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Abstract   

 
In 2013 bestaat de Vlaamse televisie en de daarbij horende Vlaamse televisiefictie zestig jaar. 

Televisiefictie betekent niet alleen ontspanning, meer nog kan het worden beschouwd als een cultureel 

product in die zin dat het staat voor de visie en de normen van de cultuur waarin ze geproduceerd en 

bekeken wordt (Trepte, 2008). Nationale fictie wordt bijgevolg frequent en kritisch bekeken en 

toegepast op de eigen leefwereld (Biltereyst, 1995a). Fictie kan dus een beduidende rol spelen in de 

constructie van de Vlaamse identiteit. Dit onderzoek richt zich bijgevolg op het discours dat er in 

hedendaagse fictie over Vlaanderen wordt neergezet. Aan de hand van een literatuurstudie stellen we 

een theoretisch kader op die het mogelijk maakt de onderzoeksvragen te operationaliseren. Zo kunnen 

een nationale identiteit in het algemeen en de Vlaamse identiteit in het bijzonder opgevat worden als 

discursieve constructies. In navolging van Anderson (1991) beschouwen we de Vlaamse natie als een 

‘imagined community’ die volgens Dhoest (2004a) ook ‘uitgebeeld’ en zo geconstrueerd wordt in 

allerhande representaties. In een kwalitatieve tekstuele analyse gaan we na hoe dit concreet gebeurt in 

drie hedendaagse fictiereeksen die recent (2009-2012) op de Vlaamse openbare omroep zijn 

verschenen. We bekijken daarbij eveneens de omroepfilosofie van de VRT met betrekking tot het 

uitdragen en bevestigen van de Vlaamse identiteit. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat er sprake is 

van een hoofdzakelijk impliciet nationalistisch discours zowel bij de VRT als in de onderzochte 

reeksen. Zo wordt er voornamelijk ingezet op op de notie van herkenbaarheid en wat Billig (1995) 

‘banaal nationalisme’ noemt. 
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Inleiding 

 

In 2013 bestaat de Vlaamse televisie en de daarbij horende Vlaamse televisiefictie zestig jaar. 

Televisiefictie staat niet enkel in dienst van vermaak, meer nog kan het worden beschouwd als een 

cultureel product in die zin dat het staat voor de visie en de normen van de cultuur waarin ze 

geproduceerd en bekeken wordt (Trepte, 2008, p. 2). Nationale fictie kent bijgevolg een groot succes 

omwille van een gevoel van culturele nabijheid, herkenning en mogelijke identificatie (Biltereyst, 1992, 

p. 538; Straubhaar, 2003, p. 85). Anderson (1991) spreekt over de natie als een ‘imagined community’ 

ofwel een sociaal geconstrueerde gemeenschap, gevormd door mensen die zichzelf zien als een deel 

van een grotere groep. De natie is volgens Dhoest ‘niet alleen een ‘ingebeelde gemeenschap’, ze wordt 

ook ‘uitgebeeld’ en zo geconstrueerd binnen een cultureel discours’ (Dhoest, 2004a, p. 7). 

Televisiefictie is een van de mogelijke plaatsen waar de constructie van de Vlaamse identiteit tot stand 

kan komen. Zo kan de inhoud van de programma’s een bron aan culturele representaties bevatten maar 

ook los van de inhoud kan het, omwille van zijn populariteit, deel van een collectief - nationaal - 

bewustzijn gaan uitmaken (Dhoest, 2004a, p. 35). Nationale fictie wordt bijgevolg frequent en kritisch 

bekeken en vervolgens getoetst aan de eigen leefwereld (Biltereyst, 1995a; Liebes & Katz, 1990, p. 

100). Het voortdurend en vaak streng vergelijken van de ‘televisieversie’ met het echte Vlaanderen 

bevestigt de beduidende rol die fictie kan spelen in de constructie van de Vlaamse identiteit. Het is 

bijgevolg interessant om dit discours vandaag de dag te analyseren.  

 

Aan de hand van een kwalitatieve tekstuele analyse gaan we daarom na hoe de Vlaamse identiteit tot 

uiting komt in hedendaagse televisiefictie. Concreet analyseren we de reeksen Van vlees en bloed 

(2009), De ronde (2011) en Quiz me quick (2012) die recent op de Vlaamse openbare omroep zijn 

verschenen. Deze selectie betekent meteen een belangrijke afbakening. We nemen enkel fictie 

uitgezonden op de openbare omroep (VRT) onder de loep. Zo is bij de publieke omroep meestal de 

intentie aanwezig om met de programmatie het publiek aan te spreken op hun nationaal bewustzijn 

(Castelló, Dhoest & O’Donnell, 2009, p. 2; Van Bauwel et al., 2009, p. 62). Hoewel de verschillende 

netten bij de VRT zich volgens Van den Bulck ieder als sterk merk zijn gaan profileren, blijft het 

‘Vlaamse’ toch gelden als de overkoepelende ‘unique selling proposition’ (Van den Bulck, 2007, p. 77). 

De publieke omroep onderscheidt zich op die manier van de commerciële omroepen die eveneens 

Vlaamse fictie aanbieden maar dit vanuit een commerciële ingesteldheid eerder dan vanuit een 

‘culturele’ missie (Van den Bulck, 2007, p. 76; Dhoest, 2004a, p. 65, 70). Daarenboven beperken we 

ons omwille van de omvang van deze masterproef tot drie producties. Dit maakt het onmogelijk om een 

volwaardig representatief beeld te geven van het hedendaagse fictieaanbod. Onze keuze gaat daarom uit 

naar een gedetailleerde studie van drie - volgens ons - sprekende voorbeelden. Een kanttekening die 

hierbij gemaakt moet worden is dat zowel Van vlees en bloed als De ronde producties zijn van het 

productiehuis Woestijnvis toen dat nog onder een exclusiviteitscontract bij de VRT opereerde. Quiz me 
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quick werd gemaakt door het productiehuis Koeken Troef! van Bart de Pauw die tot 2008 ook bij 

Woestijnvis werkzaam was. Die sterk band tussen de makers van de reeksen, kan ook implicaties 

hebben voor de representativiteit van de resultaten van onze analyse. We zullen daarom de nodige 

aandacht besteden aan de specifieke (media)context van de reeksen. 

 

Vooraleer over te gaan tot de analyse, vatten we aan met een literatuurstudie waarin er een theoretische 

uitdieping van een aantal belangrijke concepten wordt gegeven. Een cruciaal werk voor deze 

literatuurstudie was ongetwijfeld het doctoraatsonderzoek van Alexander Dhoest (2002). In dit 

onderzoek legde hij de patronen en thema’s bloot in de voorstelling van Vlaanderen in 50 jaar 

televisiefictie. Naast het onderzoeken van de televisietekst, ging hij ook op zoek naar verklaringen langs 

productiezijde en besprak hij tevens de receptie van zowel de pers als de kijkers. Gezien de beperkte 

wetenschappelijke literatuur omtrent Vlaamse fictie, fungeert zijn doctoraatsonderzoek dan ook als een 

fundamentele bron in deze literatuurstudie alsook bij de operationalisering van onze onderzoeksvragen. 
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Deel I: Theoretisch kader  

 

In wat volgt geven we een theoretische uitdieping van en toelichtingen bij een aantal complexe 

concepten zoals identiteit en specifieker de nationale alsook de Vlaamse identiteit. De basisgedachte 

hierbij is dat identiteiten kunnen opgevat worden als discursieve constructies. We trachten deze dan ook 

op te delen in een aantal fundamentele kernwaarden. Vervolgens gaan we dieper in op de rol van 

massamedia en meer bepaald die van televisie bij de constructie van nationale identiteiten. We focussen 

hier op fictie, een ontzettend populaire programmacategorie en bovendien het genre bij uitstek om 

verhalen en dus ook mythes te vertellen. Hoewel dit onderzoek zich beperkt tot fictie uitgezonden op de 

openbare omroep, gaat onze aandacht ook kort uit naar de opkomst van de commerciële zender VTM. 

Dit heeft namelijk een belangrijke invloed gehad op het hedendaagse fictieaanbod van de VRT. 

1. Identiteit 

Identiteit is een complex en abstract begrip en vereist bijgevolg de nodige duiding. Het concept wordt 

op allerlei manieren benaderd vanuit verschillende stromingen en scholen. Ook binnen de Cultural 

Studies, met Stuart Hall als sleutelfiguur, is dit een veelgebruikt begrip. Meer nog stelt Grossberg 

(1996, p. 87) dat er een tendens heerst ‘to equate cultural studies with the theory and politics of identity 

and difference’. We zullen ons bijgevolg meermaals baseren op het gedachtegoed van Stuart Hall om zo 

tot een beter begrip te komen van deze materie. 

1.1    Van essentie naar constructie 

Stuart Hall (1992) onderscheidt drie identiteitsopvattingen. Zo spreekt hij over ‘the Enlightenment 

subject’ dat hij beschouwd als een ‘fully centred, unified individual […] whose ‘centre’ consisted of an 

inner core' (Hall, 1992, p. 275). Deze eerder individualistische visie kreeg vorm binnen de Verlichting 

waarin rede en rationaliteit steevast voorop werden geplaatst.  

Met de opkomst van de industrialisering en het kapitalisme drong er zich een socialere invulling van het 

begrip op (Barker, 2012, p. 223; Dhoest, 2002, p. 6). Hall (1992) heeft het over ‘the sociological 

subject’ van wie de ‘inner core’ niet langer autonoom is, maar wel gevormd wordt in en door de relatie 

met significante anderen. Zo wordt er bemiddeld over betekenissen, waarden en symbolen wat de 

academicus samenvat als een bemiddeling over ‘the culture of the worlds he/she inhabited’ (Hall, 1992, 

p. 275). Een belangrijke veronderstelling van deze sociologische visie is dat het sociale en het 

individuele elkaar gaan vormgeven. Het sociologische subject beschikt nog steeds over een stabiele 

innerlijke kern maar deze krijgt vorm door interactie met de sociale ‘buitenwereld’ (Hall, 1992, p. 275; 

Barker, 2012, p. 224).  

In de derde identiteitsopvatting, het ‘postmodern subject’, is er niet langer sprake van een vaste 

essentiële kern of permanente identiteit. Het subject neemt niet één maar verschillende, soms zelfs 
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tegenstrijdige, identiteiten aan. Identiteiten die niet verenigd zijn rond een coherente kern. De 

gedecentreerde identiteit wordt gevormd en voortdurend veranderd in relatie met ‘the ways we are 

represented or addressed in the cultural systems which surround us’ (Hall, 1992, p. 276). De 

postmoderne identiteit wordt dus niet biologisch maar wel historisch gedefinieerd (Hall, 1992, p. 276; 

Barker, 2012, p. 224). 

 

In Modernity and its futures stelt Hall (1992, p. 285-291) dat het gedecentreerde subject het gevolg is 

van vijf grote breuken in het discours van de humane wetenschappen in de laat-moderne maatschappij 

(Barker, 2012, p. 225). Allereerst heeft hij het over het marxisme dat de notie van een universele 

essentie van persoonlijkheid verwerpt en het belang van historisch specifieke omstandigheden en 

sociale relaties beklemtoont (Hall, 1992, p. 285; Barker, 2012, p. 225). Een tweede verklaring is te 

vinden in de psychoanalyse en de ontdekking van ‘het onbewuste’ door Freud. De opvatting van een 

vaststaande biologische identiteit wordt hierbij ingewisseld voor een systeem van onbewuste 

identificatie (Hall, 1992, p. 286). Vervolgens wordt het feminisme voorop geplaatst dat identiteiten als 

‘maakbaar’ beschouwt. Zo is er volgens de feministen sprake van een culturele en sociale constructie 

die bijvoorbeeld gender aan sekse koppelt (Baker, 2012, p. 228). Ten vierde heeft Hall het over 

Foucault volgens wie het subject volledig historisch bepaald is en dus het product van ‘a disciplinary 

power’ (Barker, 2012, p. 229-230). Ten slotte dicht Hall het gedecentreerde subject toe aan de 

centraliteit van de taal. Zo stelt Dhoest (2002, p. 6) dat het structuralisme ‘taal als een sociaal systeem 

beschouwt en betekenis niet ziet als vast maar als relatief en voortkomend uit relaties van gelijkheid en 

verschil’. Als identiteiten worden gezien als constructies van de taal, is het bijgevolg logisch dat er niet 

zoiets bestaat als essentiële identiteiten (Barker, 1999, p. 24). 

 

Dhoest (2002, p. 8) situeert net als Hall (1992) deze verschuiving binnen een bredere maatschappelijke 

evolutie van moderniteit naar postmoderniteit. De verschuiving naar een postmoderne 

identiteitsopvatting betekent een overgang van een essentialistische naar een constructivistische visie op 

identiteit. De academicus merkt evenwel op dat hoewel identiteiten ontstaan ‘in een voortdurend proces 

van constructie, [ze] toch […] niet zo dynamisch [zijn] dat ze niet gevat kunnen worden in een 

momentopname’ (Dhoest, 2002, p. 8). Ook Hall (1996) stelt dat hoewel het begrip nooit volledig 

correct gehanteerd kan worden, het gebruik ervan toch kan bijdragen tot het uitbouwen van 

theorievorming. We hanteren in het verdere verloop van deze verhandeling de term identiteit dan ook 

als een discursieve constructie. Een constructie die sociaal en historisch bepaald is en dus steeds 

onderhevig aan veranderingen (Wodak, de Cillia, Reisigl & Liebhart, 2009; Barker, 1999, p. 7). 

Identiteit kan vervolgens op verschillende dimensies onderzocht worden. 
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1.2    Culturele identiteit en het belang van representatie 

Drotner (1996, p. 11-12) spreekt over drie niveaus van identiteit: een sociale, een psychologische en een 

culturele. De psychologische dimensie wordt verbonden met het concept van het zelf en het proces van 

individuele identificatie. De sociale dimensie heeft betrekking op ‘group norms, attitudes and values 

that we may relate to larger social institutions’ zoals school, familie of de werkomgeving (Drotner, 

1996, p. 11). Identiteit wordt hierbij gezien als de interactie tussen een stabiel zelf en relatief stabiele 

instituties. De culturele dimensie ten slotte kan volgens Drotner verbonden worden met het 

intersubjectieve domein. Meer nog stelt ze dat ‘it is the dimension of identity formation that may be 

communicated most directly’ (Drotner, 1996, p. 12). Deze laatste dimensie kan worden geanalyseerd 

als ‘socially located articulations of meaning’ (Drotner, 1996, p. 11-12). 

 

Ook Stuart Hall (1996, p. 4) spreekt over een culturele identiteit en stelt dat die niet zozeer te maken 

heeft met wie hij of zij is, maar wel met hoe men wordt gerepresenteerd en wat voor gewicht dit geeft 

aan hoe we onszelf voorstellen. Identiteiten ontstaan volgens Hall ‘within [and] not outside 

representation’ en doorheen discours, praktijken en posities (Hall, 1996, p. 2,4). Ze komen tot stand 

binnen een systeem van macht en zijn het product van markeringen van verschil en exclusie (Hall, 

1996, p. 4; Grossberg, 1996, p. 87; Broos & Van den Bulck, 2008, p. 72). Dhoest (2002, p. 6-7) 

bevestigt: ‘Identiteiten […] kunnen immers maar gedefinieerd worden door verwijzing naar verschillen 

met ‘het andere’ […] en berusten dus op het creëren en instandhouden van grenzen’. Ook Broos en Van 

den Bulck (2008, p. 72) wijzen erop dat othering een doorslaggevende factor is in het vormen van 

identiteiten. Dit sluit aan bij de eerder beschreven discursieve denkwijze die stelt dat identiteiten niet 

vaststaand maar wel sociale constructies zijn. Vooraleer we deze visie verder toepassen op nationale 

identiteit, gaan we eerst dieper in op de verhouding tussen culturele en nationale identiteit.  

1.3    Culturele versus nationale identiteit 

Hoewel deze twee concepten geen synoniemen zijn, wordt er toch vaak geen onderscheid gemaakt 

tussen beide. In de antropologie definieert men volgens Beheydt (2002, p. 25) culturele identiteit als ‘de 

groepsverbondenheid […] die gedeeld wordt door leden van een samenleving’. Deze verbondenheid is 

op haar beurt het resultaat van een ‘toeschrijvingsproces waarbij de leden van de ‘verbeelde 

gemeenschap’ zich op gemeenschappelijke kernwaarden beroepen’ (Beheydt, 2002, p. 25). Net zoals 

Hall ziet de academicus culturele identiteit dus als een dynamisch construct dat weliswaar bestaat uit 

een aantal kernwaarden. Smolicz (1981, p. 75) omschrijft deze kernwaarden als ‘the most fundamental 

components of a group’s culture’ en bijgevolg cruciaal voor de overdracht en het instandhouden van de 

cultuur.  
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Nationale identiteit wordt echter systematisch gelijkgesteld aan culturele identiteit. Deze gelijkstelling 

bekrachtigt volgens Dhoest (2002, p. 14) de idee dat de natie een ‘centrale culturele eenheid’ is en 

onderschat daarmee het bestaan van verschillende culturele gemeenschappen en interesses binnen een 

natie (Dhoest, 2002; Ang, 1990, p. 252). Hij verklaart dit vanuit de verstrengeling van politiek en 

cultuur: ‘[A]l is de onderliggende culturele realiteit divers, toch wordt vooral de collectieve gelijkheid 

binnen de natie beklemtoond’ (Dhoest, 2002, p. 15). Deze veronderstelde culturele gelijkheid wordt dan 

op haar beurt aangewend om het behoud van een politieke eenheid (zoals een officiële nationaliteit of 

formele grenzen) te verantwoorden (Dhoest, 2002, p. 14-15).  

Ang (1990, p. 252) daarentegen stelt dat culturele identiteit van toepassing is op gender, generatie, 

klasse, etniciteit en religie en dus een ruimere lading dekt dan nationale identiteit. Dhoest (2002, p. 14) 

besluit daarom dat ‘‘culturele identiteit’, toegepast op een specifieke natie, enger [is] dan ‘nationale 

identiteit’’. Bij de laatstgenoemde zijn dan ook de reeds vermelde politieke aspecten van belang. In dit 

onderzoek focussen we voornamelijk op het culturele gegeven van de natievorming en laten we het 

politieke deels achterwege. 
   

2. Natie, nationalisme, nationale identiteit  

Het mag duidelijk zijn dat er in de literatuur geen eensgezindheid bestaat over wat een nationale 

identiteit precies inhoudt (Gellner, 1983: Smith, 1996; Hall, 1992). Om tot een bruikbare definitie te 

komen, zetten we aan met een uitdieping van de begrippen natie en nationalisme. Verder gaat onze 

aandacht uit naar Anderson en zijn visie op de natie als een ‘imagined community’. Tot slot staan we 

ook even stil bij de invloed van de globalisering op nationale identiteiten. 

2.1    Natie en nationalisme 

Verschillende academici (Hobsbawm, 1990; Anderson, 1991) merken op dat het natiebegrip een relatief 

recente theoretische onderbouwing kent. Het concept natie refereert volgens Hobsbawm naar het 

overlappen van een volk met een staat. Ofwel: ‘nation = state = people’ (Hobsbawm, 1990, p. 19).  

Gellner (1996, p. 366) spreekt dan weer over twee visies op het natiebegrip. Enerzijds die van de 

primordialisten volgens wie naties altijd bestaan hebben en anderzijds die van de modernisten die het 

ontstaan situeren vanaf de moderne geïndustrialiseerde samenleving. Gellner (1996) sluit zich aan bij de 

tweede visie en stelt dat naties geen ‘navels’ hebben in het verleden. Smith (1991, p. 14) daarentegen 

definieert een natie als: 
 

‘[A] named human population sharing an historic territory, common myths and historical 
memories, a mass, public culture, a common economy and common legal rights and duties for 
all members’. 
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Hij neemt met andere woorden eerder een tussenpositie in waarbij hij zowel de tradities en de 

geschiedenis als de impact van de moderniteit in rekenschap brengt (Smith, 1996, p. 361-362). Smith 

(1991, p. 11, 73) ziet het nationalisme bijgevolg als een soort ideologie om eenheid, broederschap, 

autonomie en identificatie van een bevolkingsgroep te bekomen. Deze begrippen vormen een 

samenhangend discours dat tot uiting komt in symbolen en ceremonies. Het betreft zowel 

vanzelfsprekende attributen van de natie zoals vlaggen, volksliederen, munten, klederdracht 

oorlogsmonumenten of paspoorten als meer verborgen nationale symbolen zoals manieren van 

ontspanning, etiquette, sprookjes tot architectuur of opvoeding (Smith, 1991, p. 77). Ook Giddens 

meent dat nationalisme een verzameling is van symbolen en overtuigingen die bijdragen tot een gevoel 

van behoren: ‘[I]ndividuals feel a sense of pride and belonging’ (Giddens, 2006, p. 845). 

