AN, omdat RE zegt dat het verboden is.  

RE: “I guess baked goods from mum undercuts the boot-camp experience”.   

Zodra RE weg is, steekt ze de koekjes terug in het pakket en sluit ze het af. Het is haar enige manier om te 

tonen dat ze van hem houdt en een goede moeder is.  

Genderrollen JA   BR is de typische moeder die koekjes bakt voor haar kinderen, als uitdrukkingsmiddel van haar liefde. Hoewel 

ze uit elkaar zijn geweest, vormen BR en RE nu samen één front mbt AN. RE verdedigt BR en zegt dat ze 

alles gedaan heeft wat ze kon. Dit staat in contrast met andere afleveringen, waarin hij haar vernederde.  
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  8+11 Lynette, 

kinderen, Bree 

Nadat haar babysitter heeft afgezegd, is LY wanhopig op zoek naar iemand om op de kinderen te passen. 

Omdat ze niemand anders vindt, smeekt ze BR om voor haar kinderen te zorgen. 

Dilemma JA   BR twijfelt. Ze heeft echt geen zin om op LY‟s kinderen te passen, maar als ze ziet hoe wanhopig ze is, stemt 

ze toch toe om haar te helpen. 

Ontmoeting voor LY tussen haar vorige en huidige leven. Ze is wanhopig om even terug in haar vertrouwde 

zakenwereld terug te keren en even niet aan haar kinderen te moeten denken.  

Keuze JA   Ze maakt de keuze om met haar ex-collega‟s af te spreken en bij te praten in plaats van thuis te blijven.  

Gezag/Onderhandeling JA   Terwijl LY aan de telefoon is om een babysitter te vinden, maakt PA een plant kapot. LY probeert te multi-

tasken maar dit lukt niet goed. Opnieuw gebruikt ze loze bedreigingen om hen te doen stoppen. 

LY: “Parker, I swear I will spank you. Knock it off”.  

Zelfopoffering JA   BR offert haar vrije namiddag op om LY‟s kinderen op te vangen. 

Schuldgevoel NEE    

Wanhoop JA   LY is echt wanhopig; ze wil buitenshuis gaan en met haar vorige collega‟s afspreken.  

YL: “Today, I have a chance to rejoin the human race for a few hours. There are actual adults waiting for me 

with margaritas. Look, I‟m in a dress! I have make-up on. For God‟s sake, Bree, I‟m wearing pantyhose!” 

Het feit dat LY zich helemaal uitgedost heeft om haar collega‟s te ontmoeten, toont des te meer aan hoe 

wanhopig ze is om even te ontsnappen aan haar huis en kinderen, en een volwassen gesprek te hebben.  

     

Ironie NEE    

Genderrollen NEE    
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Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  13 Bree; Lynette‟s 

kinderen 

BR past op LY‟s kinderen. Ze zijn ongehoorzaam. 

Dilemma NEE    

Keuze NEE    

Gezag/Onderhandeling JA   De kinderen zijn ongehoorzaam en BR dreigt om ze een klets op hun achterste te geven. De kinderen geloven 

haar niet, omdat hun moeder dit altijd zegt maar het nooit doet. Ze weten dus dat het loze dreigingen gaat. 

LY‟s gezag wordt hierdoor ondermijnd door haar kinderen.  

PA: “Mommy always says she‟s gonna spank us, but she never does”. 

Zelfopoffering NEE    

Schuldgevoel NEE    

Wanhoop NEE     

     

Ironie JA   BR: “ Your fate is sealed”.  

Genderrollen NEE    

 

 
Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  15+27 4 huisvrouwen Er ontstaat een hevige discussie tss LY en BR wanneer LY te weten komt dat BR haar zoon een pak slaag gaf. 

Dilemma JA   Dit brengt de ambivalentie goed in beeld tussen hoe BR en LY elk het moederschap vanuit een heel ander 

perspectief benaderen. Ze maken allebei fouten en hun kinderen zijn bij alle twee in moeilijkheden. Er is dus 

geen „goede‟ of „slechte‟ manier van moeder zijn. 

Keuze NEE    

Gezag/Onderhandeling NEE    

Zelfopoffering NEE    

Schuldgevoel JA   BR en LY doen elkaar zich schuldig voelen door op elkaars fouten als moeder te wijzen. Ze zijn allebei boos 

en gekwetst en lopen weg. Geen van beide wil zich verontschuldigen. Op het einde kiest LY ervoor om BR te 

vergeven. Ze nodigt haar uit om koffie te komen drinken en te roddelen. 

Wanhoop NEE     

     

Ironie NEE    

Genderrollen JA   Klassieke genderrrollen. De vrouwen spreken samen af om poker te spelen. Toch kan men poker als een vrij 

„mannelijk‟ spel beschouwen. Dit is hun wekelijkse afspraak om samen bij te praten. Op het einde zorgt TO 

voor de kinderen terwijl LY en BR samen koffie drinken => omgekeerde genderrollen.  
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Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  16 Lynette en Tom LY en TO discussiëren over het feit dat BR hun zoon een pak slaag gegeven heeft.   

Dilemma JA   Over het feit of ze nu beter wel of niet hun kinderen ook af en toe een pak slaag te geven, om ze te doen 

luisteren. TO wijst LY erop dat hun bedreigingen geen effect meer hebben en dat ze er iets op moeten vinden, 

omdat hun kinderen anders de bovenhand gaan nemen. 

Keuze NEE    

Gezag/Onderhandeling JA   LY: “She could‟ve simply threatened to spank him”. 

TO: “Yeah, because that works out so well when we do it. It used to work. They‟ve figured out it‟s an empty 

threat. They‟re onto us.” 

Zelfopoffering JA   LY weigert om haar kinderen te slaan, omdat zijzelf veel geslagen werd door haar moeder. Ze wil haar eigen 

moeder niet worden.  

Schuldgevoel NEE    

Wanhoop JA   LY en TO weten niet meer wat ze moeten doen om hun kinderen naar hen te doen luisteren. 

     

Ironie NEE    

Genderrollen JA   LY vraagt aan TO om haar bij te staan in haar beslissing om de kinderen niet te slaan. Ze praten samen en 

vormen een team in het opvoeden van de kinderen. Maar meestal is TO van huis en staat LY er alleen voor in 

de opvoeding. 

 

 

 
Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  20 Bree, Rex BR heeft dan toch besloten om AN op te gaan zoeken op kamp, samen met RE. 

Dilemma JA   Ze weet niet welke kleur van kleren ze aan moet doen en beseft dat ze niet weet wat AN‟s favoriete kleur is. 

Ze twijfelt tussen bruin en groen. 

Keuze JA   Uiteindelijk kiest ze voor groen omdat „iedereen van groen houdt‟. 

Gezag/Onderhandeling NEE    

Zelfopoffering NEE    

Schuldgevoel JA   BR voelt zich schuldig omdat ze haar zoons favoriete kleur niet kent. RE probeert haar te troosten door te 

zeggen dat het niet belangrijk is. BR antwoordt dat het wel belangrijk is, en dat een goede moeder dit wel zou 

weten. Ze voelt zich een slechte moeder. Volgens haar is een goede moeder iemand die haar kind van buiten 

kent en weet hoe te reageren in elke situatie. Ze beseft dat ze haar eigen zoon niet goed kent. RE troost haar en 
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zegt dat ze wel een goede moeder is.  

Ambivalentie goede moeder – slechte moeder.  

Wanhoop NEE     

     

Ironie NEE    

Genderrollen JA   Vrouw die twijfelt en man die haar troost.  

 

 
Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  22+24 Bree, Rex en 

Andrew 

 

Dilemma NEE    

Keuze NEE    

Gezag/Onderhandeling NEE    

Zelfopoffering JA   Wanneer RE terug naar huis wil keren, omdat AN zijn moeder niet wil zien, besluit BR dat het best is dat RE 

alleen met hem praat. Ze offert zichzelf op voor haar zoon omdat ze zeker wil zijn dat hij het goed maakt.  

Schuldgevoel JA   AN geeft de schuld aan zijn moeder voor alles wat hem overkomen is. BR denkt dat hij ergens wel gelijk heeft 

en dat het haar fout is. RE zegt dat het allebei hun fout is.  

Ambivalentie goede moeder- slechte moeder. Door conversaties tussen andere moeders te horen, beseft BR 

dat ze wel een goede moeder is geweest en alles voor AN gedaan heeft. Ze wil zich geen slechte moeder meer 

voelen omdat er geen reden toe is.  

BR: “I have given you those things and I‟m through feeling guilty. I want it stated for the record that I‟m a 

good mother, do you hear me? I am a good mother”. 

Wanhoop NEE     

     

Ironie JA   BR is perfect uitgedost en steekt af tegenover de slecht geklede, marginale andere moeders op het kamp. 

Op het moment dat BR zichzelf verdedigt tegenover AN en zich eindelijk niet meer schuldig voelt, kondigt 

RE aan dat AN homoseksueel is.  

Genderrollen JA   RE verdedigt BR wanneer AN haar niet wil zien. „maternal sacrifice‟.  
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Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  23 Lynette, 

kinderen 

De kinderen dagen LY uit wanneer ze weigeren om hun tanden te poetsen. Haar gezag wordt opnieuw op de 

proef gesteld. 

Dilemma JA   Weer loze bedreigingen maken of van strategie veranderen.  

Keuze JA   LY kiest ervoor om van strategie te veranderen.  

Gezag/Onderhandeling JA   De jongens dagen haar gezag uit wanneer ze dreigen om hun tandenborstels in de WC te gooien. 

LY: “ I mean it this time. These are not just words. If you do this, so help me…” 

VO: “ Hearing the hollowness of her own voice, Lynette realized that it was time to get one step ahead”. 

LY: “…I will walk you over to Mrs Van De Kamp‟s and we all know what happens when she gets mad”.  

Zelfopoffering NEE    

Schuldgevoel NEE    

Wanhoop JA   LY is wanhopig om haar kinderen te doen gehoorzamen, dus vindt ze een nieuwe methode.  

     

Ironie JA   LY‟s loze dreigementen worden eindelijk stopgezet. Maar deze keer dreigt ze niet meer om ze zelf te slaan, 

maar om de kinderen bij BR te brengen voor een pak slaag. Haar bedreigingen zijn dus nog steeds loos, maar 

hebben een nieuwe inhoud en boosdoener: BR   

Genderrollen NEE    

 

 

 Seizoen 2, aflevering 3 ‘You’ll never get away from me’ (2:3) 

 

 
Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  2+8 Bree, Phyllis Seizoen 2: Rex is overleden en Bree heeft een platonische relatie met haar apotheker, George. Lynette is 

terug gaan werken en heeft het moeilijk om haar carrière met het moederschap te combineren.  

2: BR en haar schoonmoeder PH gaan RE‟s graf bezoeken, wanneer ze zien dat het leeg staat.  

8: BR is PH‟s aanwezigheid beu en maakt haar duidelijk dat ze weg moet.  

Dilemma JA   Tussen begrip voor haar schoonmoeders rouw te respecteren en haar verlangen om haar schoonmoeder de 

deur te wijzen.   

Keuze JA   Uiteindelijk maakt BR PH‟s koffers terwijl ze ontbijt en maakt haar duidelijk dat ze weg moet, het is genoeg 

geweest.  