 

Zoals reeds aangegeven wordt het nationalisme frequent verklaard vanuit het ontstaan van de 

geïndustrialiseerde samenleving (Gellner, 1983; Hall, 1992; Anderson, 1991). Deze samenleving wordt 

gekarakteriseerd door rationaliteit, toenemende secularisering, universalisme en homogenisering 

(Gellner, 1983, p. 38-41; Dhoest, 2002, p. 12). Ook op cultureel vlak blijkt de noodzaak voor 

homogeniteit: ‘De gecentraliseerde industriële maatschappij heeft een mobiele, geletterde, cultureel 

gestandaardiseerde en onderling verwisselbare bevolking nodig’ (Dhoest, 2002, p. 12; Van den Bulck, 

2001, p. 56). Nationalisme is bijgevolg het resultaat van deze ‘objective need for homogeneity’ 

(Gellner, 1983, p. 46; Smith, 1991, p. 11). Gellner (1983, p. 1) ziet het dan ook als een politiek principe 

dat stelt dat 'the political and the national unit should be congruent'. Het doel van nationalisme is dan 

cultuur een politiek onderdak te bieden (Gellner, 1983, p. 43). Ook Hall (1992) volgt Gellner en ziet 

nationale cultuur als een kenmerk van de industrialisatie. Het steunt op een universele geletterdheid, een 

eengemaakte taal en de creatie van een homogene cultuur door nationale culturele instituties. Vooral het 

onderwijsapparaat speelt een opmerkelijke rol in deze visie (Hall, 1992, p. 292; Gellner, 1983, p. 39,62; 

Leerssen, 1999, p. 101-108). Dhoest wijst erop dat Stuart Hall hier nog een belangrijke gedachte aan 

toevoegt namelijk dat ‘de natie sterk berust op representaties’ (Dhoest, 2002, p. 16). 

2.2    Nationale identiteit als een ‘imagined community’  

Dit brengt ons bij Anderson (1991, p. 6-7) die spreekt over de natie als een ‘imagined political 

community’ ofwel een sociaal geconstrueerde gemeenschap, gevormd door mensen die zichzelf als een 

deel van een grotere groep beschouwen. Het is ingebeeld omdat de leden ervan elkaar nooit allemaal 

zullen ontmoeten maar zich toch een beeld vormen van de gemeenschap. De natie wordt ook steeds 

begrensd en soeverein voorgesteld. Buiten deze grenzen bevinden zich dan andere naties. Ten slotte 

stelt Anderson (1991, p. 7) dat de natie wordt opgevat als een ‘deep horizontal comradeship’ en dit 

ondanks mogelijke ongelijkheden. 
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Nationale identiteit is volgens Hall (1992, p. 292) niet inherent aan het individu maar gevormd binnenin 

en in relatie tot representatie. Hij licht dit vervolgens verder toe: ‘We only know what it is to be English 

because of the way “Englishness” has come to be represented, as a set of meanings, by English nation 

culture’ (Hall, 1992, p. 292). Een natie is bijgevolg meer dan enkel een politieke entiteit, meer nog is 

het ‘a system of cultural representation’ (Hall, 1992, p. 292). Ook Schwarz (geciteerd in: Hall, 1992, p. 

292) spreekt over een natie als een ‘symbolic community’ en stelt dat deze de kracht heeft om een 

gevoel van identiteit en loyaliteit te genereren. De leden delen het idee dat de natie wordt 

gerepresenteerd in hun nationale cultuur (Hall, 1992, p. 292). Of met de woorden van Dhoest: ‘[D]e 

natie is niet alleen een ‘ingebeelde gemeenschap’, ze wordt ook ‘uitgebeeld’ en zo geconstrueerd 

binnen een cultureel discours’ (Dhoest, 2004a, p. 7).  

 

Stuart Hall (1992) licht verder toe hoe deze inbeelding plaatsgrijpt. Hij spreekt over vijf 

representatiestrategieën die worden ingezet om een soort van nationale samenhorigheid of identiteit te 

bekomen. Om te beginnen heeft hij het over ‘the narrative of the nation’. Een verhaal dat verteld en 

steeds opnieuw herverteld wordt in ‘national histories, literatures, the media and popular culture’ (Hall, 

1992, p. 293; Barker, 2012, p. 224). De gedeelde, zowel positieve als negatieve, ervaringen worden 

verkondigd in verhalen, beelden, landschappen, historische gebeurtenissen, maar ook in nationale 

symbolen of rituelen (Hall, 1992, p. 293). Uri Ram (1994) bevestigt dit en stelt dat het een verhaal is 

‘which people tell about themselves in order to lend meaning to their social world’ (Ram, 1994, p. 153). 

Ook Halbwachs (geciteerd in: De Cillia, Reisigl & Wodak, 1999) stelt dat de constructie van een 

nationale identiteit voortbouwt op een gemeenschappelijk verleden. Hij spreekt over het collectief 

geheugen oftewel ‘the selective recollection of past events’ die worden verondersteld belangrijk te zijn 

voor alle leden van een bepaalde gemeenschap (De Cillia, Reisigl &Wodak, 1999, p. 154).  

Een tweede strategie betreft het beklemtonen van origine, continuïteit, traditie en tijdloosheid. 

Nationale identiteit wordt met andere woorden voorgesteld als iets fundamenteel: ‘The essentials of the 

national character remain unchanged through all the vicissitudes of history’ (Hall, 1992, p. 294).  

Vervolgens heeft Hall het over tradities. Hij baseert zich op Hobsbawm (2003) die het heeft over ‘the 

invention of tradition’ (Hall, 1992, p. 294; Leerssen, 1999, p. 92). Het betreft tradities die ogenschijnlijk 

oud lijken, maar in wezen vaak recent van oorsprong of zowaar verzonnen blijken te zijn. De historicus 

ziet het als een reeks van praktijken die door herhaling bepaalde normen en waarden trachten bij te 

brengen en zo een soort continuïteit met het verleden impliceren (Hobsbawm, 2003, p. 1).  

De vierde discursieve strategie is de zogenaamde ‘foundational myth’: Er wordt steeds een verhaal 

gecreëerd dat de oorsprong van de natie moet situeren. Dit verhaal speelt zich zodanig ver in de tijd af 

dat het als het ware een mythisch karakter krijgt.  

Ten slotte meent Hall dat nationale identiteit vaak symbolisch gegrond wordt op de gedachte van een 

puur en origineel volk (Hall, 1992, p. 294-295). Ook Reynebeau (1995, p. 29) stelt dat het nationalisme 
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steunt op een aantal ‘objectieve criteria’ als ‘taal, godsdienst, zeden en gebruiken, mentaliteit en instinct 

[…] [en] een gemeenschappelijke geschiedenis’. 

 

Hall (1992, p. 295) werpt vervolgens de vraag op in welke mate de nationale cultuur en identiteit die 

hierdoor geconstrueerd worden wel effectief uniform zijn. Ook Dhoest (2002, p. 17) meent dat er 

weliswaar ‘naar gestreefd wordt de natie één te maken […] maar de feitelijke culturele eenheid […] 

vaak te wensen over [laat]’. Naties zijn bijvoorbeeld samengesteld uit verschillende sociale klassen, 

genders en etnische groeperingen (Hall, 1992, p. 297; Dhoest, 2002, p. 17). Hall (1992) maar ook Tilley 

(1997, p. 511) concluderen daarom dat we nationale cultuur niet als iets uniform moeten beschouwen, 

maar wel als ‘constituting a discursive device which represents difference as unity or identity’ (Hall, 

1992, p. 297). 

2.3    Nationale identiteit versus globalisering  

Door een aantal maatschappelijke evoluties aan het einde van vorige eeuw, wordt de evidentie van 

nationale identiteiten meer en meer in vraag gesteld (Dhoest, 2002, p. 23). Hall (1992, p. 298-299) vat 

de evoluties samen onder de noemer globalisering. De term verwijst volgens hem naar processen die op 

een ‘globale’ schaal nationale grenzen overschrijden en op die manier gemeenschappen vormen die 

zich in nieuwe tijd- en ruimtecombinaties gaan situeren. Dit staat met andere woorden haaks op het 

klassieke idee van een duidelijk begrensde samenleving. De globalisering hangt volgens Dhoest (2002, 

p. 23) samen met een aantal economische ontwikkelingen maar ook op politiek vlak lijken nationale 

grenzen aan belang te moeten inboeten. 

Dhoest (2002, p. 23-24) wijst daarenboven op een tegengestelde trend: zo wint naast het globale ook het 

lokale niveau aan belang. Enerzijds krijgen supranationale organisaties als Europese Unie meer 

bevoegdheden en anderzijds neemt ook het belang van lokale en regionale autoriteiten toe. 

 

Desondanks menen verschillende academici (Billig, 1995; Smith, 1990; Hall, 2006; Barker, 1999) dat 

deze globalisatieprocessen niet het einde van de natiestaat betekenen. Zo ook relativeren Smith (1990) 

en Hall (2006) de bijhorende angst voor ‘culturele homogenisering’. Hall (2006) staaft dit op basis van 

een aantal tegengestelde evoluties: Ten eerste wijst hij net zoals Dhoest op de tegengestelde tendens 

van lokalisering. Zo is er volgens Hall (2006, p. 262) ‘a fascination with difference and the marketing 

of ethnicity and ‘otherness’’. Verder stellen Hall (2006, p. 264) en Smith (1990, p. 183-185) dat de 

globalisering zelfs tot een versterking en herbevestiging van lokale identiteiten kan leiden. Hall 

omschrijft het als een defensieve reactie van (rechtse) dominante etnische groepen die zich bedreigd 

voelen door de aanwezigheid van andere culturen (Hall, 2006, p. 264). Globalisering zal met andere 

worden niet zomaar nationale identiteiten vernietigen, waarschijnlijker is dat zowel globale als lokale 
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identificaties tegelijkertijd mogelijk zijn. Ook Beheydt (2002, p. 28) stelt dat individuen naargelang de 

omstandigheden, meerdere identiteiten kunnen hebben.  
   

3. Deconstructie van het nationalistische discours 

We interpreteren een nationale identiteit als een discursieve constructie die een nationale uniformiteit 

en homogeniteit nastreeft (Wodak et. al, 2009, p. 4, 186). Deze eenmaking gebeurt volgens Hall (1992, 

p. 297) door de uitoefening van ‘cultural power’. Zo zorgt volgens Schramme (2006, p. 101) niet alleen 

het onderwijs maar ook de eigen media voor de overdracht van tradities, normen en waarden. Vooraleer 

we onderzoeken hoe dit gebeurt in televisiefictie, concentreren we ons op een aantal mogelijke 

elementen waarop een nationalistisch discours zich baseert. Dit is noodzakelijk voor de 

operationalisering van onze latere onderzoeksvragen. We volgen hierbij Dhoest (2002) die dit opdeelt 

in vier fundamentele thema’s.  

3.1   Een gemeenschappelijke taal 

Zo blijkt de aanwezigheid van een gemeenschappelijke taal een belangrijke component bij de 

definiëring van een natie (Smolicz, 1981; Barker, 1999; Anderson, 1991; Gellner, 1983). Beheydt 

(2002, p. 26-27) stelt dat dit frequent als doorslaggevende kernwaarde wordt beschouwd ‘omdat met de 

taal een heel wereldbeeld en een geheel van normen en waarden [kan] worden overgedragen’. Taal is 

volgens hem (1996, p. 22) niet zomaar een communicatiemiddel, meer nog is het een belangrijk 

identificatiemiddel. Anderson (1991) ziet taal als iets primordiaal. Specifieke talen kunnen volgens hem 

dan ook gekoppeld worden aan ‘particular territorial units’. Zo onderstreept hij het belang van de 

convergentie tussen kapitalisme en de printtechnologie ‘on the fatal diversity of human language’ en 

dus bij het ontstaan van het Europees nationalisme (Anderson, 1991, p. 48). Een concrete uiting hiervan 

is de verspreiding van uniforme boodschappen in een gestandaardiseerde taal (bv. in kranten) 

(Anderson, 1991, p. 37-45, 67-80). Deze eenheidstaal werd voornamelijk verspreid en aangeleerd via 

het onderwijsapparaat (Gellner, 1983, p. 62-63; Leerssen, 1999, p. 101-108). Volgens Dhoest werd de 

gestandaardiseerde nationale taal gevormd door allerlei taalkundigen en is het dus een ‘historische 

constructie in plaats van een vast, eeuwenoud bezit van een volk’ (Dhoest, 2002, p. 19; Barbour, 2000, 

p. 12-13).  

Of taal al dan niet een doorslaggevend element is, hangt volgens Smolicz (1981, p. 76-80) af van het 

verleden en de maatschappelijke context. Zo heeft bijvoorbeeld de taalstrijd in België volgens Beheydt 

(2002, p. 27) een ‘onverbreekbare band […] gesmeed tussen het Vlaamse volk en zijn taal’ (zie 

hoofdstuk 4). 
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3.2   Gemeenschappelijke, nationale geschiedenis 

Toch relativeren sommigen het belang van taal en stellen een gemeenschappelijke geschiedenis voorop 

(Smith, 1989; Hall, 1992; Beheydt, 2002). Gellner (1983, p. 43) verwijst hiervoor naar het Schotse 

nationalisme waarbij niet de taal maar wel een ‘shared historical experience’ een beslissende factor 

blijkt. Dhoest (2004a, p. 8) verklaart dat ‘historische wortels […] de politieke autonomie van naties 

[rechtvaardigen] door ze als natuurlijke, oude eenheden voor te stellen’. Deze schijnbaar noodzakelijke 

historische fundering uit zich volgens de academicus dan ook in talloze literatuur en geschiedschrijving 

(Dhoest, 2004a, p. 8). Volgens Smith (1991) worden deze historische wortels frequent teruggevonden 

in het neoclassicisme, maar meer nog in de middeleeuwen: ‘For the medieval era and its golden age of 

ethnic heroes seemed to answer more fully to the historicist vision that underpinned the new language 

and ideology of nationalism’ (Smith, 1991, p. 89).  

 

De Cillia et al. (1999, p. 158) onderscheiden in hun onderzoek een aantal topics die de constructie van 

een gemeenschappelijke geschiedenis mee vormgeven: zogenaamde ‘myths of genesis and origin’, 

mythische figuren, politieke triomfen en tijden van welvaart maar ook van crisis en verval. Ook Smith 

(1989, p. 21-46) heeft het over de mythevorming omtrent de ontstaansgeschiedenis en afkomst als een 

dimensie in de constructie en bestendiging van een natie. Daarnaast wees Halbwachs (geciteerd in: De 

Cillia, Reisigl & Wodak, 1999) eerder al op het selectieve aspect van de herinnering maar ook 

Anderson (1991, p. 197-210) heeft het over het belang van ‘vergeten’. Bepaalde zaken worden dan 

anders geëxpliceerd of indien nodig weggelaten of ‘vergeten’. Dhoest (2002, p. 19) maakt hierbij de 

kanttekening dat de ‘‘ontmaskering’ van de nationale geschiedenis als een mythologische constructie 

[daarom nog] geen discreditering van het volledige nationale project impliceert’. 

3.3   Gemeenschappelijke cultuur 

Ook het delen van een gemeenschappelijke cultuur wordt in meerdere definities aangehaald (Hall, 

1992; Smith, 1991, Gellner, 1983). Cultuur is echter op zich een complexe term die volgens 

verschillende academici (o.a. Hall, 1997a; Williams, 1983) meerdere betekenissen kan hebben. 

In zijn traditionele betekenis staat de term volgens Hall (1997a, p. 2) voor ‘the best that has been 

thought and said’. Ofwel cultuur als ‘hoge’ cultuur waarbij wordt verwezen naar producten van 

intellectuele en artistieke activiteit zoals schilderijen, literatuur, muziek, filosofie of theater. Hier 

tegenover staat de invulling van cultuur als populaire of massacultuur. Het begrip staat dan voor allerlei 

vormen van populaire muziek, kunst, literatuur alsook voor activiteiten van vrijetijdsbesteding of 

entertainment. Ook massamedia als kranten, films, radio- en televisie(programma’s) kunnen onder deze 

noemer worden geplaatst. Deze twee definities beschouwen cultuur als een geheel van concrete 

kunstuitingen (Hall, 1997a, p. 2; Broos en Van den Bulck, 2008, p. 71; Williams, 1983, p. 90). Dhoest 
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(2002, p. 20) merkt op dat de opdeling in ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur gebruikelijk werd ten tijde van de 

moderniteit en dus bij het opkomen van de moderne natie (MacDonald, 1957; Arnold, 1869).  

De antropologische definitie ten slotte gebruikt cultuur om te verwijzen naar wat kenmerkend is voor de 

levensstijl van een gemeenschap, natie of volk. Deze laatste definitie is gangbaar in de sociale 

wetenschappen (Hall, 1997a, p. 2; Williams, 1983, p. 90).  

Bij het definiëren van nationalisme had Gellner (1983) het steevast over de creatie van een homogene 

nationale cultuur binnen de geïndustrialiseerde samenleving. Cultuur is hier te interpreteren als de 

bovenbeschreven hoge cultuur en werd verspreid via normatieve communicatie- en onderwijsinstanties. 

Ook Smith benadrukt het belang van de hoge cultuur bij de reconstructie van een nationale 

geschiedenis. Via genres als architectuur, opera en schilderkunst kunnen kunstenaars namelijk ‘the 

sights, sounds and images of the nation’ aanschouwelijk maken (Smith, 1991, p. 92). Of met de 

woorden van Smith: ‘Who, more than poets, musicians, painters and sculptors, could bring the national 

ideal to life and disseminate it among the people’ (Smith, 1991, p. 92).  

 

Populaire cultuur daarentegen werd in deze fase van de moderniteit sterk bekritiseerd (MacDonald, 

1957; Arnold, 1869). Door de ingrijpende gevolgen van de industrialisatie, verstedelijking en 

opkomende arbeidersklasse kregen Europese intellectuelen echter wel aandacht voor de traditionele 

‘folk culture’ (Dhoest, 2002, p. 20). Meer nog oordeelt Storey (2003, p. 1-2) dat de ‘discovery of folk 

culture’ een integraal onderdeel uitmaakt van het opkomende Europese nationalisme van die tijd. 

Nationalisme wekte volgens Gellner (1983, p. 57) valselijk de indruk de ‘folk culture’ te willen 

herwaarderen terwijl in feite de nationale verspreiding van een geformaliseerde hoge cultuur werd 

nagestreefd (Dhoest, 2002, p. 20). De rol van het ‘volk’ beperkte zich tot een symbolische functie: 

‘[T]hey were the mere carriers of something they did not really understand’ (Storey, 2003, p. 1). Dhoest 

merkt ook op dat deze heropleving van volkscultuur in wezen ‘het uitvinden van tradities [betekende] 

omdat de verspreiding van liederen voor het ontstaan van de naties geen politieke of linguïstische 

grenzen volgde’ (Dhoest, 2002, p. 21-22). 

 

Met de opkomst van de Cultural Studies kwam steeds meer aandacht voor de populaire massacultuur 

(Strinati, 1995; Fiske, 1990). Cultuur moet volgens Hall (2003, p. 2) opgevat worden als een proces van 

productie en uitwisseling van betekenissen tussen leden van een gemeenschap. Mensen die eenzelfde 

cultuur delen worden dan verondersteld de wereld op een gelijkaardige manier te interpreteren. Deze 

definitie van cultuur verklaart volgens Dhoest meteen ook de aandacht voor de zogenaamde lage 

cultuur: ‘[P]opulaire cultuur is immers een belangrijk terrein voor de alledaagse verspreiding van 

betekenissen en voor de strijd om betekenisvorming’ (Dhoest, 2004a, p. 23; Fiske, 1990, p. 21). Dit 

bevestigt opnieuw onze aandacht voor televisie(fictie) als een mogelijke plaats waar de constructie van 

een nationale identiteit zich kan onttrekken.  
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3.4   Gemeenschappelijke levensstijl of ‘volksaard’ 

Verder volgen we Dhoest (2004a, p. 22) die cultuur in zijn antropologische definitie onderbrengt in een 

vierde dimensie. Zo gaat men er volgens Leerssen (1999, p. 29-30) en Dhoest binnen het nationalisme 

van uit dat ‘de natie bestaat uit een volk met eigen gedragswijzen en karakteristieken’ (Dhoest, 2002, p. 

21). Net zoals een historische periode getekend is door een zogenaamde ‘Zeitgeist’ worden naties dan 

ook gekarakteriseerd door een specifieke ‘Volksgeist’ (Leerssen, 1999, p. 60-61). Dhoest (2002, p. 22) 

stelt dat het geloof in een ‘Volksgeist’ of ‘volksaard’ onvermijdelijk het ontstaan van nationale 

stereotypes met zich meebrengt. Ook Leerssen (1999, p. 36) meent dat in het Europese 

cultuurlandschap ‘de volkeren gesorteerd worden naar hun aard, […] karakter […], zeden, gewoonten, 

gebruiken of predisposities’. Leerssen (1999, p. 41) haalt verder ook het ‘nationaal particularisme’ aan 

dat uitgaat van de gedachte dat naties ‘worden gekarakteriseerd in die eigenschappen waarin ze 

verschillen van de rest van de mensheid en van elkaar’.  