Gezag/Onderhandeling JA   In het begin heeft PH het voor het zeggen, maar wanneer ze suggereert dat BR iets te maken heeft met RE‟s 

dood, is de maat vol voor BR. Ze neemt het heft in handen en wijst haar schoonmoeder de deur.  
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Zelfopoffering JA   BR laat PH bij haar logeren zo lang ze maar wil blijven. BR zou eigenlijk het liefst hebben dat PH weg gaat, 

maar omdat het RE‟s moeder is, kan ze niet anders dan haar te laten blijven.  

Schuldgevoel JA   PH denkt dat BR zich schuldig voelt omdat ze haar wegjaagt. 

PH: “I will tell you one thing. You wouldn‟t be acting this way if you didn‟t feel guilty about something!” 

Wanhoop JA   BR is wanhopig om PH uit haar huis te krijgen. 

     

Ironie NEE    

Genderrollen NEE    

 

 
Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  6 Lynette, Tom, 

Parker 

 

Dilemma JA   LY voelt zich verscheurd tussen haar rol van moeder en haar werk voor haar zoons eerste schooldag. Ze moet 

gaan werken maar haar zoon wil dat zij meekomt naar school.  

LY: “Honey, you got to believe me. If I could be there, you know that I would”. 

Keuze JA   LY heeft er voor gekozen om opnieuw te werken, maar dit brengt veel onenigheid met zich mee.  

Gezag/Onderhandeling JA   LY heeft een nieuwe rugzak voor PA gekocht, maar die wil hij niet als zij niet meekomt. LY voelt zich 

schuldig. Ze probeert zich te verantwoorden door te zeggen dat als ze niet gaat werken, ze haar job zal 

verliezen en dat er niet genoeg geld zal zijn om eten te kopen. PA is boos. LY geeft uiteindelijk toe en daar is 

TO boos over. 

LY: “All right. I didn‟t know it was that important to you. I‟ll talk to my boss and I will see what I can do”. 

PA: “Thank you, mommy”. 

TO: “Wow, I don‟t want to rain on your parade, but he just totally manipulated you”. 

LY: “Well, hey, when a kid‟s that good, you gotta give him his due”. 

Zelfopoffering JA   LY gaat proberen met haar baas te onderhandelen om toch mee te kunnen.  

Schuldgevoel JA   Ze voelt zich schuldig dat haar zoon triestig is dat zij niet meekomt naar school. 

Wanhoop NEE     

     

Ironie JA   Omdat LY vindt dat haar zoon zo goed onderhandeld heeft, zal ze toch proberen om mee te gaan. 

Genderrollen JA   Omgekeerde genderrollen. De vrouw gaat uit werken en de man blijft thuis om voor de kinderen te zorgen.  
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Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  7 Bree, detective BR is op het politiebureau nadat RE‟s lichaam opgegraven werd.  

Dilemma NEE    

Keuze NEE    

Gezag/Onderhandeling JA   DA probeert te weten te komen welke rol BR in RE‟s dood gespeeld heeft.  

BR: “She blamed me for every problem that Rex and I ever had”. 

DA: “So there were problems in your marriage?” 

BR: “It was a marriage. Of course there were problems”. 

Zelfopoffering NEE    

Schuldgevoel NEE    

Wanhoop NEE     

     

Ironie JA    BR: “You want a statement? Fine, I‟ll give you a statement. My husband died of a heart attack. I loved him 

very deeply. And your mother did a lousy job!” Ze stapt boos weg. 

Genderrollen NEE    

 

 
Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  12 Lynette, haar 

baas Nina 

LY probeert met NI te onderhandelen om later op het werk te komen, zodat ze haar zoon kan begeleiden op 

zijn eerste schooldag. 

Dilemma JA   Dilemma om een evenwicht te vinden tussen werk en kinderen. Nieuwe discussie over het feit dat vrouwen 

die geen kinderen hebben, ook nood aan evenwicht hebben tussen hun werk en andere aspecten. 

LY “Because we can‟t escape the fact that I have kids. I love my job, but to be fair, there‟s got to be some 

balance”.  

NI: “Ok, so how about the people that don‟t have the kids? Did you ever consider that they might need 

balance in their lives?”  

Keuze JA   LY heeft ervoor gekozen om kinderen te hebben en te werken. NI heeft ervoor gekozen om haar carrière op de 

eerste plaats te zetten en geen kinderen te hebben.  

NI: “So no, this is about fairness to the people who are childless by choice. Ok?” 

LY: “Ok. Good point.” 

LY komt met een oplossing om op twee plaatsen tegelijk te zijn en om haar twee rollen tegelijkertijd te 

vervullen: een conference call camera. 

Gezag/Onderhandeling JA   LY‟s baas heeft geen kinderen, en kan LY‟s dilemma niet verstaan. 

NI: “Good God! This is not about your kids again, is it?” LY legt haar het probleem uit, maar stuit op NI‟s 
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onbegrip. NI: “I‟m sorry. How is this my problem?” 

Zelfopoffering JA   LY moet een deel van haar werk en vergadering opofferen om PA‟s schooldag „live‟ via camera te volgen. 

Schuldgevoel JA   NI  toont aan dat vrouwen zich niet schuldig moeten voelen als ze een carrière boven een gezin verkiezen. Het 

is gewoon een levenskeuze en levensstijl. Ze voelt zich ook niet schuldig tegenover LY om haar niet later naar 

het werk te laten komen om haar zoons eerste schooldag mee te maken. Ze gaat ervan uit dan men een keuze 

maakt en hiervan de consequenties moet dragen en niet achteraf komen klagen omdat men alles wil.  

Wanhoop NEE     

     

Ironie JA   Het is niet omdat LY een vrouwelijke baas heeft, dat ze LY‟s dilemma‟s t.o.v. haar kinderen beter begrijpt dat 

een man. Ze is meedogenloos.  

Genderrollen JA   LY‟s baas NI is een vrijgevochten, onafhankelijke vrouw die ervoor gekozen heeft om geen kinderen te 

hebben. Ze draait de typische dilemma‟s tussen een carrière en kinderen om in een discussie over het feit dat 

alleenstaande vrouwen ook evenwicht in hun leven nodig hebben, tussen feestjes, werk en hobby‟s. Vrouwen 

kunnen er zeer verschillende levensstijlen op nahouden, het gaat om individuele keuzes. Dit toont de 

dilemma‟s van het postfeminisme aan.  

 

 
Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  15+19 Bree, kinderen 15: BR vertelt haar kinderen dat het lichaam van hun vader opgegraven werd en dat zij als verdachte opgesteld 

is. 19: Om haar onschuld aan haar kinderen te bewijzen, wil ze een leugendetectortest afleggen in hun bijzijn. 

Dilemma NEE    

Keuze JA   BR kiest ervoor om een leugentest te ondergaan in het bijzijn van haar kinderen om zo haar onschuld te 

bewijzen. 

Gezag/Onderhandeling NEE    

Zelfopoffering JA   BR slikt haar trots in en ondergaat een leugentest.  

Schuldgevoel JA   Haar kinderen geven BR een schuldgevoel over de problemen die ze had met hun vader. De kinderen denken 

dat de scheiding BR‟s schuld was.  

Wanhoop NEE     

     

Ironie JA   Het is pas tijdens de leugentest, die ze ondergaat om aan te tonen hoeveel ze van RE hield, dat BR beseft dat 

ze gevoelens heeft voor GE, haar apotheker. Jammer genoeg komen haar kinderen er achter op deze manier.  

Genderrollen JA   BR is nu een weduwe en dus alleenstaande moeder.  
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Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  21 Lynette, collega, 

Parker 

LY volgt haar zoons eerste schooldag „live‟ via camera in haar kantoor maar is tegelijkertijd verwacht om een 

vergadering bij te wonen. 

Dilemma JA   „Having it all‟ dilemma, moederschap vs carrière => goede moeder - slechte moeder. LY gaat naar een 

vergadering maar wil ook haar zoons eerste schooldag meemaken.  

VO: “Lynette had been struggling to balance her career and her family”. 

Keuze JA   LY kiest om de twee rollen tegelijkertijd te vervullen, maar dit lukt niet zonder moeilijkheden. 

Gezag/Onderhandeling JA   LY probeert steeds excuses te vinden om de vergaderzaal te verlaten.  

Zelfopoffering JA   Ze offert haar professioneel imago tijdens de vergadering op door zich zeer uitgelaten te gedragen. Ze zorgt 

ervoor dat een hete kop koffie op de schoot van haar baas terechtkomt, zodat de vergadering opgeheven wordt. 

Schuldgevoel JA   LY voelt zich schuldig dat ze niet zelf aanwezig kan zijn bij haar zoons eerste schooldag door het feit dat ze 

nu werkt. Ze probeert de twee zo goed mogelijk te combineren. Ze voelt zich schuldig dat haar baas een 

brandwonde opgelopen heeft door haar fout, maar ze heeft gedaan wat ze moest doen om haar moederrol te 

vervullen.  

Wanhoop JA   Dat ze de twee conflicterende rollen niet tot een goed einde kan brengen.  

     

Ironie JA   Deze zeer komische scène onthult echter de onderliggende moeilijkheden en dilemma‟s. Men moet keuzes en 

opofferingen maken en aanvaarden dat men bepaalde dingen zal mislopen. Deze sequentie suggereert dat 

vrouwen niet alles kunnen hebben en de consequenties van hun keuzes moeten aanvaarden. LY heeft geluk 

gehad om toch haar zoons eerste schooldag te volgen via camera door het feit dat ze een „ongelukje‟ 

veroorzaakt heeft, maar in werkelijkheid zou dit niet het geval zijn. 

Genderrollen JA   Het is de vader die zijn zoon naar school brengt terwijl de moeder werkt.  

 

 
Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  22 Bree, George BR wil dat GE ook een leugentest ondergaat, om zijn onschuld te bewijzen omdat de politie denk dat er sprake 

is van een samenzwering.   

Dilemma NEE    

Keuze NEE    

Gezag/Onderhandeling JA   BR onderhandelt met GE dat hij ook een leugentest ondergaat. Zo kunnen ze verder met hun leven en zullen 

haar kinderen en de politie in haar onschuld geloven. 

Zelfopoffering NEE    

Schuldgevoel JA    

Wanhoop JA   BR wilt echt dat haar kinderen haar geloven dat ze niets met haar mans dood te maken heeft. Ze gaat dus GE 
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opzoeken en vraagt hem om mee te werken. Ze is verplicht om haar gevoelens voor hem op te biechten die als 

resultaat uit de test kwamen.  

     

Ironie NEE     

Genderrollen NEE    

 

 

Seizoen 2, aflevering 12 ‘We’re gonna be all right’ (2:12) 

 

 
Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  6 Bree, Betty BE bedankt BR voor haar goed advies voor haar bloemen. Ze zegt dat ze misschien gaat verhuizen.  

Dilemma NEE    

Keuze NEE    

Gezag/Onderhandeling NEE    

Zelfopoffering JA   BE gaat misschien verhuizen omdat haar moeder ziek geworden is en dat ze haar moet bijstaan.  