 

Hoewel dit geloof in een ‘uniform volk’ van ontzettend belang was bij de ontwikkeling van naties is 

deze visie vandaag de dag niet houdbaar. We zagen immers dat nationale identiteiten historisch 

bepaalde constructies zijn en dat moderne naties bijzonder interne culturele verschillen kennen (Dhoest, 

2002, p. 21; Hall, 1992, p. 296-297). Toch wijzen verschillende academici (Duijker & Frijda, 1960; 

Dyer, 1993) op het belang van onderzoek naar deze nationale stereotypes. Want hoewel het gebruik van 

stereotypen volgens Hall (2003, p. 257) individuen of groepen reduceert tot enkele en vaak overdreven 

kenmerken, kunnen ze toch gezien worden als handige elementen bij het verwerken van informatie in 

onze omgang met de werkelijkheid (Spee, Lefever & Vanhoof, 1999, p. 26). Stereotypering is 

bovendien nooit neutraal maar steeds een product van - en dus een bron van informatie over - 

machtsverhoudingen binnen een samenleving of in dit geval tussen verschillende naties (Dyer, 1993, p. 

12; Hertog, 2002, p. 50). Ook Gillaerts, van Belle en Ravier (2002, p. 7) oordelen dat het ‘besef van de 

eigen identiteit ontstaat […] in confrontatie met andere identiteiten’. 

 

Dyer (2006, p. 355) maakt een opdeling tussen ‘social types’ en ‘stereotypes’ die respectievelijk staan 

voor wat zich binnen en buiten de ‘normaliteit’ afspeelt: ‘Social types’ zijn diegenen die volgens de 

regels van de samenleving leven, terwijl de ‘stereotypes’ staan voor diegenen die door deze regels 

worden uitgesloten. Stereotypering houdt met andere woorden een sociale en symbolische ordening in 

stand. Het onderscheidt het normale van het afwijkende, trekt een grens tussen ‘insiders’ and ‘outsiders’ 

(Hall, 1997b, p. 229). Dit werkt op zijn beurt de verbondenheid tussen de zogenaamde ‘insiders’ in de 

hand wat leidt tot het ontstaan van ‘one imagined community’ (Hall, 1997b, p. 229; Dyer, 2006). Via 

inclusie en exclusie gaan de leden van de ‘ingroup’ zich onderscheiden van de ‘outgroup’. Door dit 

‘socialisatie- en interactieproces’ worden nationale identiteiten geconstrueerd (Broos & Van den Bulck, 

2008, p. 72; Hall, 1996, p. 4; Barth, 1969, p. 14-15). De effectiviteit van stereotypes ligt hem volgens 
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Dyer (1993, p. 14) dus in de manier waarop ze een soort consensus bereiken: ‘This is what everyone - 

you, me and us - thinks members of such-and-such a social group are like’. Daarenboven kunnen leden 

van groep die wordt gestereotypeerd zich mettertijd stereotypes toe-eigenen of er zich naar conformeren 

(Hertog, 2002, p. 51-52; Dhoest, 2002, p. 103). Hieruit blijkt dat naast ‘stereotypes’ ook ‘sociale types’ 

de nodige aandacht verdienen. Zo kan er volgens Dhoest (2002, p. 105) de vraag worden gesteld of er 

gebruik wordt gemaakt van ‘prototypische nationale personages’. Almog (1998) definieert een 

prototype als een sociologische samenvatting van de ‘typische’ kenmerken van een bepaalde groep of 

gemeenschap. Deze kan worden gekarakteriseerd door hun levensstijl, filosofie, attitudes of uiterlijk. 

Dhoest (2002) is bijgevolg van oordeel dat het bestaan van een ‘uniform volk’ dan wel een onmogelijk 

denkbeeld mag zijn, het toch een soort ‘eenmaking’ kan bevorderen: ‘Het overdrijven van de etnische 

uniformiteit binnen een natie leidt immers tot reële interne normalisering en tot de marginalisering van 

‘het andere’’ (Dhoest, 2002, p. 22).  
 

4. Vlaamse identiteit 

Nu we weten welke mechanismen er schuilgaan achter de constructie van nationale identiteiten, kunnen 

we dit model specifiek toepassen op Vlaanderen. Ludo Beheydt (2002, p. 28) stelt echter dat de eerste 

vraag die zich opdringt in de discussie over de Vlaamse identiteit is of er wel zoiets bestaat als een 

Vlaamse identiteit. Vooraleer we hier dieper op inhaken, moeten we het eerst hebben over de Belgische 

identiteit. Vlaanderen is namelijk ontstaan uit België en Vlamingen zijn tenslotte ook Belgen. 

4.1   Van een Belgische naar een Vlaamse identiteit 

We hebben reeds aangetoond dat een natie kan gezien worden als een discursieve ideologische 

constructie. Zo ook heeft de jonge Belgische natie volgens Schramme (2006, p. 98) voor zichzelf een 

identiteit geconstrueerd. Sinds de opstand in 1830 en de daaropvolgende afscheiding van Nederland, 

hebben Franstalige elites gewerkt aan de opbouw van een natiestaat en de creatie van een Belgische 

identiteit (Schramme, 2006, p. 98-99; Couwenberg, 2006, p. 47). Het bestaan ervan werd gelegitimeerd 

door allerlei historische beweegredenen bijeen te sprokkelen en door vervolgens een eigen Belgische 

cultuur te construeren. Dit kwam tot uiting in de literatuur, maar ook in de schilderkunst werden 

thema’s uit het nationale verleden verwerkt (Schramme, 2006; Deprez & Vos, 1999, p. 15). Het 

ontstaan van de Belgische identiteit ging dus logischerwijze gepaard met mythevorming (Dhoest, 2002, 

p. 29). Zo speelde de Belgische historicus Henri Pirenne met zijn werk Histoire de Belgique volgens 

Couwenberg (2006, p. 47) een cruciale rol bij de creatie van een Belgische ziel of l’âme belge.  

 

In het verlengde van dit Belgisch nationalisme, en dus pas na 1830, ontstond er geleidelijk aan het 

Vlaams nationalisme dat de Vlaamse volkstaal als een onderdeel van de Belgische cultuur zag en 

bijgevolg het gebruik ervan wilde bevorderen (Schramme, 2006, p. 99-100). Dhoest (2002, p. 29) 
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oordeelt daarom dat ‘het Vlaamse natiebesef […] intrinsiek verbonden [is] met de Belgische natie, 

waarmee het de geschiedenis deelt tot 1830’. Door deze groeiende taalbekommernis ontstond er al snel 

een ‘Vlaamse Beweging’ uit de Belgische cultuurnationalisten (Vos, 2002, p. 13; Gevers, Willemsen & 

Witte, 1998; Reynebeau, 1995, p. 109-110). We kunnen de Vlaamse identiteit volgens Gysels (2006) 

dus enigszins opvatten als een resistance identity. Deze is namelijk gegroeid uit de weerstand en strijd 

tegen de dominantie van de Franse taal en cultuur (Gysels, 2006, p. 85; Couwenberg, 2006, p. 46).  

Hoewel de Vlaamse taalactivisten in eerste instantie geen territoriale afbakening nastreefden, ging de 

Vlaamse Beweging vanaf 1890 toch hun programma verder uitbouwen (Vos, 2002, p. 13). Schramme 

(2006, p. 99) spreekt over ‘een Vlaams-Belgisch subnationalisme met eigen symbolen en een eigen 

volkslied’. Symbool bij uitstek werd de Guldensporenslag van 11 juli 1302 zoals beschreven in De 

Leeuw van Vlaenderen (Eppink, 2006, p. 72; Schramme, 2006, p. 99). Toch leek het toenmalig 

Vlaanderen op alle vlakken achterop te blijven. Er bestond volgens Dhoest (2002, p. 30-31) dan ook 

‘een - terecht - beeld van ‘arm Vlaanderen’, waar landbouw en ambachtelijke thuisnijverheid 

overheerste’. Door de tweede industriële revolutie bloeide de Vlaamse economie weer op en kon dit 

beeld volgens hem worden genuanceerd. 

 

Pas na de Eerste Wereldoorlog mondde het Vlaams-nationalisme uit in een radicale politieke beweging 

die de ‘Belgische voogdij wilde afschudden’ (Schramme, 2006, p. 99). Het Vlaams nationalisme kende 

twee duidelijke strekkingen: Enerzijds de meer democratische groepering die loyaal bleef tegenover 

België en anderzijds de radicalere anti-Belgische beweging die volledige autonomie nastreefde (Vos, 

1994, p. 133-135). Na de Tweede Wereldoorlog verdween de laatstgenoemde en leefde vooral de loyale 

Belgische groepering weer op. Eind jaren 50 en vooral in de jaren 60 begon het gematigde Vlaams 

cultuurnationalisme opnieuw te radicaliseren, dit volgens Gevers et al. (1998, p. 73-74) gefundeerd op 

verscheidene maatschappelijke evoluties. Zo ook was er volgens Dhoest (2002, p. 32) niet langer sprake 

van ‘het arme, achtergebleven en katholieke Vlaanderen’ maar was Vlaanderen uitgegroeid tot 

economisch welvarende streek. Dit tegenover Wallonië dat bleef worstelen met de overgang van een 

industrieel verleden naar een postindustriële samenleving (Schramme, 2006, p. 103). Reynebeau (1995, 

p. 230-231) en Deleu (1991, p. 11-22) zijn echter van oordeel dat Vlaanderen zijn identiteit en 

zelfstandigheid te sterk rechtvaardigt op basis van de economische welvaart.  

 

Volgens Gysels wordt de Vlaamse identiteit steeds minder geconfronteerd met de Belgische identiteit 

omdat die laatstgenoemde volgens hem niet veel meer voorstelt dan ‘het koningshuis […], het nationale 

voetbalelftal […] en op wat lager niveau, de reispas en de autonummerplaat’ (Gysels, 2006, p. 84-85). 

Toch blijft de cultivering van een eigen Vlaamse identiteit volgens Couwenberg (2006, p. 47) tot op 

vandaag niet onomstreden. Zo ondervindt het tegenstand van ‘neo-belgicistische Vlaamse 

intellectuelen’ die wijzen op het discursieve karakter van identiteiten en vrezen voor een verdere 

afzwakking van de Belgische eenheid en het ontstaan van haat en racisme. Ook hierop komt dan weer 
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kritiek uit Vlaamsgezinde hoek die deze denkrichting bestempelen als ‘negationisme’ en pleiten voor 

het behoud van identiteiten (Couwenberg, 2006, p. 47; Dhoest, 2002, p. 33,). Dhoest (2002) besluit dat 

het bij deze discussie vooral belangrijk is te kijken naar de specifieke omstandigheden waarin 

Vlaanderen zich bevindt. Zo is Vlaanderen niet langer de gemarginaliseerde maar juist de dominante 

gemeenschap in België. Ook Gysels (2006, p. 85) is van mening dat de tijd van de Vlaamse identiteit 

als zogenaamde resistance identity voorbij is. Volgens hem moet er dan ook overgegaan worden op een 

project identity zodat Vlaanderen tussen andere Europese naties een betekenisvolle positie kan 

innemen.  

4.2   Constructie van een Vlaamse identiteit  

Uit het hoger beschreven overzicht kunnen we besluiten dat er wel degelijk iets bestaat als een Vlaamse 

identiteit. Identiteiten zijn zoals we weten echter steeds aan veranderingen onderhevig en bijgevolg 

afhankelijk van de maatschappelijke alsook politieke context. Pinxten en Verstraete (1998) menen dan 

ook dat er geen sprake kan zijn van een afgebakende Vlaamse identiteit. Daarenboven bemerkte 

Beheydt (2002, p. 28) eerder dat individuen, naargelang de omstandigheden, meerdere identiteiten 

kunnen hebben. Het is bijgevolg niet eenvoudig om de wezenlijke eigenschappen van de Vlaamse 

identiteit te benoemen. Schramme (2006, p. 101) stelt dat de gemeenschap door de nationalisten werd 

gedefinieerd als iets vanzelfsprekend. Ze baseerden zich op een gemeenschappelijke taal, geschiedenis, 

cultuur en religie. Deze kernwaarden zagen we reeds bij de opdeling van Dhoest (zie hoofdstuk 3) die 

er verder ook het bestaan van een ‘volksaard’ aan toevoegde. In wat volgt gaan we dieper in op deze 

thema’s om zo tot een beter begrip van het Vlaamse nationalistische discours te komen. 

4.2.1  Vlaamse taal 

Beheydt (2002, p. 27-29) heeft het over een ‘onverbreekbare band’ tussen het Vlaamse volk en haar 

taal. Zo heeft Vlaanderen, en specifiek de Vlaamse Beweging, in zijn emancipatiebeweging steeds de 

strijd voor de erkenning van de eigen taal voorop geplaatst (Schramme, 2006, p. 101). Of om het met de 

bekende slogan te stellen: 'De taal is gansch het volk' (Beheydt, 2002, p. 40). Dhoest (2004a, p. 16) 

spreekt hier over de creatie van alweer een mythe: Zo wekt de Vlaamse Beweging de indruk dat de 

Vlamingen verplicht werden Frans te spreken en zo dus enigszins ‘gedenationaliseerd’ werden. 

Reynebeau (1995, p. 109-113) merkt op dat de taalkwestie pas binnen de Belgische natie is ontstaan en 

er van ‘denationalisatie’ geen sprake kan zijn. Het Frans was de taal van de officiële politiek, cultuur en 

daarenboven het expressiemiddel van de hoge cultuur. Hierdoor begon men het Frans meer en meer als 

een bedreiging voor de Vlaamse volkstaal te zien (Beheydt, 2002, p. 29). Reynebeau (1995, p. 111) 

echter, ontkent het bestaan van een volkstaal maar spreekt van een reeks ‘lokaal gedifferentieerde 

dialecten’. Dhoest (2004a, p. 16) ziet daarom de bescherming van de ‘volkstaal’ meteen als een tweede 

illusie. Wanneer in 1898 de ‘Vlaamse taal’ tot officiële tweede taal werd verheven, was er namelijk 
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nood aan een volwaardige eenheidstaal om de concurrentie met het Frans aan te gaan alsook om de 

Vlaamse ontvoogdingsstrijd te legitimeren. De verzameling Vlaamse dialecten moest dus in wezen 

vervangen worden door een standaardtaal, die men uiteindelijk vond bij de Noorderburen (Dhoest, 

2004a, p. 16; Reynebeau, 1995, p. 111). Het Nederlands bleek echter voor de doorsnee Vlaming een 

vreemde taal, waardoor er zich in Vlaanderen al snel twee nationale varianten ontwikkelden: het 

‘Nederlands Nederlands’ en het ‘Vlaams Nederlands’ (Deprez, 1999, p. 103-104; Couwenberg, 2006, p. 

46). Ook Beheydt (2002, p. 32) merkt op dat hoewel de standaardtaal in Nederland en Vlaanderen in 

hoge mate dezelfde zijn qua grammatica en woordenschat, ze toch sterk van elkaar verschillen. Zo gaat 

in Vlaanderen het Nederlands van de nieuwslezers of ‘het BRT-Nederlands’ lange tijd als standaard 

worden gezien. Dit is volgens Beheydt (2002, p. 34) weliswaar een formeel gesproken variant van het 

‘Nederlands Nederlands’.  

 

Dhoest (2002) en Beheydt (2002) wijzen verder op een andere variant in Vlaanderen ‘die zowel in 

uitspraak, in woordenschat als in grammatica’ behoorlijk afwijkt (Beheydt, 2002, p. 34). Geert van 

Istendael (1989, p. 108) uit zich vrij uitgesproken negatief over de variant die hij het 

‘Verkavelingsvlaams’ noemt. Deze informele variëteit krijgt meermaals de term ‘tussentaal’ opgeplakt, 

ze is namelijk regionaler dan de standaardtaal, zonder daarbij volledig dialectisch te zijn (Gysels, 2006, 

p. 53; Jaspers, 2001, p. 135). Goossens (2000) noemt het daarom het ‘Schoon Vlaams’.  

Hoewel de ‘Vlaamse taal’ volgens Dhoest (2002, p. 40) kan gezien worden als ‘een dubbelzinnig 

identificatiesymbool’ blijft het volgens hem een belangrijke kernwaarde binnen het nationaal discours. 

Ook Beheydt (1996, p. 21) besluit dat ‘al is de taal dan niet “gansch het volk”, zij […] er op zijn minst 

de meest eigen expressie van [is]’. 

4.2.2  Vlaamse geschiedenis 

De gemeenschappelijke geschiedenis in Vlaanderen wordt gezien als een eeuwenlange strijd tegen 

allerhande vreemde onderdrukkers. Devos (2006, p. 93) noemt dit een ‘achterhaalde mythe’ zonder enig 

historisch fundament dat volgens hem bovendien nog dagelijks wordt verkondigd. De Vlaamse 

identiteit kwam volgens Eppink (2006, p. 72) bijgevolg voort uit een soort bezettingsmentaliteit na 

eeuwen vreemd bestuur van onder andere Spanje, Oostenrijk, Frankrijk en Nederland (Eppink, 2006, p. 

72; Reynebeau, 1995, p. 55). Zo ook beschouwen de Vlamingen de Belgische staat als een 

‘binnenlandse bezetter’ waarvan ze zich moeten bevrijden. Devos (2006) noemt dit ironisch aangezien 

de onderdrukkingsmythe oorspronkelijk dienst deed als legitimatie van de Belgische revolutie. De 

Vlaamse Beweging zou deze dan simpelweg hebben overgenomen om de Vlaamse emancipatiestrijd te 

rechtvaardigen (Devos, 2006, p. 94; Eppink, 2006, p. 72). Ook Reynebeau (1995, p. 56) spreekt over 

een herinterpretatie: ‘De mythe van de vreemde bezetting steunt op een specifieke kijk op het verleden, 

die bitter weinig met dat verleden zelf te maken heeft’. Hoewel er wel degelijk eeuwenlang vreemde 
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heersers zijn geweest, werd dit volgens hem door het volk nooit als oneerlijk ervaren. Daarnaast is 

volgens Dhoest (2002, p. 35) ook het gebruik van de begrippen ‘Vlaanderen’ en ‘Vlamingen’ voor de 

opstand in 1830 anachronistisch. Ook Reynebeau (1995, p. 113) stelt dat ‘‘Vlaanderen’, als het 

territorium waarop mensen zich verenigd voelen omdat ze allemaal ‘Vlaams’ spreken […] nog lang niet 

[bestond]’. Hij ziet Vlaanderen dan ook als een ‘pars pro toto’ van het middeleeuwse graafschap 

Vlaanderen (Reynebeau, 1995, p. 113). De benoeming van dit ‘Vlaams’ gebied was volgens Dhoest 

(2002, p. 35) nodig voor de Vlaamse Beweging om de strijd voor het gebruik van de Vlaamse taal te 

rechtvaardigen.  

 

Smith (1991, p. 89) bemerkte eerder dat de historische wortels van een natie meermaals worden 

opgespoord tot in de middeleeuwen. Dhoest oordeelt dat dit ook bij Vlaanderen het geval is en maakt 

daarbij deze opsomming van wat hij ‘historische identificatiepunten’ noemt: ‘de Guldensporenslag, 

bouwwerken als kerken en belforten, steden als Brugge, Gent en Antwerpen, kunstenaars als Van Eyck 

en Rubens, en helden als Breydel, De Coninck en Artevelde’ (Dhoest, 2004a, p. 15). Bij dit nationale 

verleden horen dan onvermijdelijk een aantal nationale symbolen om identificatie van de 

bevolkingsgroep te bekomen en het nationale discours te ondersteunen. Zo heeft de natie volgens 

Eppink (2006, p. 78) steeds nood aan een vorm van ‘collectieve expressie’. Gysels (2006, p. 83) heeft 

het over het volkslied De Vlaamse Leeuw alsook over de Ijzertoren, het Vlaams nationaal 

erfgoedmonument waar jaarlijks een delegatie Vlamingen samenkomt op de IJzerbedevaart ter 

nagedachtenis van de gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog (Eppink, 2006; Schramme, 

2006, p. 100). Dhoest (2002, p. 37) voegt daar ook de Vlaamse vlag aan toe die geïnspireerd zou zijn op 

de wapenschilden van Brabant en Vlaanderen. Droste (1993, p. 17) oordeelt dat de willekeur en soms 

zelfs onjuistheid van deze toevallige symbolen, mythes en herinneringen groot is. Toch wordt dit 

volgens hem gecompenseerd door de ‘collectiviteit’ ervan (Droste, 1993, p. 17).  

Verder wijst Eppink (2006 p. 78) erop dat hoewel Vlaanderen sterk geseculariseerd is, ‘de identiteit nog 

sterk afhangt van de aloude religieuze voedingsbodem’. Zo had de Vlaamse Beweging sinds de 19e 

eeuw gaandeweg steun gekregen vanuit katholieke hoek. Vos (2002, p. 15) verklaart dit vanuit ‘de rond 

1890 ontstane christen-democratische organisaties voor arbeiders en boeren, die […] de eisen van de 

Vlaamse Beweging onderschreven’. Dit verklaart volgens Eppink (2006, p. 78) de aanwezigheid van 

katholieke symboliek, iconen en rituelen als vorm van ‘collectieve expressie’. 