Schuldgevoel NEE    

Wanhoop NEE     

     

Ironie NEE     

Genderrollen NEE    

 

 
Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  8 Lynette, Tom LY  komt vlug naar huis nadat TO op haar werk gebeld heeft dat er een noodgeval was. De kinderen hebben 

waterpokken en TO wil niet besmet raken.  

Dilemma JA   LY werkt en TO zorgt voor de kinderen. Omdat TO nog nooit de waterpokken gehad heeft, wil hij niet besmet 

raken. LY vindt dat TO zich aanstelt en dat hij voor de kinderen moet zorgen. Ze voelt zich tussen twee vuren, 

tussen haar werk en haar zieke kinderen.  

Keuze JA   LY kiest ervoor om voor de kinderen te zorgen. 

Gezag/Onderhandeling JA   TO en LY discussiëren over wie voor de zieke kinderen moet zorgen. LY vindt dat het TO‟s rol is, maar TO 

vindt dat zij het moet doen, omdat zij al de waterpokken gehad heeft. LY staat voor een dilemma omdat ze 
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werkt.  

LY: “Well, Tom, somebody‟s got to take care of our kids”. 

TO: “Exactly, and since you‟re immune…” 

LY: “You‟ve got to be kidding! I have to get back to work”. 

TO gebruikt medelijden en chantage om zijn slag thuis te halen. LY geeft toe. 

TO: “If you think I‟m being a baby now, do I need to remind you of what I‟m like when I‟m sick? Remember 

that time I had strep throat? We wound up in marriage counseling”. 

LY: “I‟ll call the office”. 

Zelfopoffering JA   LY offert zichzelf en haar werk op, om voor de kinderen te zorgen, zodat TO niet ziek zou raken.  

Schuldgevoel JA   Ze voelt zich schuldig om TO voor de zieke kinderen te laten zorgen omdat hij besmet kan raken. 

Wanhoop JA   Door haar dilemma en het feit dat TO niet aan haar kant staat, voelt LY zich wanhopig. 

     

Ironie NEE    

Genderrollen JA   Omgekeerde rollen worden weer klassieke rollen. TO gedraagt zich zelf als een kind en denkt enkel aan 

zichzelf. Een vrouw offert zichzelf op voor haar kinderen en denkt haar hun bestwil. TO doet dit duidelijk 

niet, hij wil echt niet ziek worden. Het is dus weer aan de vrouw om zichzelf op te offeren, „maternal 

sacrifice‟. Ze gaat een paar dagen niet werken om voor de kinderen te zorgen.  

 

 
Thema J/N SEQ ID Personages Omschrijving 

  11 Lynette,Tom TO speelt golf buiten en LY komt hem een broodje brengen. Ze ruziën wanneer TO het feit opbrengt dat 

waterpokken een volwassen man onvruchtbaar kan maken.  

Dilemma NEE    

Keuze NEE    

Gezag/Onderhandeling JA   LY en TO kibbelen over het feit dat TO niet onvruchtbaar wil worden. Zij zegt dat het niet belangrijk is, 

omdat ze toch geen kinderen meer gaan hebben. TO zegt dat het een “survival instinct” is. Hij vindt het een 

geruststellende gedachte dat hij nog andere opties heeft, in het geval er iets zou gebeuren. LY kan haar oren 

niet geloven dat hij daar aan gedacht heeft. TO kan niet geloven dat zij daar niet aan gedacht heeft.  

Zelfopoffering NEE    

Schuldgevoel NEE    

Wanhoop NEE     

     

Ironie JA   LY verwijst ironisch naar TO als „Braveheart‟ omdat hij amper het huis in durft. 

LY ziet er zo mooi en verzorgd uit als ze moet werken, en ziet er weer slordig uit nu ze thuis is.  
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LY is zo boos op TO dat ze zijn broodje weer afpakt. TY is verontwaardigt. LY zegt dat hij maar aan zijn 

tweede vrouw een nieuw broodje moet vragen als hij honger heeft.  

Genderrollen JA   Klassieke genderrollen. LY komt TO een broodje brengen, terwijl hij golf speelt. Zo krijgt hij een lunch en 

moet hij het huis niet binnen. TO heeft een „back-up‟ plan voor het geval er iets met LY gebeurt, maar LY 

heeft daar nog geen seconde aan gedacht, wat ze zou doen als TO iets zou overkomen. Mannen hebben een 

oeroud „survival instinct‟ en de nood om te weten dat ze zich nog kunnen voortplanten in het geval dat en dus 

nog alternatieven kunnen behouden. Een vb van hoe mannen en vrouwen een totaal andere visie hebben op 

dezelfde dingen.  
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  12+14 Bree, detective 12: BR gaat met de detective lunchen, omdat ze meer informatie wil krijgen over de familie Applewhite die in 

Wisteria Lane wonen. Ze lijken nogal verdacht, alsof ze iets verbergen. 

14: Wanneer detective denkt dat BR teveel gedronken heeft en niet met de auto zou moeten rijden, is BR 

verontwaardigt.  

Dilemma NEE    

Keuze NEE    

Gezag/Onderhandeling JA   BR en detective praten tijden het eten. Als politieman heeft hij veel gezag. Wanneer BR te veel gedronken 

heeft, volgt hij haar met de auto en doet haar stoppen. Hij wil dat ze een alcoholtest ondergaat, maar ze wil 

niet. Dus arresteert hij haar.  

Zelfopoffering NEE    

Schuldgevoel JA   BR voelt zich schuldig wanneer de detective denkt dat de lunch eigenlijk een date is.  

Wanhoop NEE     

     

Ironie JA   BR: “I just know that there‟s something there, and, you know, I have a sixth sense about people”. 

Detective: “And yet you got engaged to the man who murdered your husband”. 

Genderrollen JA   Politieagent met veel gezag. Patriarchale gezagspatronen. Vrouw is onderdanig aan man.  
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  18 Lynette, Tom LY voelt zich onzeker na haar gesprek met TO. Ze vraagt hem om een vasectomie te ondergaan. 

Dilemma JA   Dilemma voor TO, om een vasectomie te ondergaan, zoals LY hem vraagt. 

Keuze JA   Hij stemt er mee in, omdat hij weet hoe belangrijk het voor haar is.  
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Gezag/Onderhandeling JA   LY wil niet dat TO andere opties heeft, in het geval haar iets overkomt. Ze vindt het zeer pijnlijk dat TO al 

aan een andere vrouw en kinderen gedacht heeft. Zij zou dit nooit kunnen doen. Ze probeert TO zover te 

krijgen om een vasectomie te ondergaan, om haar irrationele angsten te kalmeren. Ze beschouwt het als een 

bewijs van zijn liefde voor haar en een opoffering in hun huwelijk.   

Zelfopoffering JA   Deze keer gaat het om „paternal sacrifice‟. TO offert zijn vruchtbaarheid op, om LY een plezier te doen. Hij is 

akkoord om zich te laten steriliseren, maar tegen zijn zin. 

Schuldgevoel NEE    

Wanhoop JA   LY is wanhopig dat TO al een alternatief leven bedacht heeft. Ze wil zekerheid van hem.  

     

Ironie JA   LY: “If I die, I wanna hear your life would be over. I want you to spend the rest of your life screaming „it 

should have been me on that plane‟!” 

TO: “Plane?” 

LY: “I‟m assuming there was a crash. It could have been something else”.   […] 

LY:” I need you to show me. With a vasectomy”. 

TO: “ Can‟t I just get you some flowers?” 

Genderrollen JA   In elk huwelijk moet men compromissen sluiten. Meestal is het de vrouw, maar deze keer offert TO zich op 

voor zijn huwelijk.  
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  19 Bree, Betty BR zit in de gevangenis wegens dronkenschap. Ze durft niemand te bellen en wanneer ze naar huis mag, 

besluit ze om naar huis te stappen. Dan komt ze Betty tegen en zij brengt haar thuis.  

Dilemma JA   Iemand bellen om haar op te komen halen in de gevangenis of niet. 

Keuze JA   Ze besluit om niemand te bellen en haar plan te trekken. 

Gezag/Onderhandeling JA   Ze praat met Betty in de wagen. BR biecht haar op dat haar auto in beslag genomen is door de politie. Er 

ontstaat een band tussen beide vrouwen, tot het moment waar Betty te ver gaat. De onthulling over elkaars 

geheimen lopen uit de hand en Betty krijgt schrik.   

Zelfopoffering JA   Ze wil niet dat iemand weet wat haar overkomen is, dus besluit ze om naar huis te stappen.  

Schuldgevoel NEE    

Wanhoop JA   B is wanhopig om haar geheimen te beschermen en haalt uit naar Betty‟s geheimen om zich te verdedigen. 

     

Ironie JA   Bree die voor een prostitué aangezien wordt in de gevangenis.  

Betty noemt alcoholisme „self-medication‟.  

Genderrollen NEE    
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  23 Lynette, Tom TO komt thuis van zijn afspraak bij de dokter. Hij heeft zijn vasectomie niet laten uitvoeren.  

Dilemma NEE    

Keuze JA   TO heeft ervoor gekozen om geen vasectomie te laten doen. 

Gezag/Onderhandeling JA   TO: “I couldn‟t do it. I felt like I was being emasculated. I don‟t make the money around here anymore, I 

don‟t provide for you and the kids. I wasn‟t going to let him snip out the last thing that makes me a man”.  

De enige macht die hij nog heeft, is om te beslissen om geen vasectomie te laten doen en zo zijn 

„mannelijkheid‟ te bewaren. Over de andere aspecten heeft hij geen enkele controle of macht meer, hij voelt 

zich nutteloos. 

LY: “Staying home and taking care of the kids doesn‟t make you less of a man. That‟s crazy”. 

Zelfopoffering JA   Hij heeft zijn mannelijkheid opgeofferd voor zijn gezin maar is nu ongelukkig. 

Schuldgevoel JA   LY voelt zich schuldig dat haar man zich ongelukkig voelt.  

Wanhoop NEE     

     

Ironie JA   Terwijl TO zegt dat hij zich „ontmand‟ voelt, neemt hij een bier uit de koelkast, om zijn mannelijkheid te 

verdedigen.  

Genderrollen JA   Respectievelijke angsten in het huwelijk. LY als vrouw heeft al de macht en gezag in het huis, nu ze werkt. 

TO voelt zich geen man meer, omdat hij voor de kinderen zorgt. Zijn laatste stukje mannelijkheid zou 

verdwijnen met de vasectomie en daar is hij niet klaar voor. „castratie angst‟  (Mulvey) 

Omgekeerde genderrollen dan in een patriarchie. De man werkt niet en zorgt voor de kinderen.  
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  24 Bree BR komt thuis en luistert naar een bericht van de detective op haar antwoordmachine. BR drinkt wijn. 

Dilemma NEE    

Keuze NEE    

Gezag/Onderhandeling NEE    

Zelfopoffering NEE    

Schuldgevoel JA   De detective voelt zich schuldig over zijn slechte gedrag tegenover BR en om het goed te maken, heeft hij 

gedaan wat ze vroeg. Hij heeft informatie opgezocht over de Applewhite‟s.  

Wanhoop NEE     
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Ironie NEE     

Genderrollen NEE    

 

 

Seizoen 2, aflevering 21 ‘I know things now’ (2:21) 
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  6 Lynette, Tom LY heeft een lekker etentje klaargemaakt voor TO  

Dilemma JA   Tussen TO en LY zal iemand van de twee hun job verliezen.  