4.2.3  Vlaamse cultuur 

Gellner (1983) had het eerder over het belang van de hoge cultuur bij de creatie van een nationale 

identiteit. Dergelijke cultuuruitingen kunnen volgens Smith (1991, p. 92) een wezenlijke rol spelen in 

de reconstructie en verspreiding van een nationale geschiedenis. Dhoest (2002) verwijst naar de 
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Vlaamse schrijver Felix Timmermans (n.d.) volgens wie ‘de kunstenaar in dienst [staat] van zijn volk 

[…] en werkt voor zijn volk, met dat wat hij uit de ziel van het volk meegekregen heeft’.  

 

Zoals hierboven reeds is aangegeven, was in Vlaanderen die rol weggelegd voor de literatuur en de 

schilderkunst. Couttenier (1999, p. 64-66) heeft het over Hendrik Conscience en zijn historische roman 

met de ‘allures van een nationaal epos’. Zo zou zijn geromantiseerde versie - volgens Reynebeau (1995, 

p. 258) zelfs geschiedenisvervalsing - van de Guldensporenslag zoals beschreven in De Leeuw van 

Vlaenderen een belangrijke bijdrage leveren tot de collectieve Vlaamse bewustwording (Schramme, 

2006, p. 99; Couttenier, 1999). Het verzet tegen de Fransen is volgens Dhoest (2002, p. 41) en 

Couttenier (1999, p. 65) een terugkerend thema in de literatuur. Ook Gysels (2006) spreekt over een 

gemeenschappelijke ondertoon in verschillende literaire werken als Pallieter van Felix Timmermans of 

Tijl Uilenspiegel van Charles De Coster. Hij benoemt deze als ‘de onbedwingbare drang naar vrijheid 

die via opstand of rebellie […] tot uitbarsting komt […] [of] met veel filosofische beschouwingen en 

vredelievende bedoelingen in goede banen geleid wordt’ (Gysels, 2006, p. 82-83). Dhoest benadrukt dat 

ook de dorpsverhalen een gelijkaardig doel hadden ‘door de plattelandsbevolking te idealiseren 

tegenover het aangetaste moderne stadsleven’ (Dhoest, 2002, p. 41). Gysels (2006, p. 82) heeft het over 

‘kwajongensstreken, fratsen en potsenmakerij’ die weliswaar een belangrijke meerwaarde hadden 

aangezien ‘zowat iedereen’ er zich zonder problemen mee kon identificeren. Ten slotte wijst Dhoest op 

een ander terugkerend element in de Vlaamse literatuur, namelijk religiositeit. De katholieke moraliteit 

werd dan geplaatst tegenover de immorele inwerking van buitenaf (Couttenier, 1999, p. 62,66; Dhoest, 

2002, p. 41).  

 

Schramme (2006) verwijst verder naar een aantal auteurs (zie Van de Perre, 2000; Verrelst, 1992) die 

uit schilderkunst als de Vlaamse primitieven ook een aantal typische Vlaamse kenmerken hebben 

kunnen opmaken. Deze kenmerken liggen volgens Schramme (2006, p. 101) in lijn met het ‘door en 

door katholieke en landelijke Vlaanderen’. Na de Tweede Wereldoorlog zou er zich volgens Verrelst 

(1992) echter een omkering in de thematiek voordoen. Deze ommekeer zou te verklaren zijn vanuit de 

overgang naar een geïndustrialiseerde maatschappij en de nieuwe strekkingen binnen de kunst. 

Terugkerende thema’s zijn dan ‘het socialisme, de oorlog en de stad in plaats van het platteland’ 

(Dhoest, 2002, p. 41). 

Eerder bemerkte Storey (2003, p. 1-2) dat de ontdekking van de volkscultuur integraal deel uitmaakt 

van het opkomende nationalisme. Zo ook stelde de ‘Vlaamse Beweging’ zich op als een voorstander 

van de Vlaamse volkscultuur (Dhoest, 2002, p. 42). Reynebeau (1995, p. 182) spreekt over ‘Vlaamse 

folklore’ dat hij omschrijft als ‘het cultiveren van de materiële overblijfselen van het ‘zuivere’ en dus 

vooral agrarische Vlaamse verleden’. Volkscultuur werd dus gelijkgesteld aan een plattelandscultuur 

met volkse traditionele gebruiken (Biltereyst, 2007, p. 250). Reynebeau (1995, p. 182) benadrukt echter 

dat dit verleden ‘volkomen uit zijn historische en sociale context werd gehaald’. Deze visie sluit aan bij 
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Gellner (1983, p. 57) die meent dat nationalisme blijk geeft van een herwaardering van de volkscultuur, 

terwijl deze eigenlijk de verspreiding van een hoge cultuur nastreeft. Dit blijkt volgens Dhoest (2002, p. 

42) onder meer uit de Vlaamse toneelkunst die weliswaar geïnspireerd was op de volkscultuur maar 

voornamelijk het deugdzaam opvoeden van het publiek tot doel had. 

 

Ten slotte gaat onze aandacht ook uit naar de Vlaamse populaire lage cultuur. Hoewel de Vlaamse 

Beweging hier nauwelijks aandacht aan besteedde, kan deze volgens Dhoest (2004a, p. 19) een 

wezenlijke rol spelen in constructie van een Vlaams discours. Renson (1999, p. 136; 2000) benadrukt 

bijvoorbeeld het belang van sport bij de Vlaamse emancipatiestrijd. Zo hebben volgens hem de 

successen van de Vlaamse coureurs of ‘de Flandriens’ bijgedragen tot de Vlaamse bewustwording 

(Renson, 1999, p. 136, 142). Karel Van Wynendaele, de oprichter van de Ronde van Vlaanderen, wou 

volgens Renson (1999, p. 142) de Vlamingen ‘leren lezen via sport’. Ook Backelandt (2004) heeft het 

in zijn scriptie Ons rijke Vlaamse wielerleven en het wielerflamingantisme over de sterke relatie tussen 

de wielersport en nationale gevoelens.  

4.2.4  Het bestaan van een Vlaamse ‘volksaard’ 

Ook in Vlaanderen poneerde de Vlaamse Beweging het bestaan van een Vlaams volk met typerende 

‘Vlaamse’ kenmerken of karakteristieken (Leerssen, 1999, p. 29-30; Dhoest, 2002, p. 43). Hoewel we 

eerder al bemerkten dat moderne naties intern opgebouwd zijn uit culturele verschillen is het volgens 

verschillende academici (zie hoofdstuk 3.4) toch nuttig deze, vaak stereotiepe, zelfbeelden of 

prototypes van naderbij te bekijken. Zo kunnen ze een bijdrage leveren aan de discursieve constructie 

van nationale identiteiten omdat ze gaandeweg onderdeel worden van de erkende ‘common sense’ 

(Dhoest, 2002, p. 43). Ook over de Vlamingen heersen er een aantal stereotypes. Vooraleer we een 

korte bloemlezing van een aantal auteurs geven, citeren we Dhoest (2002, p. 44) die bemerkt dat er 

‘uiteindelijk evenveel visies als auteurs [zijn]’. Hij wijst hiermee op de selectiviteit en 

‘geconstrueerdheid’ van deze gemeenschappelijke gedragswijzen en kenmerken. 

 

Een eerste Vlaamse cliché is de argwaan en het verzet ten opzichte van de overheid. Dit kan volgens 

Devos (2006) verklaard worden vanuit de hoger beschreven onderdrukkingsmythe: Na jarenlang 

vreemd bestuur ligt het in ‘de volksaard […] om zich te onttrekken aan van bovenaf opgelegde regels’ 

(Devos, 2006, p. 93; Reynebeau, 1995, p. 55). Senelle (1999, p. 50) bevestigt dit en vult verder aan dat 

Vlamingen ‘noeste werkers, doordouwers [en] grote spaarders zijn’. Dit is volgens Lesage (2004) ook 

het essentialistische beeld dat politici over Vlamingen gebruiken. Ook Schramme haalt een aantal 

auteurs aan (zie Schramme, 2006, p. 102, 157) die Vlamingen zien als ‘harde werkers, plantrekkers, op 

privacy gesteld, beetje hypocriet, levensgenieters’ die bovendien hun eigen geschiedenis niet beheersen. 

Verder halen ook vele auteurs (de Roover & Ponette, 2000, p. 14; Hertog, 2002; Droste, 1993) de 
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Bourgondische levensstijl (culinair, kunst en wooncultuur) aan als typisch Vlaams. Zo bekijkt Hertog 

(2002, p. 50-51) de stereotiepe beelden over Vlaanderen vanuit een Anglo-Amerikaanse blik: 

 

‘Vlaanderen is ‘Bourgondisch’: frieten, bier, chocolade, mosselen, restaurants (Franse 
kwaliteit en Duitse kwantiteit), witloof, asperges, wafels. Vlaanderen is ‘kunst’: Brugge, 
Breughel, Rubens, Van Eyck, Van Dyck, diamanten, begijnhoven, belforten […]. Vlaanderen is 
‘the great war’: in Flanders’ Fields, the poppies, oorlogen, Waterloo. Vlaanderen is 
‘Belgisch’: Kuifje, Magritte, Poirot en Maigret, Ensor, dioxine, Brussel […], Vlamingen en 
Walen’. 
 

Volgens de Roover en Ponette (2000, p. 15) blijkt uit dergelijke opsommingen ‘dat mensen die in 

Vlaanderen leven een persoonlijke identiteit hebben opgebouwd, die ook sterk steunt op specifieke 

Vlaamse kenmerken’. Uit bovenstaande opsomming blijkt verder dat vele clichés over Vlaanderen 

samenvallen met Belgische stereotypen. Verschillende auteurs (van Istendael, 1993; Couwenberg, 

2006) zijn het er over eens dat Walen en Vlamingen qua mentaliteit namelijk veel met elkaar gemeen 

hebben. Dit is te verklaren vanuit de Belgische culturele identiteit die werd gecreëerd na de opstand in 

1830. Hoewel gaandeweg het beeld van een ‘gedwongen huwelijk’ zich verspreidde, heeft het jarenlang 

samenleven in eenzelfde staatsverband volgens Dhoest (2002) en Schramme (2006) een belangrijke 

indruk nagelaten. Toch is er sprake van een grote kloof tussen deze twee cultuurgemeenschappen. Hier 

zijn verscheidene verklaringen voor.  

 

We hadden het hierboven reeds over het socialisatieproces waarbij leden van de ‘ingroup’ zich gaan 

onderscheiden van de zogenaamde ‘outgroup’. De leden van de ‘ingroup’ voelen zich verbonden wat 

kan bijdragen tot het ontstaan van een ingebeelde gemeenschap (Hall, 1997b, p. 229; Broos & Van den 

Bulck, 2008, p. 72). Zo ook verenigen de Vlamingen zich als ‘ingroup’ en zien de Walen dan als de 

‘outgroup’ tegenover wie ze zich volgens Dhoest (2002, p. 47) ‘contrastief [moeten] definiëren’. Deze 

tegenstelling is te verklaren vanuit de drie breuklijnen die de Belgische geschiedenis tot op de dag van 

vandaag heeft getekend. Zo was Vlaanderen volgens Schramme (2006, p. 103) ‘Vlaams […], katholiek 

[…] en eerder landelijk […], terwijl Wallonië Franstalig was, overwegend vrijzinnig en (althans in de 

19e eeuw) geïndustrialiseerd en kapitaalkrachtig’. Schramme (2006, p. 102) zet een aantal contrasten op 

een rij: 
 

‘[D]e noeste, ondernemende en spaarzame Vlaming tegenover de luie en spilzieke Waal. Het 
Vlaanderen dat vooruit wil tegenover het Wallonië dat elke hervorming tegenhoudt. Maar ook 
omgekeerd: de verdraagzame Waal tegenover de onverdraagzame, fascistische Vlaming’  

 

Ook Reynebeau (1995) stelt dat de Vlaamse en Waalse identiteit ontleend werden vanuit hun 

respectievelijke welvaartspositie. Vlamingen waren dan ‘een nijver volkje, spaarzaam en gesteld op 
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sociale harmonie, terwijl Franstaligen liever lui dan moe zouden zijn [en] bij voorkeur teren op de 

gemeenschap’ (Reynebeau, 1995, p. 230). 

 

Daarenboven wijzen Deprez (1994, p. 102) en Schramme (2006) op nog een andere ‘outgroup’ 

namelijk de Noorderburen. Hier zijn de tegenstellingen volgens hem vooral te vinden op vlak van 

‘religie (katholicisme versus calvinisme); levensstijl (Bourgondische levensgenieters versus 

calvinistische zuinigheid) en politieke cultuur (plantrekkers tegenover plannenmakers)’ (Schramme, 

2006, p. 102). Dhoest (2002) voegt hier nog de ‘ongelijkmatige ontwikkeling van het Nederlands’ aan 

toe. Zo bestond de Vlaamse volkstaal uit een aantal lokaal gedifferentieerde dialecten terwijl in 

Nederland de standaardtaal goed ingeburgerd was (Reynebeau, 1995, p. 111). Geert van Istendael 

(1993, p. 15) omschrijft Vlamingen dan weer als ‘achterbaks, duf en provinciaal’ en dicht de 

Nederlanders kenmerken als ‘zelfgenoegzaamheid, tactloosheid en agressiviteit’ toe. Ook Droste (1993, 

p. 99) heeft het over ‘platte generalisaties’ die nog steeds gebruikt worden:  

 

 [D]e Vlaming [is] in Nederlandse ogen boers, bangelijk en onbetrouwbaar […]. En in de ogen 
van veel Vlamingen is de Nederlander een Hollander: brutaal, arrogant en met een eeuwig 
opgeheven vinger. De Vlaming is dan wel weer amusant […], vol uiterlijk vertoon, en wat 
slonzig […]. Daartegenover is de Nederlander bits, hautain, zonder gevoel voor humor en met 
een zuinigheid die hij probeert te verbergen’. 

 

We kunnen dus samen met Schramme (2006, p. 102) besluiten dat Vlamingen en Walen maar ook 

Vlamingen en Nederlanders ‘elkaar nodig hebben om zichzelf te definiëren’. Dit bevestigt nog maar 

eens dat de nationale ‘gemeenschappelijke’ karakteristieken van de Vlaamse identiteit in wezen 

discursief geconstrueerd zijn. 
 

5. Media, televisie en nationale identiteit 

We keren terug naar Hall (1992, p. 293) die stelt dat nationale cultuur niet enkel opgebouwd is uit 

culturele instituten maar ook uit symbolen en representaties. De nationale cultuur construeert 

identiteiten door betekenissen te produceren waarmee de natie zich kan identificeren. De natie of 

gemeenschap wordt met andere woorden verteld of ‘uitgebeeld’ zoals Dhoest (2004a, p. 7) het 

formuleert. In wat volgt lichten we toe op welke manier massamedia en dan vooral televisie vorm 

geven aan deze ‘uitbeelding’. 

5.1   Media en televisie als populaire cultuur 

Populaire cultuur en massamedia in het bijzonder worden beschouwd als een van de plaatsen waar de 

‘narrative of the nation’ tot uiting komt (van Tongeren, p. 109; Grossberg, Wartella & Whitney, 1998, 

p. 142-143; McQuail, 1994). Ook Broos en Van den Bulck (2008, p. 71) stellen dat media ‘als actoren 
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van culturele articulatie’ een belangrijke functie kunnen hebben in de constructie van een ‘collectieve 

identiteit’. We beperken ons in dit onderzoek tot televisie dat ondanks de opkomst van talrijke nieuwe 

media een dominante ‘storyteller’ blijft (Morgan, 2007, p. 156; Marshall & Werndly, 2002, p. 9). 

Televisie is niet alleen een alledaagse vorm van vrijetijdsbesteding, het is ook een cruciale bron van 

educatie, informatie en ontspanning. Hierdoor kunnen de representaties die op televisie worden 

aangeboden, omwille van hun brede verspreiding en populariteit, volgens Dhoest (2008, p. 89) en 

Castelló (2007, p. 51) zeer effectief zijn in het vormen of bestendigen van natiebeelden. Vooraleer we 

hier dieper op ingaan, kijken we eerst hoe deze representatie tot stand komt. 
 

5.2   Televisie als bron van representaties 

Verschillende auteurs (Hall, 1996; Fiske, 1987; Buonanno, 1999, p. 23) wijzen op het feit dat de 

voorstellingen die we in de media, en dus ook op televisie, te zien krijgen niet simpelweg ‘reflecties’ 

zijn van de werkelijkheid. Zo bemerkten we eerder dat representaties telkens gebeuren vanuit een 

welbepaalde ideologische machtspositie. Representatie is dan ‘an active process of selection’ en 

productie van betekenissen (Hall, 1991, p. 73). Deze zijn volgens Hall (1996, p. 4) en Pickering (2001) 

ook steeds afhankelijk van de historische en institutionele context waarin ze tot stand komen. Ook 

Barthes (1957) beweert dat de dominante instituties als het ware de huidige 'common sense' zullen 

uitdragen als natuurlijk en vanzelfsprekend. Hij spreekt in dit opzicht over het ontstaan van een mythe 

aangezien de ideeën die worden verkondigd vaak allesbehalve natuurlijk maar wel sociaal 

geconstrueerd zijn. 'Natuurlijk' wordt dan verkeerdelijk gebruikt om te verwijzen naar wat op dat 

moment sociaal conventioneel blijkt te zijn (Barthes, 1957, p. 157; Lacey, 1998, p. 67-69). Of met de 

woorden van O’Sullivan: ‘[M]yths prime function is to make the cultural natural’ (O’Sullivan geciteerd 

in: Tulloch, 1990, p. 7). Fiske (1987, p. 21) besluit dat het ‘our reality’ en dus niet simpelweg ‘the 

reality’ is dat wordt gerepresenteerd. 

 

Vervolgens is het nog maar de vraag of de waarden die in de televisietekst vervat zitten ook door de 

kijkers zullen worden overgenomen. Een televisietekst moet namelijk steeds gesitueerd worden binnen 

een specifieke context van productie en receptie. Zo kan er langs de productiezijde al dan niet de 

intentie aanwezig zijn om bepaalde ideeën of waarden uit te dragen. Daarenboven impliceert de 

aanwezigheid langs productiezijde niet noodzakelijk het welslagen ervan. Op vlak van receptie kan de 

vraag gesteld worden of de kijkers de waarden en ideeën die mogelijks in de televisietekst vervat zitten 

ook op die manier zullen interpreteren en/of overnemen (Hall, 1997a, p. 3-5). De kijker is 

mediageletterd en gaat kritisch om met de informatie die hem door de media wordt aangereikt (Barker, 

1999, p. 110-112). In dit onderzoek beperken we ons tot de televisietekst. We volgen daarbij Dhoest 

(2004a, p. 26) die uitgaat van de stelling dat ‘tv […] bepaalde elementen over[neemt] uit de sociale 

werkelijkheid, die ze op haar beurt bevestigt’.  
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5.3   Televisie als nationaal medium 

Nu we televisie opvatten als een bron van culturele representaties, die de potentie heeft de huidige 

'common sense' uit te dragen en te naturaliseren, gaan we dieper in op de positie van televisie bij de 

constructie en bevestiging van nationale identiteiten. De brede verspreiding en hoge populariteit van 

televisie, maakt het namelijk een effectief instrument voor het vormen van een ‘imagined community’. 

5.3.1   Televisiekijken als een nationale ervaring 

We zagen eerder dat Anderson (1991) het zogenaamde ‘print-capitalism’ als een belangrijke factor zag 

bij de vorming van nationale gemeenschappen. De staat streeft dan via staatsinstellingen als een 

communicatie- en of onderwijssysteem de nationale integratie van de leden na (Van Nieuwenhuyse, 

2005, p. 7). Hoewel Anderson (1991) zich beperkte tot geschreven media is Dhoest (2002) van mening 

dat deze redenering kan toegepast worden op andere massamedia zoals televisie. In West-Europa heerst 

er volgens Dhoest en Simons (2009, p. 50) namelijk al jarenlang de traditie televisie als een ‘nationaal 

medium’ te beschouwen. Zo werd het West-Europese omroepsysteem van bij het begin af gekenmerkt 

door de sterke aanwezigheid van publieke omroepen. Meer nog heerste er tot de liberaliseringsgolf van 

de jaren 80 in vele landen een omroepmonopolie (Van Bauwel et al., 2009). Castelló (2007, p. 4), Van 

den Bulck (2001, p. 57) maar ook Newcomb (1997, p. 4) menen dat de toenmalige publieke omroepen 

dan ook kunnen worden opgevat als instellingen die het nationale bewustzijn moesten bevorderen. De 

opkomst van het duaal bestel leidde onvermijdelijk tot een segmentering van de kijkende bevolking 

(Van Poecke & Van den Bulck, 1994, p. 24-25). Toch benadrukt Dhoest (2004a, p. 30) dat de 

generalistische zenders het merendeel van de bevolking blijven bereiken.  

 

Daarnaast is televisie als onderdeel van de populaire cultuur, een belangrijke bron van informatie maar 

vooral ook van vrijetijdsbesteding. Dit alles tezamen zorgt er volgens De Cillia et al. (1999, p. 154) 

voor dat het publiek gesterkt wordt in haar opvatting tot een unieke nationale gemeenschap te behoren: 

ze lezen niet alleen dezelfde kranten, maar bekijken dus ook in grote mate dezelfde 

televisieprogramma’s in hun vrije tijd. Een televisieprogramma kan dan, los van de boodschap, maar 

omwille van de populariteit, deel worden van een collectief - nationaal - bewustzijn (Gellner, 1983, p. 

126-127; Dhoest, 2004a, p. 35). Ook het ‘ritueel’ van het televisiekijken wordt zo een 

gemeenschappelijke gebeurtenis of ervaring wat volgens Dhoest (2002, p. 84) kan bijdragen tot de 

symbolische vereniging van de kijkers in een verbeelde gemeenschap, een natie (McQuail, 1994, p. 25; 

Cardiff & Scannell, 1987, p. 169). Deze stelling is bijgevolg ook toepasbaar op programma’s van 

commerciële zenders. Hoewel het vormen van een homogene nationale cultuur voor hen geen 

basisdoelstelling is, kunnen ze alsnog een gevoel van collectiviteit in de hand werken (Newcomb, 1997, 

p. 4; Hirsch, 1978). 

 



	   29 

5.3.2   Expliciete en impliciete verwijzingen naar de natie 

Daarnaast kan ook de inhoud van de programmatie een wezenlijke rol spelen in het vormen van 

nationale identiteiten. Zo is bij publieke omroepen meestal de intentie aanwezig om met hun 

programma’s het publiek aan te spreken op hun nationaal bewustzijn (Van Bauwel et al., 2009, p. 62). 

Uit verschillende studies (De Bens & de Smaele, 2001) blijkt dan ook dat publieke omroepen meer 

nationale programma’s brengen en zo dus de nationale cultuur ondersteunen. Zo ziet Blumer (1993, p. 

406) de openbare omroep als een ‘influential factor in cultural reproduction and renewal’.  

In de televisietekst kunnen dan zowel expliciete als impliciete verwijzingen naar het ‘nationale’ vervat 

zitten. Zo spreken Cardiff en Scannell (1987, p. 157-160) over de jaarlijks terugkerende ‘programmes 

of national identity’ op de Britse publieke omroep die structuur moesten brengen in de toen nog 

ongeordende programmatie. Het betreft programma’s die expliciet verwezen naar het nationale: 

programma’s die een live-relais brachten van nationale of religieuze evenementen, herdenkingen of 

feestdagen (bv. Kerstmis of Wapenstilstand) tot bijvoorbeeld sportevenementen. Daarenboven werden 

ook de belangrijkste activiteiten van het koningshuis (bv. een kroning, een jubilee) van dichtbij gevolgd 

en bericht. Op deze manier werd een soort van ‘openbaar leven’ voor de gemeenschap gecreëerd (Van 

den Bulck & Dhoest, 2007, p. 190; Cardiff & Scannell, 1987). Hoewel deze nationale programma’s 

vandaag de dag niet langer de structurerende factor zijn, kan het uitzenden ervan volgens Dhoest (2002, 

p. 85) nog steeds tot herkenning en trots leiden. Door dergelijke programmatie vestigt de publieke 

omroep zich volgens Cardiff en Scannell (1987, p. 160) dan ook als een ‘agent of the national culture’.  

 

Brookes (1999, p. 248) meent dat er verder moet gekeken worden dan enkel deze ‘explicit 

representations of national character’. Zo kunnen er ook impliciete representaties in de televisietekst 

vervat zitten die een cultureel of nationaal identiteitsgevoel kunnen versterken. We zagen reeds dat 

televisie kan opgevat worden als een ‘storyteller’, als een mythevormer die de samenleving verenigt in 

een consensus over wat belangrijk is (Morgan, 2007; Marshall & Werndly, 2002). Ook populaire 

programma’s als soaps of series kunnen impliciete verwijzingen naar het nationale bevatten (Marshall 

& Werndly, 2002, p. 10). Zo stellen Morley en Robins (1996, p. 66) dat het publiek, ‘the nation of 

families’, kan worden verenigd door hun gemeenschappelijke ervaring van een ‘domestic life’. Het 

nationale eenheidsgevoel wordt hier dus op een symbolisch niveau versterkt ‘[by] linking individuals 

and their families to the centres of national life, offering the audience an image of itself and of the 

nation as a knowable community’ (Morley & Robins, 1996, p. 66; Cardiff & Scannell p. 169). Billig 

(1995, p. 5-8) heeft het over ‘banal nationalism’ waarmee hij refereert aan alledaagse ‘onzichtbare’ 

verwijzingen uit het dagelijkse leven waardoor de kijkers telkens opnieuw - onbewust - herinnerd 

worden aan het nationale karakter. 
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Dhoest (2002, p. 87) besluit daarom dat ‘ook programma’s die onbewust de ideologische common 

sense binnen een maatschappij bevestigen […], een rol [kunnen] spelen in de constructie van een 

nationale identiteit’. In dit onderzoek focussen we op een specifieke programmacategorie namelijk 

televisiefictie. We zullen hierbij aandacht hebben voor zowel expliciete als impliciete representaties. 

5.4   Televisiefictie 

5.4.1   Afbakening van het begrip 

Televisiefictie wordt door Dhoest (2004a, p. 32) gedefinieerd als ‘alle fictionele, narratieve 

programma’s die voor televisie worden geproduceerd’. Deze definitie bestaat uit drie specifieke criteria 

die door de auteur uitgebreid worden toegelicht. Het eerste criterium betreft het verschil tussen 

fictionele en non-fictionele programma’s. Fictie wordt dan gezien als een ‘imaginative’ of verzonnen 

discours terwijl non-fictionele programma’s werkelijke gebeurtenissen presenteren (Ryan, 1980, p. 403; 

Van Gorp, Ghesquière & Delabastita, 1998, p. 165). Toch is een strikt onderscheid tussen deze twee 

categorieën niet mogelijk. Fictie mag dan wel ‘verzonnen’ zijn, toch verwijst deze categorie volgens 

Dhoest bijna altijd naar de werkelijkheid. Daarnaast zal er bij non-fictie ook steeds sprake zijn van 

selectie en constructie (Dhoest, 2002, p. 95). Bovendien begint de grens tussen fictie en non-fictie ook 

steeds verder te vervagen door de opkomst van allerlei hybride genres (Hill, 2007; Biltereyst, 2004). 

 

Vervolgens benadrukt hij het belang van de narrativiteit en dus het verhalend karakter van 

televisiefictie. Zo moet er steeds sprake zijn van een vertelinstantie die ervaringen en omstandigheden 

uiteenzet die met elkaar verbonden kunnen worden op basis van logisch-causale en chronologische 

relaties (Van Gorp et al., 1998, p. 295). O'Shaughnessy (1990, p. 99) omschrijft het als ‘the setting up 

of a mystery or problem which we know will be dramatically resolved’. Deze omschrijving volstaat om 

televisiefictie te onderscheiden van allerhande entertainmentprogramma’s (bv. liveshows, 

spelprogramma’s). Toch pleit Dhoest (2002, p. 96) voor een verdere afbakening op basis van 

verhaalbogen. Televisiefictie omvat dan programma’s waarvan de narratieve structuur een volledige of 

meerdere afleveringen overspant (bv. series en serials als soap operas) (Creeber, 1990, p. 46-49).  

 

Ten slotte wordt er met televisiefictie enkel datgene bedoeld dat geproduceerd wordt voor televisie en 

dus niet voor in de bioscoop. Ook hier is de afbakening niet absoluut: Zo kan een omroep als 

coproducent optreden in een bioscoopfilm en de film eventueel later op tv uitzenden. We volgen in dit 

onderzoek de afbakening van Dhoest (2002) maar merken op dat er ook andere afbakeningen mogelijk 

zijn. Zo gaat Biltereyst (1991, p. 3) in zijn definitie van fictie ook bioscoopfilms die op televisie worden 

vertoond in rekenschap brengen. 
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5.4.2   Belang 

Televisiefictie wordt om verschillende reden als een belangrijke programmacategorie beschouwd. Zo 

krijgen fictiereeksen niet alleen een groot deel van de zendtijd toegewezen, maar worden ze bovendien 

ook frequent in prime time geprogrammeerd (Biltereyst, 1995a, p. 24; De Bens & de Smaele, 2000, p. 

114, 185-190). Televisiefictie bereikt op die manier dus een groot deel van de kijkende bevolking. 

Daarenboven heeft fictie volgens Bechelloni (1999, p. xvi) de capaciteit om op lange termijn uit deze 

bevolking een trouw publiek op te bouwen.  

Verder beschouwt Biltereyst fictie als een belangrijk instrument op cultureel vlak dat op ‘een 

indringende wijze gestalte [kan] […] geven aan een specifieke symbolische wereld met concrete 

normen en waardesystemen’ (Biltereyst, 1995a, p. 27). Bechelloni (1999, p. xvi) gaat hiermee akkoord 

en ziet fictie als ‘a remarkable propagator of identity and recognition’. 

 

Dit brengt ons terug bij de stelling dat televisie in zijn geheel als een narratief medium kan worden 

beschouwd. Verschillende academici (Williams, 1989; Tulloch, 1990; Castelló, 2007) zien fictie daarbij 

als een van de genres bij uitstek om verhalen te vertellen. De verhalen die televisiefictie brengt, 

functioneren echter vaak als mythes en zijn dus zoals we ondertussen weten sociaal geconstrueerd 

(Barthes, 1957; Tulloch, 1990, p. 7). Ook Fiske (1987) wijst op de incorrecte visie op televisie als een 

‘transparant venster op de wereld’. Bij deze visie wordt namelijk de menselijke of culturele inbreng 

gemaskeerd. Op die manier worden de representaties volgens hem dan genaturaliseerd: ‘[I]t is made to 

appear the result of natural rather than cultural processes' (Fiske, 1987, p. 17). Hij koppelt dit aan 

realisme en oordeelt dat het televisienarratief hierdoor gedomineerd wordt. Fiske (1987, p. 21) en Ellis 

(1992, p. 6-9) maken vervolgens de opdeling tussen verschillende vormen van realisme. Een eerste 

soort wordt door Dhoest (2002, p. 98) omschreven als het ‘thematisch realisme’. Zo moeten volgens 

Ellis (1992, p. 6-7) de voorstellingen een realistische en geloofwaardige portrettering geven van de 

gebeurtenissen en karakteriseringen. Een andere vorm van realisme betreft allerlei conventies met 

betrekking tot regie, montage en acteerprestaties. Fiske (1987, p. 21) spreekt over de ‘omniscient style’ 

die de ingrepen van de monteur of regisseur zo ‘onzichtbaar’ mogelijk moet maken. Hierdoor wordt 

volgens Dhoest de realiteitsillusie gecreëerd. Meer nog kan deze ‘onzichtbaarheid’ volgens hem ertoe 

bijdragen dat ‘tv-representaties een discours vormen dat impliciet en [dus ook] ‘onzichtbaar’ evidenties 

binnen de nationale context bevestigt’ (Dhoest, 2004a, p. 29). 
 

5.4.3   Televisiefictie en de constructie van een nationale identiteit 

Gledhill (1997, p. 336) en Trepte (2008, p. 2) stellen dat televisiefictie kan worden beschouwd als een 

cultureel product en dus een bron van culturele representaties in die zin dat het staat voor de visie en de 

normen van een bepaalde cultuur. Ook Waisbord (2004, p. 386) meent dat de kracht van televisie ligt 
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'in making national feelings normal on a everyday basis'. Door de nationale cultuur als het ware 

routinematig beschikbaar te maken en het publiek op die manier dagelijks te verenigen rond een taal en 

collectieve ervaringen, draagt het bij tot de ervaring van ‘culturele verbondenheid’ (Waisbord, 2004, p. 

386; Dhoest, 2008, p. 91). Deze stelling verklaart volgens Dhoest (2004b, p. 294) meteen ook de 

zogenaamde ‘fear of Americanization’. Fictie is een bijzonder populaire programmacategorie waardoor 

de grootschalige import van Amerikaanse televisiefictie gezien wordt als een bedreiging voor de 

Europese culturele, of nationale, identiteiten (Van den Bulck & Dhoest, 2007, p. 179; Schiller, 1976, p. 

9). De publieke televisie blijft daarom doorheen haar geschiedenis hameren op het belang van eigen 

programma’s en hun rol in het instandhouden van de nationale identiteit (Van den Bulck & Dhoest, 

2007, p. 179). Biltereyst (1992, 1995a) en Barker (1999) relativeren echter de invloed van deze 

Amerikanisering. Ondanks de grote import van fictieprogramma’s, blijkt er volgens hen namelijk toch 

een voorkeur voor nationale fictie te bestaan (Biltereyst, 1992, p. 538). Deze voorkeur kan volgens 

Bechelloni (1999) en Straubhaar (2003, p. 85) verklaard worden vanuit een gevoel van herkenbaarheid 

of culturele nabijheid. Zo blijkt onder meer dat de kijker de voorkeur wegdraagt voor een audiovisueel 

product in zijn of haar moedertaal dan een ondertiteld of gedubd exemplaar (Biltereyst, 1992, p. 538, 

De Sola Pool, 1977, p. 143). Liebes en Katz (1990, p. 100) en Biltereyst (1995a, p. 201) spreken over 

een referentiële lezing bij de Vlaamse kijkers. Terwijl Amerikaanse fictie veelal draait rond 

entertainment, gaat het bij nationale, Vlaamse fictie voornamelijk om realisme en herkenning. Vlaamse 

series worden dat meer met de eigen leefwereld vergeleken en bijgevolg ook veel kritischer bekeken 

dan Amerikaanse fictie (Biltereyst, 1995a, Dhoest, 2008, p. 91-95). 

 

Daarnaast blijft de natie volgens Dhoest (2002, p. 99-100) de belangrijkste context voor 

televisieproductie en zal fictie als mythevormer naar alle waarschijnlijkheid overeenstemmen met de 

nationale dominante ‘common sense’. De culturele representaties kunnen dan zowel expliciet als 

impliciet naar de natie verwijzen en zo een samenhangend discours vormen (zie Smith, 1991, p. 77).  

Er is bijgevolg in verschillende landen onderzoek verricht naar de aanwezigheid van een nationalistisch 

discours in eigen fictie. In de reader The nation on screen (2009) worden hierover enkele artikels 

samengebracht. Castelló (2007) bijvoorbeeld paste de constructivistische visie toe op Catalonische 

fictie. Hij benadrukte naast de referentiële elementen in de televisietekst ook het belang van het 

cultuurbeleid bij de bepaling van het beeld dat er van de natie wordt verspreid. Ook de Leeuw (1995) 

verrichte onderzoek naar de relatie tussen Nederlandstalig televisiedrama en de achterliggende 

(ideologische) identiteiten van de verschillende omroepen. Ze benadrukte daarbij echter het belang van 

de individuele maker van het televisieproduct waardoor de specifieke ideologische omgeving toch 

enigszins gerelativeerd kon worden. Moran (2000) ten slotte onderzocht de remake van een 

Australische soap in Nederland en Duitsland en focuste zich daarbij op de ‘nationale’ aanpassingen die 

de soap daarbij onderging. 
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6. Context van de Vlaamse televisiefictie 

In wat volgt staan we stil bij het Vlaamse fictieaanbod, meer bepaald bij de kenmerken en de evoluties 

dat het doorheen de tijd heeft doorgemaakt. Dergelijke evoluties kunnen van belang zijn voor het beeld 

dat er van ‘Vlaanderen’ op televisie wordt gegeven. Dit overzicht kan volgens Dhoest (2004a) 

opgedeeld worden in een ‘pre-VTM’ en een ‘post-VTM’ tijdperk. Zo zou de komst van deze 

commerciële omroep in februari 1989 een belangrijke breuklijn in het televisielandschap betekend 

hebben. Toch gaat onze aandacht voornamelijk uit naar de publieke omroep, gezien haar potentieel een 

ingebeelde gemeenschap te creëren (Van den Bulck, 2001, p. 57) 

6.1   Openbare omroep in monopolieperiode 

Zestig jaar geleden, in 1953, startte de Vlaamse openbare omroep (NIR) met de eerste televisie-

uitzending. De omroep was gemodelleerd naar het Britse PSB (Public Service Broadcasting), maar 

tegelijk toegepast op de lokale context (Saeys, 2007, p. 27). De omroep stelde bijgevolg taken als 

informeren en opvoeden centraal. Van den Bulck (2007) koppelt deze opvoedende taak aan het 

cultureel Vlaams nationalisme en dus de Vlaamse ontvoogding. Boon (geciteerd in: Van den Bulck, 

2007, p. 63) spreekt over ‘het enige Belgisch instituut waar de Vlamingen zonder een zweem van 

onderworpenheid Vlaams weten te zijn’. Zo wil de Vlaamse televisie volgens Van den Bulck (2007, p. 

63) de ‘spreekbuis van de natie’ zijn door hen een medium aan te bieden dat niet alleen voor, maar ook 

door Vlamingen wordt bediend. Daarnaast wil het de constructie van een Vlaamse ingebeelde 

gemeenschap stimuleren door een zogenaamd ‘wij-gevoel’ te creëren. Ten slotte wil de Vlaamse 

omroep volgens Van den Bulck (2007, p. 64-65) bijdragen tot ‘de creatie en het behoud van een Vlaams 

nationale cultuur en identiteit’. Zo wordt er bijvoorbeeld sterk ingezet op de hoger beschreven 

‘invention of tradition’ en streeft men naar het gebruik van de standaardtaal (Hobsbawm, 2003, p. 1; 

Van den Bulck, 2007, p. 65).  

 

Hoewel men voor al deze doelstellingen de hoge cultuur geschikt achtte, bestond de klassieke driespan 

naast informeren en opvoeden ook uit ontspanning. Er moesten met andere woorden ook populaire 

programma’s gemaakt worden en fictie bleek hiervoor al snel een interessante programmacategorie 

(Dhoest, 2004a, p. 46). De eerste succesvolle volkse serie dat werd uitgezonden was Schipper naast 

Mathilde. Ondanks de grote populariteit was de reeks onderwerp van heel wat discussie bij de NIR. Zo 

werd onder meer de vraag gesteld of ‘dergelijk volks vermaak op de openbare omroep [thuishoorde]’ 

(Dhoest, 2004a, p. 47). Deze tegenstrijdige visie op populaire programma’s zet zich door in de jaren 60. 

De omroep ziet ze als een uitzondering op de ‘normale’ programmatie terwijl het publiek zich dan weer 

heel positief uitlaat over deze volkse series. Hoewel films alsook buitenlandse series gezien werden als 

ontspanning, bleef televisiefictie namelijk ‘ingebed in de hoogculturele context van theater en 

literatuur’ (Dhoest, 2004a, p. 49). Ondertussen was de NIR opgesplitst in een Vlaams (BRT) en Waals 
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(RTB) omroepinstituut. Dit was volgens Dhoest (2008, p. 89) een belangrijke mijlpaal voor de Vlaamse 

natievorming die zo een autonome culturele instelling tot haar beschikking had. Door gebrek aan 

middelen en financiële beperkingen blijft het eigen fictieaanbod relatief beperkt. Met Wij, heren van 

Zichem, een ‘nostalgische dorpskroniek’ gebaseerd op het werk van Ernest Claes, kwam er toch een 

nieuwe klassieker bij (Dhoest, 2004a, p. 53). 

 

Het begin van de jaren 70 wordt door Van den Bulck (2007) gezien als een scharniermoment. Zo zorgt 

de opkomst van de kabeltelevisie voor het uitdeinen van Vlaamse kijkers naar populaire buitenlandse 

zenders en verder start de openbare omroep met een tweede net (Van den Bulck, 2007, p. 69; Dhoest, 

2004a, p. 54). Ondanks deze veranderingen, houdt de Vlaamse omroep vast aan zijn basisprincipes. Het 

aandeel populaire programma’s neemt niet toe, wel worden volgens De Bens (1997, p. 27) serieuzere 

programma gaandeweg uit de prime time geweerd. De spanning tussen ontspanning en cultuur op het 

vlak van televisiefictie, leidt volgens Dhoest (2004a, p. 54) eind jaren 70 tot de opkomst van het 

tweesporenbeleid. De programmatie wordt gaandeweg opgedeeld in enerzijds ‘serieus’ kwaliteitsdrama, 

meestal gebaseerd op literair werk, gesitueerd in een historische landelijke setting met een filmische 

beeldtaal en anderzijds de ‘volkse’ en vooral komische fictiereeksen met een vaak hedendaagse setting 

(Dhoest, 2004a, p. 54-56, 78).  

 

In de jaren 80 heeft de openbare omroep nog steeds te kampen met de concurrentie van buitenlandse 

zenders. Ondertussen staat ook het monopolie ter discussie. Met de commerciële concurrentie in het 

vooruitzicht, blijft de omroep volgens Van den Bulck (2007, p. 71-74) en Dhoest (2004a, p. 63) nog 

steeds vasthouden aan hun principes. De eigen Vlaamse programma’s dragen de voorkeur, waarbij 

alweer het ‘kwaliteitsdrama’ voorop wordt geplaatst en het volks-populaire grotendeels wordt 

afgewend. Zo kende de jaren 80 volgens De Maesschalck (2007, p. 281) een groot aantal historische 

fictiereeksen waaronder De Leeuw van Vlaanderen. 