Keuze JA   Het zal waarschijnlijk TO worden.  

Gezag/Onderhandeling JA   LY et TO werken nu in hetzelfde bedrijf. Wanneer hun baas iemand moet ontslaan, kiest hij voor TO omdat 

LY „onvervangbaar‟ is. LY wordt dus hoger aangezien dan TO, zowel op het werk als thuis. TO is vernedert 

dat hij wel vervangbaar is op het werk en LY niet. Ook wanneer LY hem vertelt dat hij beter moet werken en 

zijn werk serieuzer op te nemen, loop hij weg 

Zelfopoffering NEE    

Schuldgevoel JA   LY geeft TO een schuldgevoel omdat hij niet nauwkeurig genoeg werkt. 

Wanhoop NEE     

     

Ironie JA   TO  is achterdochtig wanneer LY hem een heerlijke maaltijd klaar maakt. Hij denk dat LY weer zwanger is, er 

moet een reden zijn waarom ze zo lekker gekookt heeft.  

LY: “A whipped husband is someone we must take very seriously”.  

Genderrollen JA   Omgekeerde genderrollen. LY is nu een soort „supervrouw‟. Ze kookt lekker, wordt geapprecieerd op het 

werk en thuis. Het is TO die in de problemen zit en zijn job misschien zal kwijtraken omdat ze LY willen 

behouden. LY heeft de macht zowel thuis als op het werk. 
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  7 Bree, kinderen BR en de kinderen eten samen. 

Dilemma NEE    

Keuze NEE    

Gezag/Onderhandeling JA   DA wil haar zwarte vriend uitnodigen, maar dat mag niet van BR. AN mag wel zijn vriendje uitnodigen. Er 
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ontstaat discussie.  

Zelfopoffering NEE    

Schuldgevoel NEE    

Wanhoop NEE     

     

Ironie JA   DA: “So let me get this straight: you can date a lush, and he can bring over his gay lover, but God forbid I 

date a hot black guy?”  

AN: “His brother tried to rape you and his mother keeps the guy locked up in the basement. I mean, let‟s face 

it, Danielle. Even you could do better”. 

Genderrollen NEE    
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  11+17 Bree, Danielle, 

Andrew en 

Bree‟s vriend 

Peter 

11: AN hoort aan de telefoon dat BR‟s vriend Peter seksverslaafd is. Hij ziet zijn kans schoon om eindelijk 

wraak te nemen op haar. 

17: PE komt thuis eten en DA probeert hem te verleiden, omdat ze weet dat hij seksverslaafd is.  

Dilemma NEE      

Keuze JA   AN en DA kiezen ervoor om hun moeder en haar vriend te vernederen. DA is zeer uitdagend in haar gedrag en 

haar kledij en verleidt PE.  

Gezag/Onderhandeling JA   AN en DA spannen samen tegen hun moeder om wraak te nemen. Tijdens het eten legt DA haar hand op zijn 

schoot en wrijft over zijn bovenbeen. PE panikeert en zegt dat hij weg moet.  

Zelfopoffering NEE    

Schuldgevoel NEE    

Wanhoop NEE     

     

Ironie JA   AN: “So, Peter, is it growing?” (met een uitdagende blik, terwijl DA‟s hand op PE‟s schoot is) 

PE: “What?” 

AN: “The campus”. 

Genderrollen NEE    
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  12 Lynette, Tom, 

baas 

TO heeft zich zeer goed voorbereid op een presentatie, maar zijn baas geeft hem geen enkele kans. De baas is 

boos omdat de personeelsleden veel geld uitgegeven hebben en hij start een intern onderzoek.  

Dilemma NEE    

Keuze JA   TO besluit om een ontslag uit te lokken. 

Gezag/Onderhandeling JA   LY en TO onderhandelen over wat te doen, nu hun baas het op TO gemunt heeft. TO wil zijn ontslag 

aanbieden maar LY wil dat TO vecht voor zijn job en zich niet laat doen. Zij zegt dat als TO ontslagen wordt, 

zij haar job ook zal opgeven. TO zegt dat ze niet beiden zonder werk kunnen zijn. LY zegt dat het niet zal 

gebeuren. 

LY: “He knows this place will go down like a house of cards without me”. 

TO confronteert zijn baas maar geeft hem een mep in het gezicht. Zo heeft hij zijn baas een goede reden 

gegeven om het te ontslaan.  

Zelfopoffering NEE    

Schuldgevoel NEE    

Wanhoop JA   TO is wanhopig dat zijn geheim uitkomt en besluit om zich te laten ontslaan.  

     

Ironie NEE     

Genderrollen JA   TO wil zich niet achter zijn vrouw scharen om toch te mogen blijven werken, daar is hij te trots voor. Hij wil 

het zelf oplossen, zonder dat LY het voor hem opneemt. „macho‟ gedrag. LY beschouwt hen als evenwaardig, 

als een team, maar TO heeft de nood om het probleem als man zelf op te lossen.  

TO: “I‟m not gonna hide behind my wife‟s skirt”. 

LY: “We‟re a team. I‟m just lending support”.  

TO: “Look, let met talk to him, man to man”. 
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  16+18 Lynette, baas, 

Tom 

16: LY confronteert haar baas met TO‟s omslag. Hij vertelt haar dat TO verdacht uitgaven gemaakt heeft 

tijdens zijn zakenreizen. 18: Daarna geeft LY TO een kans om zich te verdedigen maar hij doet het niet. 

Dilemma JA   LY staat voor een dilemma, ze weet niet of TO haar bedriegt of niet en of ze hem nog kan vertrouwen.  

Keuze NEE    

Gezag/Onderhandeling JA   Tussen LY en de baas. 