6.2   Opkomst commerciële omroep 

Zoals reeds vermeld wordt de komst van de commerciële zender VTM in 1989 gezien als een 

belangrijke breuklijn. Dhoest (2004a, p. 78-79) ziet het als een ‘katalysator’ voor een aantal tendensen 

die weliswaar al bestonden, maar omwille van de monopoliepositie van de omroep steeds werden 

afgewend. Zo stijgt door de komst van VTM, en dus ondanks de toenemende import van buitenlandse, 

vooral Amerikaanse series, het belang van Vlaamse fictie. Deze groei valt samen met een toenemende 

popularisering. In het concurrentieel televisielandschap zijn kijkcijfers een dominant criterium en beide 

zenders waren zich bewust van het gegeven dat met eigen populaire series de hoogste kijkcijfers 

werden behaald. Dit zorgt er volgens Van den Bulck (2007, p. 76) eveneens voor dat de openbare 

omroep een publieksvriendelijk eerder dan een paternalistisch karakter krijgt. Beide omroepen 

investeerden dan ook sterk in het maken van eigen series, weliswaar vanuit een andere ingesteldheid. 



	   35 

Zo volgt de commerciële omroep een commerciële logica waar de openbare omroep een ‘culturele 

missie’ nastreeft (Dhoest, 2004a, p. 64-65, 70; Van den Bulck, 2007, p. 76). Ten slotte is er ook een 

inhoudelijke wending in het fictieaanbod. Zo neemt volgens Dhoest (2004a, p. 78-79) ‘[s]amen met het 

aantal romanadaptaties […] ook de situering in het verleden af’. Over het geheel genomen opteert de 

VTM voor volkse komedies die meestal in het dialect gesproken zijn. De populaire genres bij uitstek 

zijn de sitcom en de soap opera. De openbare omroep daarentegen blijft de nadruk leggen op het 

‘ernstige’ drama. Volgens Van den Bulck (2007, p. 77) en De Maesschalck (2007, p. 282) wordt er in 

deze recentere fictie niet langer ‘krampachtig’ teruggegrepen naar het verleden, maar wordt 

‘hedendaags Vlaanderen’ de voornaamste setting. Voor prestigieuze reeksen waar de focus ligt op de 

recente en sociaal bewogen geschiedenis daarentegen, is een historische Vlaamse setting wel nog steeds 

gepast (De Maesschalck, 2007, p. 282). De populaire genres worden ook niet langer als een 

uitzondering gezien maar daarentegen als een evenwaardig onderdeel van de programmatie beschouwd.  

Globaal genomen kunnen we samen met Dhoest (2004a) stellen dat er sprake is van een groeiende 

convergentie tussen de publieke en de commerciële omroep: ‘de prestigeseries worden vaak 

hedendaags, de sitcoms winnen aan belang en ook het soapgenre wordt geïntroduceerd’ (Dhoest, 2004a, 

p. 77). Populaire series kunnen dus, los van hoogculturele normen, ook kwalitatief zijn door 

bijvoorbeeld een ruim publiek aan te spreken. 

6.3   Hedendaagse aanbod op openbare omroep 

De verschillende netten hebben zich doorheen de jaren elk als een uitgesproken merk geprofileerd. Eén 

is het verbredende net en de familiezender bij uitstek, terwijl Canvas het verdiepende net is voor de 

‘meerwaardezoeker’ (Van den Bulck, 2007, p. 76). Het derde kanaal (Ketnet/OP12) biedt volgens de 

VRT (http://www.vrt.be) ruimte om specifieke doelgroepen als jongeren of expats te bereiken. Toch 

blijft de VRT zich volgens Van den Bulck (2007) overkoepelend Vlaams profileren. Meer nog moet dit 

volgens haar de ‘unique selling proposition’ blijven: ‘Niet, zoals in het verleden, via expliciete 

bejubeling van Vlaamse cultuur, patrimonium en zeden, wel via de impliciete kracht van het banaal 

nationalisme’ (Van den Bulck, 2007, p. 77). Dit komt volgens haar tot uiting in de manier waarop de 

VRT het publiek definieert. Zo spreekt men vastberaden over ‘Vlamingen’ in plaats van het simpelweg 

over kijkers te hebben. Dit schemert ook door in de officiële benaming van de publieke omroep waar 

niet alleen de term ‘Belgisch’ maar ook ‘Nederlands’ gaandeweg moest wijken (BRTN naar VRT) 

(Gysels, 2006, p. 83). Vlaanderen wordt nu als de dominante gemeenschap in België beschouwd, 

waardoor er een groter zelfvertrouwen heerst en er dus niet langer de behoefte leeft om kracht te putten 

uit het verleden (Dhoest, 2004a, p. 134-135). De VRT wil dus net zoals in begin ‘de spreekbuis van de 

natie’ blijven maar dan volgens Van den Bulck (2007, p. 77) in ‘een hedendaagse, niet-paternalistisch 

kleedje’. 
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Vlaamse televisiefictie is in deze filosofie een belangrijk instrument. Hoewel al van het begin het 

belang van eigen fictie als ‘gedeelde cultuur’ duidelijk was, duurde het volgens Dhoest (2004a, p. 79) 

tot na de komst van de VTM voor dit potentieel ten volle werd benut. Vlaamse fictie is volgens de 

academicus niet alleen een commerciële maar ook een cultureel belangrijke programmacategorie. Hij  

spreekt over de categorie als ‘one of the flagships of public broadcasting’ aangezien het ontspanning 

combineert met informatie en opvoeding (Dhoest, 2004b, p. 393). Ondanks de toename van 

buitenlandse import is er dus ook een stijging van eigen producties (Dhoest, 2004a, p. 79; Van den 

Bulck, 2007, p. 77). Heel recent, in het najaar van 2012, kwam dit bovendien nogmaals tot uiting. Zo 

werd wat Van Goethem (2012, 5 september) omschrijft als ‘het najaar van de waarheid’ uitgevochten 

met fictie. Ook Snoeck en Serrure (2012, 3 oktober) menen dat er ‘niets beters [is] om de Vlaming aan 

zijn scherm te kluisteren dan een dagelijkse portie Vlaamse kwaliteitsfictie’. Dit bevestigt dan ook onze 

aandacht voor deze categorie in functie van onze vraagstelling omtrent de constructie van deVlaamse 

identiteit op televisie.  
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Deel II: Empirisch luik  

 

In de literatuurstudie werden een aantal cruciale concepten uitvoerig beschreven en toegelicht. Dit was 

noodzakelijk alvorens het empirisch onderzoek te kunnen aanvatten. In wat volgt zullen we vooreerst 

beginnen met de operationalisering van de onderzoeksvragen aan de hand van dit theoretisch kader. 

Vervolgens staan we stil bij het onderzoeksopzet, de methode en de selectie van het materiaal. De 

bespreking van de resultaten is opgedeeld in de situering van de mediacontext en de resultaten van de 

tekstuele analyse. 

1. Formulering doelstelling en onderzoeksvragen 

Aan de hand van een kwalitatieve tekstuele analyse willen we nagaan hoe en op welke manier de 

Vlaamse identiteit geconstrueerd wordt in hedendaagse televisiefictie uitgezonden op de openbare 

omroep (VRT). Uit de literatuurstudie blijkt immers dat we nationale identiteiten kunnen opvatten als 

discursieve constructies die geconstrueerd alsook bevestigd worden in culturele representaties. Om deze 

onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, vergelijken we de bevindingen uit de geanalyseerde 

afleveringen met de resultaten die in de literatuurstudie naar boven zijn gekomen.  

 

Om te beginnen zetten we taal voorop. We stellen daarbij de vraag welke positie fictie inneemt ten 

opzichte van het gebruik van de standaardtaal, dialect en tussentaal. Ten tweede kunnen ook 

verwijzingen naar de nationale geschiedenis een belangrijk bijdrage leveren aan de vorming van een 

nationale identiteit. We kijken daarbij onder meer of er representaties naar Vlaamse historische 

gebeurtenissen of personen in de tekst vervat zitten en of de reeks eventueel in het verleden is 

gesitueerd. Vervolgens schuiven we ‘een gemeenschappelijke cultuur’ naar voren als derde criterium. 

Zo bekijken we of de geselecteerde fictiereeksen enigszins geïnspireerd zijn op elementen uit de hoge 

cultuur. Daarnaast onderzoeken we of er in de tekst verwijzingen zitten naar volkse maar vooral 

populaire culturele praktijken. Ten vierde gaat onze aandacht ook uit naar de representaties van de 

personages. We stellen daarbij de vraag of er prototypische personages worden voorgesteld en of dus 

het bestaan van een Vlaams ‘karakter’ wordt gesuggereerd eventueel in contrast met gestereotypeerde 

‘andere’ groepen. Ten slotte gaat onze aandacht uit naar andere factoren zoals de setting en iconografie 

om tot zo volledig mogelijk beeld te komen van de representatie van Vlaanderen en de Vlaamse 

identiteit in de televisietekst. 
 

2. Onderzoeksopzet 

Alvorens verder in te gaan op het onderzoeksopzet moeten we de kanttekening maken dat dit onderzoek 

zich beperkt tot een analyse van de televisietekst. Verschillende academici (Geraghty & Lusted, 1998; 
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D’Acci, 2004) pleiten voor een zogenaamde ‘integrated approach’ om op een volledige manier 

representaties op televisie te bestuderen. Deze aanpak omvat vier sites die onderling met elkaar 

samenhangen: de productie, de receptie, de televisietekst en de sociale en/of historische context 

(D’Acci, 2004, p. 380). Hoewel we ons hoofdzakelijk beperken tot de televisietekst, besteden we toch 

de nodige aandacht aan de situering van de fictiereeksen en dit zowel in hun maatschappelijke als 

mediacontext. Zo bekijken we de omroepfilosofie en het beleid van de VRT met betrekking tot de 

Vlaamse identiteit en staan we stil bij een aantal relevante factoren in verband met de drie reeksen (de 

plaatsing in het programmaschema, het productiehuis achter de reeks).  

We opteren in deze verhandeling voor een kwalitatieve benadering van het onderzoeksmateriaal. Zo 

zijn we niet op zoek naar frequenties en cijfermateriaal zoals in kwantitatief onderzoek. We willen 

daarentegen de vorming van betekenissen bestuderen aan de hand van een ‘beredeneerde lezing’ 

(Wester & Pleijter, 2006, p. 575). Meer specifiek opteren voor we een documentenanalyse om de 

televisieteksten in hun context te situeren gevolgd door een tekstuele analyse waarin we mogelijke 

patronen in de representatie van Vlaanderen in televisiefictie onderzoeken. 

2.1   Documentenanalyse 

Alvorens de televisietekst te analyseren en op zoek te gaan naar concrete representaties, is het 

noodzakelijk eerst de (media)context van de drie fictiereeksen van naderbij te bekijken. Dit kan 

namelijk een wezenlijke invloed hebben op de manier waarop het beeld van Vlaanderen uiteindelijk 

wordt geconstrueerd in de drie televisieprogramma’s (zie Castelló, 2007). Om de mediacontext te 

kunnen schetsen maken we gebruik van een documentenanalyse. Altheide (1996, p. 2) definieert deze 

vorm van analyse als een geïntegreerd en conceptueel geïnformeerde methode voor het opsporen, 

identificeren, verzamelen en analyseren van documenten en dit voor hun ‘relevance, significance and 

meaning’. Hoewel hij een document beschrijft als ‘as any symbolic representation that can be recorded 

or retrieved for analysis’, beperken we ons hier enkel tot geschreven bronnen (Altheide, 1996, p. 2).  

De analyse kan echter ook onder de secundaire data-analyse geplaatst worden. Dit verwijst naar de 

analyse van gegevens die door anderen reeds verzameld werden (Lievens, 2006, p. 344). Verschillende 

types data kunnen volgens Lievens (2006, p. 344) hierbij als bron opgenomen worden. Het kan gaan om 

gepubliceerd cijfermateriaal maar evengoed om bestaande datasets. Ten slotte kunnen ook 

tekstdocumenten onder deze noemer worden geplaatst. Lievens (2006, p. 344) heeft het onder meer 

over ‘berichten in de massamedia, gerechtelijke beslissingen, parlementaire discussies, autobiografieën 

[…]’. Dit onderzoek beperkt zich tot deze laatste bron van secundaire data. De tekstdocumenten die we 

in dit geval onder de loep nemen zijn het taalcharter van de VRT (Hendrickx, 2008), de 

beheersovereenkomst van zowel 2007-2011 als 2012-2016 tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap 

en het onderzoeksrapport van Van den Bulck in verband met deze beheersovereenkomst (Van den 

Bulck, 2010). 



	   39 

De officiële documentatie wordt verder aangevuld met een verzameling krantenartikelen in verband met 

de drie reeksen en de achterliggende productiehuizen. We maken bijgevolg een onderscheid tussen de 

objectieve documentatie vanuit de VRT tegenover de subjectievere soms kritischere krantenartikelen in 

verband met de reeksen. Concreet gaan we op zoek naar mogelijke redenen of factoren voor bepaalde 

terugkerende representatiepatronen en onderzoeken we tevens het belang van de drie fictiereeksen. 

Hoewel de tekstuele analyse toch de centrale analyse blijft in dit onderzoek, komen we op deze manier 

enigszins tegemoet aan de bovenvermelde nood aan een ‘integrated approach’ bij het bestuderen van 

televisierepresentaties. 

2.2    Kwalitatieve tekstuele analyse 

Uit de literatuurstudie blijkt dat nationale identiteit in het algemeen en Vlaamse identiteit in het 

bijzonder complexe en abstracte begrippen zijn die niet in kwantificeerbare onderdelen te capteren zijn. 

Zoals reeds aangegeven zijn we niet op zoek naar cijfermateriaal maar willen we al dan niet 

terugkerende representaties of structuren in de tekst bestuderen om zo aan de hand van een 

‘beredeneerde lezing’ de vorming van betekenissen te onderzoeken (Wester & Pleijter, 2006, p. 575; 

Dhoest, 2004, p. 38). Meer specifiek opteren we in dit onderzoek voor een tekstuele analyse. We 

kunnen dit plaatsen onder de kwalitatieve inhoudsanalyse die uitgaat van ‘het kritisch vermogen van de 

onderzoeker om de betekenis van de tekst te interpreteren’ (Den Boer, Bouwman, Frissen & Houbman, 

2005, p. 124). Volgens Wester en Pleijter (2006, p. 590) hoeft een inhoudsanalyse van beeldmateriaal 

niet te verschillen van een analyse van tekstmateriaal. Zowel de filmische, de narratieve, als de 

inhoudelijke aspecten worden dan als ‘‘mogelijke’ tekens opgevat, waarvan de betekenis moet worden 

gedecodeerd’ (Wester & Pleijter, 2006, p. 590). Den Boer et al. (2005, p. 156) vullen aan en stellen dat 

‘de reconstructie van de min of meer verbogen betekenisstructuur van (media)inhoud hierbij centraal 

staat’. De analyse is bijgevolg relatief open en in de diepte gericht. Dit verklaart volgens hen meteen 

ook de omvang van de steekproef die beperkter is dan bij kwantitatief onderzoek maar wel een 

‘arbeidsintensievere’ manier van analyseren vereist (Den Boer et al., 2005, p. 156). De kern van de 

analyse is dat we als onderzoeker iets te weten willen komen (Pleijter, 2006, p. 9). De teksten worden 

gelezen vanuit een bepaalde vraagstelling ‘waardoor bepaalde aspecten van de inhoud van het materiaal 

belangrijk worden’ (Wester & Pleijter, 2006, p. 578). We trachten bijgevolg de vooropgestelde 

onderzoeksvragen te beantwoorden ‘door specifieke waarnemingen te verrichten aan het 

mediamateriaal’ (Pleijter, 2006, p. 9). 
 

2.3    Methode en verloop tekstuele analyse  

Op basis van de literatuurstudie zijn we tot een topiclist gekomen (zie bijlage 1) waarmee we in het 

empirisch gedeelte kunnen registeren in welke mate de drie reeksen representatiepatronen vertonen die 

in de literatuurstudie naar boven zijn gekomen. Bij het gebruik van een topiclist moeten echter een 
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aantal opmerkingen gemaakt worden. Zo wijst Dhoest (2002, p. 123) erop dat de beschrijvende en de 

interpreterende fase van de analyse overlappen wat mogelijks ‘circulariteit’ met zich kan meebrengen. 

Of met de woorden van Dhoest (2002, p. 123): ‘[M]en dreigt te vinden wat men zoekt’. Het is bijgevolg 

belangrijk de analyse te allen tijde open te houden en niet te vervallen in een formalistische aanpak 

waarbij we de teksten onderwerpen aan een rigide model. We zien het waarnemingsinstrument dus 

voornamelijk als een leidraad maar staan steeds open voor alternatieve hypotheses en representaties 

(George, 1959, p. 30; Wester en Pleijter, 2006, p. 592).  

 

Per reeks worden er drie afleveringen geanalyseerd. We opteren telkens voor de openings- en 

slotaflevering en een derde willekeurige aflevering. Zo bevat de eerste aflevering steeds bijzonder 

relevante informatie: Het verhaal wordt gesitueerd zowel in tijd als ruimte en de protagonisten alsook 

hun onderlinge relaties worden uitvoerig voorgesteld (Dhoest, 2004, p. 37). Vervolgens proberen we de 

verschillende afleveringen zo goed mogelijk op te delen in sequenties. Van Kempen omschrijft een 

sequentie als ‘een deel […] dat een inhoudelijk afgeronde eenheid vormt en uit oogpunt van analyse 

met functionele grenzen is afgebakend’ (Van Kempen, 1995, p. 143). Aan de hand van de topiclist 

registreren we vervolgens de relevante representaties per sequentie die de basis zullen vormen voor de 

latere interpretatieve analyse. Verder geven we ook een beschrijving van de belangrijkste personages 

om zo eventueel terugkerende types of mogelijke stereotypering op te sporen. We maken hierbij 

gebruik van het geïntegreerd filmanalyse-instrument (Van Bauwel, 2005) o.b.v. Peters (1978); 

Vandenbunder (1981); Vos (1991) en Van Kempen (1995). Hoewel we bij de bestudering van het 

discours dat over Vlaanderen en de Vlaamse identiteit wordt neergezet voornamelijk focussen op 

inhoudelijke codes, zullen ook meermaals vormelijke codes in de analyse worden opgenomen. 
 

3. Situering van de mediacontext 

In wat volgt worden de resultaten van de analyse van de tekstdocumenten besproken. We gaan dieper in 

op een aantal specifieke doelstellingen uit de beheersovereenkomst en uit het taalcharter en stellen 

daarbij de vraag of er bij de VRT enigszins sprake is van een nationalistisch discours. Vervolgens 

worden de drie fictiereeksen in hun context gesitueerd. Zo staan we telkens stil bij de plaatsing in het 

programmaschema en de implicaties hiervan. Daarnaast gaat de aandacht naar het productiehuis en de 

makers achter de reeksen. 

3.1   VRT 

In de literatuurstudie werd reeds ingegaan op de belangrijke functie die is weggelegd voor de openbare 

omroep met betrekking tot de promotie van de nationale cultuur. Ook de VRT kent een lange traditie 

van het articuleren en stimuleren van de Vlaamse cultuur en identiteit (zie hoofdstuk 6). In wat volgt 

gaan we in officiële documentatie op zoek naar concrete doelstellingen en bepalingen in verband met de 



	   41 

bescherming en ondersteuning van de Vlaamse identiteit en cultuur. Aangezien dit onderzoek zich 

focust op fictiereeksen die uitgezonden werden tussen 2009 en 2012, richten we ons naast het 

taalcharter zowel op de beheersovereenkomst van de periode 2009-2011 als die van 2012-2016. We 

vullen waar mogelijk aan met bedenkingen van Van den Bulck (2010). 

 

3.1.1 De beheersovereenkomst  
 
In de beheersovereenkomst van 2007-2011 (VRT, 2006) is het volgende te lezen:  
 

‘Wat de culturele meerwaarde, betreft, ondersteunt de VRT de eigenheid en de diversiteit van 
de cultuur in Vlaanderen. Hij heeft bijzondere aandacht voor de culturele creativiteit in 
Vlaanderen. Daarnaast heeft hij een bijzondere opdracht ten aanzien van de Nederlandse taal. 
Ten slotte draagt de VRT bij tot de uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse 
culturele identiteit’ (Art. 1, § 4). 

 

Deze opdracht van de VRT wordt gereflecteerd in een aantal bepalingen in beide 

beheersovereenkomsten. Zo hadden we het eerder over de creatie van een zogenaamd ‘wij-gevoel’ die 

de kijkers het gevoel geeft lid te zijn van een ingebeelde gemeenschap. De VRT noemt zichzelf 

bijgevolg een omroep van en voor alle Vlamingen (Art. 1, § 4; Art. 5, § 3) (VRT, 2006, 2011). Van den 

Bulck (2007) bemerkte eerder al dat het spreken over ‘Vlamingen’ in plaats van kijkers bijdraagt aan 

een soort groepsgevoel en dus een vorm is van ‘banaal nationalisme’. Dit gemeenschapsgevoel wordt 

verder bekomen door in te zetten op een inclusieve strategie. Meer specifiek door het aanbieden van een 

generalistisch programmering waarmee men een ruim publiek wil aanspreken, zowel in zijn geheel als 

in zijn subgroepen (VRT, 2011, p. 5, 12). De omroep moet daarbij de Vlamingen steeds een actueel en 

waarheidsgetrouw beeld geven van Vlaanderen alsook van de rest van de wereld (Art. 10) (VRT, 2006) 

(VRT, 2011, p. 12). 

 

Dit laatste brengt ons bij een volgende opmerking namelijk dat er in de huidige beheersovereenkomst 

wordt gesproken over een ‘buitenlandse cultuur’: ‘De VRT brengt verslag uit over en helpt de 

verspreiding van de Vlaamse cultuur in het buitenland en de buitenlandse cultuur in Vlaanderen’ 

(OD18.2) (VRT, 2011). Deze doelstelling laat met andere woorden uitschijnen dat elke natie zijn eigen 

specifieke cultuur kent. Het spreken over een zogenaamde ‘buitenlandse cultuur’ zou dan kunnen 

passen binnen het inclusie/exclusie principe zoals hoger reeds beschreven is (zie hoofdstuk 3.4).  

In beide beheersovereenkomsten wordt verder gewezen op de taak van de VRT om het culturele 

erfgoed van Vlaanderen te documenteren en behouden. Zo moet de VRT in haar aanbod de ‘gepaste 

aandacht [besteden] aan belangrijke herdenkingsmomenten in de Vlaamse en wereldgeschiedenis’ 

(OD19.1) (VRT, 2011). Dit sluit aan bij de visie dat verwijzingen naar het verleden een belangrijke 

bijdrage kunnen leveren aan de constructie van een nationale identiteit. Ook Van den Bulck (2010, p. 7) 

meent dat de openbare omroep kan meewerken aan de uitbouw van een reeks ‘invented traditions’ door 
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‘het opstellen en in stand houden van een Vlaamse kalender van ijkpunten voor de samenleving’. Dit 

gaat volgens haar van de verkiezingen of Kerstmis tot de Ramadan of de Koning Elisabeth wedstrijd 

(Van den Bulck, 2010, p. 7). 

 

Daarenboven moeten we de openbare omroep niet alleen opvatten als een verspreider, maar ook als een 

maker of producent van de Vlaamse cultuur en identiteit. Zo verbindt de VRT er zich toe dat ten minste 

50% van de totale output op alle afzonderlijke kanalen, tussen 18 uur en 23 uur, bestaat uit Vlaamse 

producties of coproducties (Art. 16) (VRT, 2006). Een aandeel dat in de beheersovereenkomst van 

2012-2016 zowaar werd verhoogd tot 65% van de totale output (OD27.1; OD27.2) (VRT, 2011). 

Afgelopen jaar bedroeg het aandeel slechts 61,8% en werd deze doelstelling dus niet gehaald. De VRT 

verklaart dit vanuit de ontkoppeling van Canvas en Ketnet en dus de uitbreiding van de zendtijd. Zo 

werden er tijdens het nieuwe slot van Canvas (tussen 18 en 20 uur) meestal buitenlandse producties 

geprogrammeerd (VRT, 2013, p. 58).  

 

Uit het addendum bij de beheersovereenkomst van 2007-2011 inzake het openbare omroepdomein 

cultuur (Art. 1, § 1) blijkt dat de openbare omroep onder cultuurprogramma’s naast programma’s en 

bijdragen over hoge cultuur en films ook ‘kwalitatief hoogstaande Vlaamse fictie’ verstaat (VRT, 

2007). Zo ook stelt de huidige overeenkomst dat de openbare omroep het ‘Vlaamse karakter op een 

open en eigentijdse manier in[vult]’ wat doet vermoeden dat er aandacht is voor hedendaagse populaire 

programmering (VRT, 2011, p. 12). 

 

Van den Bulck (2010, p. 23) kent in de tussentijdse evaluatie van de beheersovereenkomst 2007-2011 

een belangrijke rol toe aan eigen fictie voor het behalen van de bovenbeschreven doelstellingen inzake 

cultuur en identiteit: 

 

‘Fictie biedt unieke mogelijkheden om de eigen cultuur te articuleren en te verbeelden. Fictie 
werpt een blik op de eigen leefwereld, herkenbaar in taal en omgeving, in thema’s en specifieke 
personages, in waarden en normen. Het brengt een levendige articulatie van de eigen 
samenleving zowel vanuit hedendaags als historisch perspectief. Fictie biedt ook de mogelijkheid 
om het eigen culturele patrimonium aan bod te laten komen via verfilming of serialisering van de 
groten van de Vlaamse literatuur. […] Tegelijk is het een uitgelezen genre om de creativiteit die 
in Vlaanderen aanwezig is, alle kansen te geven […]. Goede fictie van eigen bodem voegt ook toe 
aan het culturele patrimonium en het gemeenschappelijke culturele erfgoed’  

 

Dit kan verklaren waarom er in de huidige beheersovereenkomst uitdrukkelijk vermeld staat dat de 

VRT zowel in Vlaamse documentaires, animaties als fictie zal blijven investeren om op die manier aan 

de uitstraling van de Vlaamse identiteit bij te dragen (SD27; OD27.2) (VRT, 2011).  
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3.1.2	  	  	  Het taalcharter  

 

Een andere belangrijk opdracht die de openbare omroep heeft is die ‘ten aanzien van de Nederlandse 

taal’ (Art. 1, § 4) (VRT, 2006). Ook taal werd immers altijd als een belangrijke component gezien bij de 

definiëring en uitdrukking van nationale identiteiten. Een belangrijk ondersteunend en richtinggevend 

document voor deze opdracht is het taalcharter opgesteld door Ruud Hendrickx. De taaladviseur vat het 

taalbeleid als volgt samen: ‘De VRT wil de norm voor standaardtaal zijn en blijven. Hij hanteert 

daarom een aantrekkelijke, duidelijke en correcte standaardtaal die rekening houdt met en afgestemd is 

op de mediagebruikers’ (Hendrickx, 1998). Daarbij houdt de VRT ook rekening met het bestaan van 

een Vlaamse variant van de Nederlandse standaardtaal, het Belgisch Nederlands. 

 

De openbare omroep moet volgens het charter een zo ruim mogelijk publiek bereiken door te 

communiceren in een ‘taal die binnen zijn cultuurgroep als gemeenschappelijk communicatiemiddel 

wordt gehanteerd’ (Hendrickx, 1998). De VRT heeft als het ware een voorbeeldfunctie en wordt door 

de Vlamingen als bron gezien voor correct Nederlands. De Vlaamse Gemeenschap is zich hiervan 

bewust en stelt dan ook in de beheersovereenkomst dat de VRT zich te allen tijde moet profileren als 

kwaliteitsomroep zowel naar inhoud, vorm als taalgebruik (Art. 15, §1) (VRT, 2006). Dit verklaart 

tevens waarom taalkundigen frequent spreken over het ‘BRT-Nederlands’ (en later het ‘VRT-

Nederlands’) als synoniem voor de standaardtaal (Van de Velde & Houtermans, 1999). Het promoten 

en verspreiden van de standaardtaal past binnen de hoger beschreven uiteenzetting over de Vlaamse 

identiteit. Zo was er nood aan volwaardige eenheidstaal om de Vlaamse emancipatiestrijd te legitimeren 

en alle Vlamingen te kunnen verenigen rond een en dezelfde taal. 

Dit verklaart meteen de negatievere uitlating over de tussentaal of het ‘Verkavelingsvlaams’ in het 

charter: ‘Ze is kennelijk ontstaan uit de behoefte van de Vlaming om iets anders dan dialect en dan de 

algemene standaardtaal te spreken. Tussentaal is geen verworven register van de Nederlandse 

standaardtaal’ (Hendrickx, 1998). 

 

Toch wordt het gebruik van de tussentaal en dialecten geenszins uitgesloten. Zo moet de VRT volgens 

Hendrickx (1998) in zijn taalgebruik rekening houden met de taalrealiteit. De standaardtaal wordt dan 

gebruikt in programma’s waar de kijker ze verwacht zoals nieuws- of sportuitzendingen, documentaires 

op radio en televisie, de berichtgeving op Teletekst enzoverder. In dergelijke informatieve programma’s 

heeft de taal namelijk geen signaalfunctie maar dient ze als een neutraal medium om informatie en 

kennis aan de kijker door te geven (Hendrickx, 1998). Volgens deze gedachtegang kan bijgevolg ook 

het gebruik van dialect en tussentaal gerechtvaardigd worden omwille van hun functionaliteit en 

geloofwaardigheid en niet in zijn minst omdat de kijker het verwacht. Dergelijk taalgebruik is volgens 

het taalcharter verantwoord in ‘soaps, feuilletons en comedyseries van eigen bodem’ en uitzendingen in 

verband met een specifieke streekcultuur. Want, stelt Hendrickx, (1998): ‘[a]ls de VRT-
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fictieprogramma's een spiegel van de maatschappij willen zijn, moet ook het taalgebruik in al zijn 

registers en varianten te horen zijn’ (Hendrickx, 1998).  

 

We kunnen hieruit besluiten dat er bij de openbare omroep, volgens Van den Bulck (2010, p. 7) ‘een 

van de grootste culturele instellingen van Vlaanderen’, toch enigszins sprake is van een impliciet 

nationalistisch discours. Zo blijkt uit beide beheersovereenkomsten alsook uit het taalcharter dat het 

bevestigen en uitdragen van de Vlaamse cultuur en identiteit een belangrijke kernopdracht is voor de 

VRT. Van den Bulck (2010, p. 23) ziet eigen fictie als een cruciale categorie voor het behalen van deze 

opdracht.  

3.2    Van vlees en bloed 

De zevendelige Vlaamse tragikomedie Van vlees en bloed is een productie van Woestijnvis voor één 

(VRT). Tom Van Dyck en Michiel Devlieger schreven het scenario en in samenwerking met Michel 

Vanhove verzorgde het tweetal ook de regie. De scenaristen, allebei zonen van middenstanders, wilden 

een portret schetsen van het leven en de moeilijkheden van de kleine middenstander: De problemen van 

de zelfstandige in verband met de opvolging van het familiebedrijf maar ook de omgang met het 

personeel en de klanten (De Bonte, 2008, 31 december). Uiteindelijk werd het verhaal gesitueerd in de 

beenhouwerij van de familie Vangenechten. 

 

De reeks werd uitgezonden op één van donderdagavond 1 januari tot 12 februari 2009. Uit een 

interview met Van Dyck en Devlieger blijkt enerzijds dat het tot 2010 wachten was om 

geprogrammeerd te kunnen worden op zondagavond, de dag die gaandeweg was uitgegroeid tot de 

vaste afspraak voor kwalitatieve fictie (De Bonte, 2008; Decaestecker, 2008, 14 november). Het belang 

van die zondagavond is trouwens historisch gegroeid en dateert uit de periode van een ander populair 

Woestijnvisprogramma ‘Schalkse Ruiters’ (Decaestecker, 2008). Toch kon de zender met deze reeks 

bewijzen dat kwalitatieve fictie ook in de midweek veel kijkers kan lokken. De vierde aflevering 

bereikte maar liefst 1.767.317 kijkers, een record dat week na werk werd verbroken (de Leur, 2009, 24 

januari). Dit was ongezien omdat de kijkcijfers bereikt werden op een donderdag en dus niet op een 

zondag (Decaestecker, 2008). Van vlees en bloed heeft met andere woorden een belangrijke rol 

gespeeld in het fenomeen van de ‘midweekfictie’ dat met – al dan niet succesvolle – opvolgers als Los 

zand, Dubbelleven en Rang 1 een belangrijke waarde werd binnen het zendschema van de VRT en zo 

dus een rol speelde in het kijkgedrag van de Vlamingen. In 2011 volgde de herhaling van de reeks deze 

keer wel op zondagavond. Opnieuw haalde de familie Vangenechten hoge kijkcijfers met een 

gemiddelde van 1.103.000 waardoor één op zondagavond boven de concurrentie uittorende (jdb, 2011, 

15 november). 
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We zagen eerder dat een televisieprogramma omwille van zijn populariteit deel kan uitmaken van een 

nationaal collectief bewustzijn. Dat de reeks een echte ‘hype’ veroorzaakte in Vlaanderen, blijkt uit 

volgend citaat: 
 

‘Vlaanderen treurt, want het razend populaire 'Van Vlees en Bloed' is vanavond al aan zijn 
laatste aflevering toe. De Woestijnvisreeks over slagersfamilie Vangenechten groeide in geen 
tijd uit tot een hedendaagse tv-klassieker’ (Van Hove, 2009, 12 februari, p. 29). 

 

3.3   De ronde 

De ronde is eveneens een productie van Woestijnvis. De reeks bestond uit negen afleveringen en werd 

zowel geschreven als geregisseerd door Jan Eelen. Zoals de naam doet vermoeden speelt de reeks zich 

af tegen de achtergrond van de Ronde van Vlaanderen, meer bepaald die van de 94ste editie in 2010. De 

reeks vertelt het verhaal van een aantal personages die op het eerste zicht niets met elkaar te maken 

hebben. Toch worden ze met elkaar verbonden op de dag van de Ronde van Vlaanderen (Woestijnvis, 

n.d). De koers moest volgens Eelen op een zinvolle manier in de reeks inpassen. Voor de effectieve 

fictieopnames van start gingen, werd daarom met 46 camera’s en meer dan 200 mensen de échte Ronde 

Van Vlaanderen op 4 april 2010 in detail op beeld vastgelegd (Eén, n.d.). Een niet onbelangrijke 

opmerking hierbij is dat de rechten van deze wedstrijd in handen zijn van Flanders Classics, een 

dochterbedrijf van De Vijver, waar ook Woestijnvis deel van uitmaakt. Uit een interview met de eerste 

regieassistent Eddy Stevesyns blijkt dat dit enkele noodzakelijke privileges en voordelen opleverde 

(Dumon, 2011, 23 december). Anderzijds draagt de reeks, die in aanloop van de 95ste editie werd 

geprogrammeerd, ongetwijfeld bij tot de ‘hype’ die er in Vlaanderen omtrent het wielrennen en de 

wielerklassiekers heerst. Dit komt Flanders Classics uiteraard ook ten goede.  

 

De Ronde ging van start op één op 13 februari en liep tot 10 april 2011, een week na de 95ste editie. Op 

het einde van maart 2012, niet toevallig net voor de 96ste Ronde van Vlaanderen, volgde er een 

gehermonteerde versie van de reeks die in twee delen op Canvas werd uitgezonden (Cobra, 2012). De 

oorspronkelijke versie werd uitgezonden op een zondagavond, zoals eerder aangegeven de vaste 

afspraak voor fictie. Dit verklaart mogelijks de hoge kijkcijfers van de eerste aflevering die boven de 

1,8 miljoen piekten. Hoewel geen enkel ander programma beter bekeken werd, daalde het aantal kijkers 

toch bij iedere aflevering tot ongeveer 1,2 à 1,3 miljoen (Droeven, 2012, 22 oktober). Kritische 

stemmen in de media weten dit aan het ‘trage tempo’ van de reeks (Rutten, 2011, 21 december). 

3.4   Het aandeel van Woestijnvis 

Aangezien beide reeksen producties waren van Woestijnvis, is het belangrijk hier even bij stil te staan. 

Het productiehuis is er gaandeweg in geslaagd om met succes expertise op te bouwen op het vlak van 

fictie. Zo maakte Jan Eelen voor De ronde al de populaire reeksen In de gloria en Het eiland bij 
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Woestijnvis. Tom Lenaerts schreef het scenario van De parelvissers dat hij nadien samen met Michel 

Vanhove en Michiel Devlieger zou regisseren. Bart de Pauw stond dan weer in voor het scenario van 

het Geslacht De Pauw (Woestijnvis, n.d.). Tot 2011 heerste er een exclusiviteitscontract tussen 

Woestijnvis en de VRT. Hierdoor kreeg het productiehuis tijd en ruimte om in alle sereniteit en zonder 

commerciële druk nieuwe programma’s af te leveren en nieuwe concepten te ontwikkelen. In ruil 

daarvoor zette Woestijnvis de openbare omroep terug op de kaart en zorgde het meermaals voor 

kijkcijfersuccessen (Woestijnvis, n.d.; Bervoet & Peeters, 2012, 10 maart). Deze vruchtbare 

samenwerking maakte dat Woestijnvis is kunnen uitgroeien tot een ‘kwaliteitslabel’ dat met vaak 

tragikomische reeksen enigszins zijn stempel heeft kunnen drukken op het Vlaamse 

televisiefictielandschap. 

 

In de zomer van 2012 verscheen het voorlopig laatste Woestijnvisprogramma op de openbare omroep. 

Nu de Vijver Media, de holding boven Woestijnvis, samen met Corelio en Sanoma de SBS-zenders 

VT4 (VIER) en VIJFtv (VIJF) heeft opgekocht, is het productiehuis in een commerciële logica beland 

(Woestijnvis, n.d). Desondanks slaagden Tom Van Dyck en Tom Lenaerts, de makers van Met man en 

macht er toch in deze eerste Woestijnvis-reeks voor VIER, op een maandagavond zonder 

reclameblokken te laten uitzenden. Zo zou volgens hen het scenario geschreven zijn toen er van een 

commerciële omgeving nog geen sprake was Deze dure ‘uitzondering’ voor een commerciële zender 

betekende echter dat de reeks zich tot nu toe een van de best bekeken VIER-programma’s kon noemen 

(Dumon 2013, 13 januari). Met de opkomst van deze vernieuwde zender speelt de concurrentie volop in 

het televisielandschap. Zoals eerder aangegeven wordt deze strijd grotendeels uitgevochten met fictie. 

Dit brengt ons bij de laatste reeks Quiz me quick die in dit veranderend ‘klimaat’ op televisie is 

verschenen.  

3.5   Quiz me quick 

Deze tiendelige fictiereeks naar het scenario van Bart de Pauw is een coproductie van productiehuis 

Koeken Troef! en A Private View voor één. Jan Matthys nam de regie voor zijn rekening. Bart de Pauw 

werkte tot 2008 bij Woestijnvis en richtte nadien samen met Helen Perquy in 2009 het productiehuis 

Koeken Troef! op. Quiz me quick is hun eerste fictieproject en vertelt het verhaal van 5 mannen die 

toevallig in een café-quiz terecht komen. Dit specifieke ‘quizcircuit’ is meteen ook de achtergrond van 

de hele reeks. Zo leven de personages doorheen het verhaal toe naar de quiz der quizzen, de 

Superprestige (Koeken Troef!, n.d.). De regisseur hechtte veel belang aan de geloofwaardigheid en 

situeerde het verhaal in Tienen in de provincie Vlaams-Brabant. Dit zou volgens Perquy namelijk de 

‘quiz-provincie’ bij uitstek zijn (Wuyts, 2013, VII). Koeken Troef! ging bijgevolg aankloppen bij de 

provincie Vlaams-Brabant maar ook bij Toerisme Hageland en de steden Tienen, Diest, Landen en 

Aarschot.  
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De reeks stond oorspronkelijk op een donderdag geprogrammeerd en werd dan als ‘midweekfictie’ 

geklasseerd en gebudgetteerd door de VRT (Theerlynck, 2011; Droeven, 2012, 23 oktober). Na het 

lezen van het scenario besloot de VRT de reeks uiteindelijk toch op zondagavond uit te zenden. 

Volgens de producent van Quiz me quick wou de VRT Wolven, de lang uitgestelde fictiereeks, naar de 

midweek verschuiven en zou ook het afspringen van Woestijnvis hiertoe hebben bijgedragen (Wuyts, 

2013, VI). De reeks werd uitgezonden van zondag 21 oktober tot 23 december 2012. Toch was één niet 

de eerste zender die de reeks op het scherm bracht. Zo had Prime, de betaalzender van Telenet, Quiz me 

quick al in het voorjaar uitgezonden. Naast het VAF/Mediafonds en Lumière had ook Telenet de reeks 

meegefinancierd in ruil voor de rechten om de serie eerst op Prime uit te zenden. Dit past binnen het 

STAP-project van Telenet waarbij het 7,5 miljoen euro per jaar ter beschikking stelt voor de 

financiering van Vlaamse tv-producties (Snoeck & Serrure, 2012; Droeven, 2012, 23 oktober). De 

eerste aflevering op één haalde zo’n 1.309.946 kijkers, een cijfer dat de daaropvolgende negen weken 

zou stabiliseren rond 1,2 à 1,3 miljoen kijkers (de Leur, 2012, 23 oktober). 
 

4. Bespreking discours in televisietekst 

Nu de context van de drie reeksen geschetst is, gaan we over tot de bespreking en interpretatie van de 

resultaten die in de tekstuele analyse naar boven zijn gekomen. We baseren ons deels op de structuur 

die ook in de literatuurstudie werd gebruikt, maar vullen deze verder aan met andere terugkerende 

elementen om zo tot een volwaardig mogelijk beeld te komen van het discours over Vlaanderen in de 

fictiereeksen. 