B: “Come in here and close the door”.  

LY: “Are you sure? I might punch you too”. 

B: “I‟ll take my chances”. 



bijlage p. 59 

 

Later confronteert LY TO met zijn gedrag en geeft hem een kans om zijn affaire op te biechten, maar hij zegt 

dat alles goed gaat.  

Zelfopoffering NEE    

Schuldgevoel NEE    

Wanhoop JA   LY is wanhopig bij de gedachte dat TO haar misschien bedriegt. Hij heeft tijdens zijn zakenreis geld 

uitgegeven aan etentjes, bloemen en een concert. 

     

Ironie NEE     

Genderrollen JA   LY is zeer rechtuit tegenover haar mannelijke baas, zij lijkt het wel voor het zeggen te hebben.  

LY lijkt ook de bovenhand te hebben in haar relatie met TO, tot ze ontdekt dat hij liegt.  
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  21+25 Bree, Danielle, 

Andrew, Peter 

21: AN wil dat DA PE blijft verleiden maar zij heeft er genoeg van. AN moet een nieuw plan bedenken om 

wraak te nemen op zijn moeder.  

25: AN heeft BR opgebeld voor een noodgeval. Ze komt vlug thuis en vindt AN in haar bed met PE, nadat ze 

samen naar bed zijn gegaan.  

Dilemma NEE    

Keuze JA   AN heeft nauwkeurig gepland en gekozen om zijn moeder op de ergst mogelijke manier voor schut te zetten, 

om zich zo op haar te wreken. Wanneer BR hen betrapt, heeft hij een grote grijs op zijn gezicht en zegt hij: 

“Now we‟re even”.  

Gezag/Onderhandeling JA   AN praat met PE en probeert meer te weten te komen over hem en zijn verleden. Hij vertelt dat hij weet dat 

PE seksverslaafd is.  

Zelfopoffering JA   Omdat DA niet met PE wil slapen, doet AN het maar zelf.  

Schuldgevoel NEE    

Wanhoop NEE     

     

Ironie JA   AN hoort PE uit over zijn verleden, omdat hij zijn moeder wil „beschermen‟ en hij wil weten met wie ze 

uitgaat. Eigenlijk probeert hij informatie te ontfutselen die hij later tegen hen kan gebruiken.  

Genderrollen NEE    
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   Bree, Andrew  BR en AN vertrekken met de auto, om een universiteit te gaan bezoeken. BR heeft echter andere plannen voor 

AN. 

Dilemma JA   BR twijfelt tussen haar moederinstinct en liefde voor AN, of haar eigen geestelijke gezondheid.  
Keuze JA   BR kiest ervoor om AN in een verlaten plek achter te laten, met wat geld en een koffer vol kleren.  

Gezag/Onderhandeling JA   AN probeert BR van mening te doen veranderen en dat ze medelijden krijgt met hem, maar het werkt niet. BR 

is vastberaden. AN wil zich niet laten kennen en doet alsof dat hij er beter uit zal komen. 

AN: “You know what the good news is? I win. I remember the look in your eyes when I told you I was gay. 

And I knew that one day you would stop loving me. So here we are. I was right. So I win”. 

BR: “Well, good for you”. 

Zelfopoffering JA   Betwistbaar. Het feit dat BR AN achterlaat, kan men als een soort van altruïsme beschouwen. Omdat AN haar 

zodanig haat en haar zoveel verwijt, denkt AN dat het beter is dat hij „verlost‟ is van haar en doet waar hij zelf 

zin heeft. Ze denkt misschien dat ze hem beschermt en dat hij beter af is zonder haar, zelf al lijkt haar daad op 

het eerste zicht uit puur egoïsme.  

Schuldgevoel JA   BR voelt zich vreselijk schuldig om hem achter te laten, maar ze heeft geen andere keuze als ze wil overleven. 

Ze kan het niet meer aan om tegen hem te moeten opboksen en zich schuldig te voelen. Wanneer BR wegrijdt, 

ziet ze AN in haar achteruitkijkspiegel en weent.  

Wanhoop JA   AN heeft haar een ultieme vernedering gegeven, zij laat hem achter uit pure wanhoop, omdat ze niet meer 

weet hoe ze hem moet behandelen of helpen. Ze denkt dat het beter is voor hem om vrij te zijn. Het ergste wat 

een moeder kan doen, is haar kinderen in de steek laten, dus ze moet echt wanhopig zijn.  

Ook AN is wanhopig om achtergelaten te worden in een afgelegen buurt.  

AN: “Mama…mom, please don‟t do this”. 

BR: “I have to. I can‟t be around you anymore. I‟m just not strong enough”. 

     

Ironie JA   AN was van plan om iets zo vreselijk te doen tegenover zijn moeder, dat ze er nooit bovenop van zou komen. 

Hij heeft gelijkt, maar hij heeft niet voorzien dat dit zou leiden tot een vreselijk daad tegenover hem. Hij heeft 

eigenlijk zijn eigen lot gecreëerd. Hij wou zijn moeder doen lijden en straffen, maar hij is er uiteindelijk zelf 

het slachtoffer van geworden.  

BR laat AN achter als een soort ultieme vorm van moederlijke opoffering.    

Genderrollen JA   Maternal sacrifice? BR is niet in staat om onvoorwaardelijk van haar zoon te houden, na alles wat hij haar 

aangedaan heeft. Ultieme daad van wanhoop voor een moeder. BR denk dat het de beste oplossing is voor 

haar als voor AN. AN probeert zich als een „man‟ te gedragen en wil niet dat BR ziet hoe gekwetst hij is door 

te zeggen dat hij wint, maar zijn gezicht spreekt boekdelen.    

 
 