4.1   Taalgebruik 

Uit de bovenbeschreven rapportering blijkt dat ondanks de (taal)opvoedende taak van de openbare 

omroep, taalvariëteiten als dialect en tussentaal wel degelijk worden toegelaten in fictie. Toch wordt het 

gebruik ervan slechts getolereerd onder bepaalde voorwaarden zoals bij het opvoeren van ‘personages 

uit een bepaald milieu’ (Hendrickx, 1998). Ook in de drie geanalyseerde reeksen is het gebruik van 

tussentaal alomtegenwoordig. Zo maken de meeste acteurs gebruik van een soort ‘spreektaal’ die 

herkenbaar overkomt en als het ware schommelt tussen de twee uitersten, het Standaardnederlands 

enerzijds en dialecten anderzijds. Deze tendens is ook gebleken uit vorig onderzoek (zie Van Hoof & 

Vandekerckhove, 2013) waar het taalgebruik werd omschreven als een ‘gekuist Vlaams’: 

 

 ‘[E]en vorm van tussentaal die maximaal afwijkt van de standaardtaal, door de aanwezigheid 
van in oorsprong dialectische elementen die vrij algemeen voorkomen in Vlaanderen, maar die 
tegelijk ook maximaal afwijkt van het dialect, door de afwezigheid van sterker dialectische, 
secundaire dialectkenmerken’ (Van Hoof en Vandekerckhove, 2013). 
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4.1.1  Dialect als bron van authenticiteit en humor 

Ondanks het veelvuldig gebruik van deze tussentalige variant, is er in de geanalyseerde reeksen 

opmerkelijk gebruik van dialectvormen. In Van vlees en bloed bijvoorbeeld is meermaals een duidelijk 

maar toch ietwat gekuist Kempisch dialect te horen bij Andre (Lucas Van den Eynde), ‘ons moemoe’ 

(Reinhilde Decleir) en meer uitgesproken bij Herman (Herwig Illegems), de bemoeizieke overbuur. 

Oneliners als: ‘Ik zèn giene gewoene, ‘Ik zèn nogal ne keirel’ of ‘Hier ne kilo gekapt’ passeren 

regelmatig de revue. Het dialectgebruik kan worden gerechtvaardigd vanuit het streven naar 

authenticiteit, realisme en herkenbaarheid. Zo draagt het bij tot de situering van het verhaal in een 

onbestemd landelijk (Kempisch) dorp, waar we als kijker ‘verwachten’ dat de personages een 

plaatselijke streektaal, en dus allesbehalve Standaardnederlands, zullen spreken. Ook het typische 

‘volkse’ beroep van slager kan bijdragen tot deze veronderstelling.  

 

Toch blijkt na de analyse van de twee andere reeksen dat er ook een andere drijfveer kan schuilgaan 

achter dit dialectgebruik. Dit motief komt niet alleen bij Herman uitgesproken tot uiting maar 

bijvoorbeeld ook bij het West-Vlaamse personage Dieter –‘da mieën dje nie’– Deleus (Stefaan Degand) 

in De ronde of sportkenner Luc Auwerckx (Tom Audenaert) in Quiz me quick. Het zijn namelijk 

meestal de ietwat komischere personages uit de reeks die zich van een meer geprononceerd dialect 

bedienen. Dialectgebruik is dan een bron van humor die bijdraagt aan de typering van specifieke, vaak 

licht karikaturale, personages. Naast de Kempische Herman en de West-Vlaamse Dieter is er het andere 

‘volkse type’ Luc. Tom Audenaert vertolkt deze rol in een gekuist Waaslands dialect. Zo spreekt hij 

meermaals over zijn vrouw als ‘dwoaze kalle’. Opmerkelijk hierbij is dat de reeks zich afspeelt in 

Tienen waardoor de dialectkeuze een afbreuk zou kunnen zijn aan de bovenbeschreven authenticiteit en 

geloofwaardigheid. Door het ontbreken van andere uitgesproken accenten of dialecten in de reeks, lijkt 

ons hier echter geen sprake van. 

 

Meer nog zijn het trouwens deze personages die het meest vermakelijk worden bevonden door de 

kijkers thuis en waarvan de oneliners zelfs deel zijn geworden van een soort collectief Vlaams 

televisiegeheugen (zie Van Goethem, 2009, 24 december en jcd, 2011, 17 februari). Dat we dialect als 

bron van humor verder vrij letterlijk mogen nemen, blijkt onder meer uit een dialoog in De ronde tussen 

West-Vlaming Dieter en zijn chauffeur Lasse (Koen De Graeve) die zich uitdrukt in een 

tussentaalvariëteit. 

 

Fragment De ronde, aflevering 3: 
 
Dieter:    gruyère alle da komt dervan hè!     
               [hεrɪεirəә] 
Lasse:     wat? 
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Dieter:    gruyère!  
               [hεrɪεirəә]  
Lasse:     gruyère?  
               [hεrɪεirəә] 
Dieter:    da komt dervan è van Zwitserland toch… gruyère. 

                [hεrɪεirəә] 
Lasse:     gruyère?  
               [hεrɪεirəә] 
Dieter:    die kaas, da’s toch gruyère. 
                                             [hεrɪεirəә] 
Lasse:     gruyère! 
               [γri:εirəә]  
Dieter:    gieder zegt gruyère, wieder zegg’e gruyère. 

       [γri:εirəә]                        [hεrɪεirəә] 
Lasse:     wij zegge nie gruyère, tis gruyère. 

        [γri:εirəә]      [γri:εirəә]  
Dieter:    ja. 
(beiden lachen) 

 

4.1.2  Dialect als impliciete bevestiging van het standaardtaalbeleid 

Naast de onvermijdelijke portie humor die dergelijke spraakverwarring met zich meebrengt, kan het er 

echter ook toe leiden dat dit soort personages meestal niet al te ernstig wordt genomen. Hoewel we als 

kijker Herman, Dieter en Luc misschien wel het meest sympathiek en erg aardig vinden, zijn het ook 

deze personages die ietwat onhandig, slungelig en onbeholpen overkomen en vaak ook de pechvogels 

tot zelfs het voorwerp van spot blijken te zijn. Dieter en Lasse spreken immers ‘dezelfde taal’ maar toch 

verstaan ze elkaar niet. In die zin schemert het standaardtaalbeleid en de bijhorende negatieve houding 

ten opzichte van dialecten toch nog enigszins door in fictie (zie ook Van Hoof, 2013). Al gebeurt dit 

wellicht onbewust bij de makers die hiermee vooral authenticiteit of humor wensen na te streven. Zo 

wordt er ook nergens gebruik gemaakt van ondertiteling, tenzij de personages effectief een andere taal 

gebruiken (bv. Marokkaans-Arabisch of Duits in De ronde).  

Dit neemt echter niet weg dat er ook van standaardtaal amper sprake is binnen de geanalyseerde 

fictiereeksen. Amper, want wanneer de welbekende radio 1-stem van Kristien Bonneure ‘het nieuws 

van 8 uur’ voorleest in De ronde is dit, in navolging van het taalcharter, logischerwijze wel in de 

standaardtaal.  

4.1.3 Taalgebruik en sociale positie 

Daarenboven wordt het taalgebruik in fictie frequent aangewend om een soort van sociale positionering 

of hiërarchie weer te geven. Een treffend voorbeeld hiervan is schoonbroer Maurice (Peter Vanden 

Eede) uit Van vlees en bloed die zich met uitspraken als ‘De emmer der vernederingen zit vol’ of ‘Ik 
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heb dat vermoeden als een stelling geponeerd’ wenst te distantiëren van de, wat hij in de laatste 

aflevering zelf omschrijft als, ‘platte, vulgaire manier’ waarop de familie Vangenechten met elkaar 

omgaat. Ook Armand (Jos Verbist) uit Quiz me quick is net als Maurice van het betweterige type en 

omschrijft zichzelf steevast als een ‘duiveltje-weet-al’ dit blijkt meteen uit de monoloog van weetjes die 

hij afsteekt tegen de stille Lennon. Roger (Dirk Van Dijck) verbetert dan weer ‘dikke Rudy’ uit het café 

die een foutieve werkwoordsvervoeging maakt. Deze hiërarchische ordening blijkt ook uit onderstaand 

fragment waar Marc Six (Lucas Van den Eynde) Dieter niet langer in het VIP-busje laat plaatsnemen. 

 

Fragment 2: De ronde, aflevering 1: 

 

Dieter:    Mo alle da mieën dje ni en waarom ekke? 

Marc:    Luister, ik heb mij gewoon gebaseerd op het feit van de drie bedrijven die dat we  

hebben uitgenodigd dat u bedrijf het minst belangrijke was. 

Dieter:    Ja da vin’kik echt straf è Marc! 

Marc:   Meneer Deleus, ik heb echt geprobeerd om zo’n eerlijk mogelijke en objectieve     

parameter te  gebruiken 

Dieter:    Och verdomme seg… ‘paramètre’! 

 

In het sollicitatiegesprek van Nick (Wietse Tanghe) praat de HR-manager voortdurend in een Engels 

economisch vakjargon. Ook dit komt net zoals het verheven taalgebruik van Maurice behoorlijk 

‘vervelend’ over. Tenslotte gebruikt de jaloerse, onsympathieke Patrick (Sven De Ridder) een aantal 

keer de Franse uitdrukking ‘du jamais vu’. Het gebruik van Franse leenwoorden of uitspraken is iets 

waar de extreemrechtse Vlaams-nationalist Peter (Johan Heldenbergh) dan weer helemaal niet tegen 

kan. Zo verbetert hij de bakkersvrouw die spreekt over ‘twee carrékes’ wat volgens hem simpelweg 

‘twee abrikozenkoeken’ zijn. Een andere expliciete verwijzing naar de Vlaamse taal is wanneer de 

Duitse Karlheinz in het ziekenhuis zich excuseert bij Johan (Tom Van Dyck) dat hij hem niet verstaat 

met de woorden ‘Ich spreche keine Flemish’ en dus niet ‘Niederländisch’ wat gebruikelijker zou zijn. 

4.2   Setting en situering 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat er sprake is van opvallende daling van het aantal historische series 

vanaf de jaren 90. In tegenstelling tot vroeger is de Vlaamse natie volgens Dhoest (2004a, p. 134) voor 

het grootste deel gerealiseerd en lijkt de behoefte minder sterk aanwezig om uit een ‘roemrijk’ verleden 

te putten om deze emancipatie te legitimeren. Zoals verwacht zijn de geanalyseerde reeksen dan ook 

gesitueerd in een hedendaags verkaveld Vlaanderen. Enkele opvallende historische verwijzingen in de 

reeksen zijn de CCC-bomaanslag op de kredietbank aan het Ladeuzeplein in 1985 (Quiz me quick) en 

de korte verwijzing naar Expo 58 (Van vlees en bloed). Deze representaties dienen echter in de eerste 

plaats voor de situering van het verhaal en de personages.  
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Hoewel deze reeksen een hedendaagse setting hebben, bemerken we dat er in een aantal andere 

hedendaagse fictiereeksen wel sprake is van een historische setting. Deze worden gesitueerd in een 

recent verleden dat nog sterk leeft onder de Vlamingen als collectief verleden. We denken hierbij aan 

De smaak van De Keyser, dat zich afspeelt tegen de achtergrond van WO II, Oud België in de jaren 70 

alsook In Vlaamse velden dat naar aanleiding van de herdenking van ‘100 jaar Groote Oorlog’ zal 

handelen over WO I.  

 

Met ‘herkenbaarheid’ als misschien wel belangrijkste kijkmotief, zijn beelden van een hedendaagse 

Vlaamse leefwereld alomtegenwoordig geworden in fictie. De verhaallijnen van de personages in Van 

vlees en bloed en De ronde worden gesitueerd in ‘simpele’ vaak landelijke dorpen, bij de 

eerstgenoemde zelfs bijna exact onder de kerktoren. Een dorp zoals er wellicht nog honderden zijn in 

Vlaanderen. Zo praat slager André over ‘de satellieten in Brussel’ alsof de hoofdstad aan de andere kant 

van de wereld zou liggen. 

Verder lijken de decors van de reeksen opvallend gedrenkt in een bijna nostalgische en dus ietwat 

verouderde sfeer. We krijgen een aantal Vlaamse huis- en keukenkamers te zien waar de tijd lijkt te 

hebben stilgestaan. De woonruimte van de familie Vangenechten bijvoorbeeld die letterlijk overgegaan 

is van moeder op zoon en waar de antieke kandelaar op de eikenhouten tafel nog steevast wordt 

aangestoken bij feestgelegenheden. Iets gelijkaardigs kan gezegd worden over de fotozaak van Luc die 

hij, aan de verzameling analoge camera’s in de etalage te zien, onaangeroerd heeft overgenomen van 

zijn vader. Of het oubollige tafelkleed op de keukentafel waaraan Simonne met haar kleinzoon ‘de 

patatten’ schilt om nadien zelf frieten van te snijden. Iconisch is ook de populairste kamerplant van 

Vlaanderen: ‘de vrouwen- of wijvetongen’ (sansevieria) die zowel in Café ’t Vademecum (Quiz me 

quick) als in de anonieme en opvallend statische gefilmde huiskamer in De ronde sierlijk op de 

vensterbanken prijkt. Hoewel de decors misschien een verouderde en soms cliché indruk geven, zijn ze 

toch typerend en dus nog steeds herkenbaar voor Vlaanderen. 

 

Daarnaast komt Vlaanderen als setting ook op een andere, en misschien wel nadrukkelijkere, manier tot 

uiting. Zo worden heel wat reeksen gesitueerd in een specifieke stad of streek. We denken hierbij aan 

de steden Tienen en Leuven die als decor fungeren voor Quiz me quick. Dit wordt onder meer duidelijk 

wanneer in de eindgeneriek de Tiense Suikerraffinaderij wordt afgebeeld, alsook door het logo dat 

prijkt op de voetbalshirts van de miniemen. Ook de expliciete vermeldingen en beelden van gebouwen 

en herkenbare plaatsen in Brugge (’t Zand, het Concertgebouw, de Halletoren) en op het parcours van 

de Ronde (de Muur van Geraardsbergen, de Koppenberg) vallen hieronder. Los van de achterliggende 

intenties (bv. citymarketing) kunnen dergelijke concrete plaatsbepalingen bijdragen tot de 

geloofwaardigheid, herkenbaarheid en op die manier ook ‘Vlaamsheid’ van de reeksen.  
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4.3   Thematiek 

Met de verschuiving van een historische naar een hedendaagse setting verwachten we logischerwijze 

ook een verschuiving in de thematiek van de gekozen reeksen. Sommige thema’s die worden 

aangesneden zijn tijdloos waar andere brandend actueel blijken te zijn. Eerder tijdloos, maar daarom 

niet minder herkenbaar is bijvoorbeeld de thematiek in Van vlees en bloed: de kleine middenstander en 

de bijhorende problematiek betreffende opvolging, familie- en geldkwesties, het ophouden van de 

schone schijn en natuurlijk het harde werk. Want, zegt Michiel Devlieger, ‘als je zelf al niet van de 

middenstand bent, kom je er wel eens over de vloer’ (hmp, 2011, 19 november). Net zoals bijna elke 

Vlaming waarschijnlijk al eens in een café-quiz met foute prijzentafel (bijvoorbeeld beenhesp als 

hoofdprijs) verzeild is geraakt. Het quizcircuit in Quiz me quick doet dan ook erg ‘Vlaams’ en alledaags 

aan.  

 

De ronde is dan weer doordrongen van de Vlaamse actualiteit en bijhorende maatschappelijke kwesties. 

De echte Ronde Van Vlaanderen fungeert als bindmiddel voor deze thema’s en meer nog als een 

metafoor voor de dagelijkse strijd van de figuren in de reeks. We denken hierbij aan pastoor Rik (Josse 

De Pauw) die in zijn paaspreek het pedofilieschandaal in de katholieke kerk aankaart. Dit terwijl oudere 

broer Lou (Paul Wuyts) en zijn vrouw op dat moment hun eigen euthanasie op poten zetten. Het recht 

op zelfbeschikking, nog steeds een gevoelige kwestie in Vlaanderen. En dan is er Simonne, bij wie 

dementie gaandeweg haar geest begint binnen te dringen. 

Daarnaast gaat er in de verschillende reeksen ook veel aandacht naar persoonlijkere verhoudingen zoals 

familievetes, huwelijksproblemen en ontrouw. Zo is er het gemengd huwelijk tussen Liesje (Charlotte 

Vandermeersch) en Brahim (Jamal Boukhriss), de pijnlijke scheiding tussen Peter en zijn vrouw, de 

strijd om het hoederecht van Filip (Wim Helsen) en natuurlijk de ontrouw van André in Van vlees en 

bloed. Verder komt ook de problematiek betreffende alcohol en drugs aan bod. Naast de Duitse vader 

Karlheinz (Steve Karier) verdrinkt ook studiemeester Armand zijn zorgen (zie ook Theerlynck, 2011, 

28 februari).  

 

Ten slotte gaat onze aandacht ook naar het thema religie. Eerder wees Eppink (2006) erop dat hoewel 

Vlaanderen sterk geseculariseerd is, katholieke symbolen en rituelen nog steeds aanwezig zijn. Ook in 

de geselecteerde reeksen komen een aantal verwijzingen aan bod. Zo vraagt Maurice in Van vlees en 

bloed meermaals naar de aalmoezenier wanneer ‘moemoe’ na een epilepsieaanval in het ziekenhuis ligt. 

Wanneer de verpleegster meldt dat deze niet kan komen, begint Maurice, als gepensioneerde inspecteur 

van het katholiek onderwijs, zelf het sacrament van de ziekenzalving. Hij maakt een kruisteken en 

spreekt met verheven stem. Ook in De ronde komt religie aan bod. Zo verzorgt pastoor Luc, de 

traditionele paasmis die nog steeds op de ochtend van paaszondag wordt gevierd. De mis speelt zich 

logischerwijze in de kerk af waardoor de beelden overladen zijn met christelijke symboliek als het 
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Latijnse kruis, Mariabeelden, de preekstoel, de witte kazuifel van de pastoor en de aanwezigheid van 

een misdienaar. Die jonge misdienaar meent trouwens dat de paasmis de mooiste mis is ‘omdat Jezus 

dan niet meer dood is’. Terwijl voor Leon, de zoon van Vera, Pasen eerder gelijkstaat aan de volkse 

traditie van het rapen van chocolade eieren in de tuin.  

4.4    Cultuur en cultuurpraktijk 

Met een daling van het aantal historische series verminderde volgens Dhoest (2004a, p. 78-79) ook het 

aandeel literaire adaptaties. Volgens Van Hoof (2011, p. 288) zijn deze sinds de jaren 90 vrijwel uit het 

fictieaanbod verdwenen. Dit met uitzondering van Het goddelijke monster, dat een herwerking is van de 

Monstertrilogie van Tom Lanoye. De drie geselecteerde reeksen zijn niet gebaseerd op een literair werk 

maar vertrekken zoals verwacht van een origineel scenario (zie hoofdstuk 3.2 t.e.m. 3.5). We zagen 

eerder al dat de verspreiding van een hoge cultuur gaandeweg moest wijken voor een meer populair 

programma-aanbod op de openbare omroep. Met de verschuiving van een historische naar een 

hedendaagse setting, zou ook de aandacht voor de volkscultuur kunnen afnemen ten voordele van meer 

hedendaagse en dus populaire cultuurpraktijken. Uit de analyse blijkt echter dat de ‘folklore’ zich toch 

nog enigszins doorzet in hedendaagse fictie.   

4.4.1  Oude volkscultuur 

Zo hadden we het eerder over de setting, het decor en de thematiek van Van vlees en bloed. Het 

Vlaanderen dat hier wordt neergezet is nog steeds dat van het dorp onder de kerktoren, een soort van 

gesloten gemeenschap waar iedereen elkaar kent en groet (cfr. het personage van Herman) en waar het 

ophouden van de schijn cruciaal blijft. De ‘gewone mensen’ komen er samen op typische locaties als 

hun stamcafé, het dorpsplein, de kerk of in dit geval de beenhouwerij voor hun dagelijkse portie vlees 

(100 gram salami) en roddels. Hoewel Van vlees en bloed volgens de makers geen ‘Boerenpsalm’ is, 

weten we evenwel vanaf het openingsbeeld (in de koeienstal) dat het verhaal zich niet in de moderne 

grootstad zal afspelen (De Bonte, 2008, 31 december). Daarenboven zit de reeks vol nostalgische en 

typische gebruiken en tradities. Zo leven de bewoners van het dorp toe naar de jaarlijkse 

‘pensenkermis’. Dit is misschien wel het typevoorbeeld van een Vlaams volksfeest op de achtergrond 

begeleid door een fanfare en voorzien van de al even typische commentatorstem die door de megafoon 

weergalmd naar aanleiding van de plaatselijke dorpskoers. Even nostalgisch is het gratis ‘schelleke 

vlees’ dat Anke (Maaike Neuville) de kinderen in de winkel aanbiedt of ‘de vogelnestjes op een bedje 

van sla’ die bij de familie Vangenechten steeds een blijde gebeurtenis aankondigen. 

 

Waar in Van vlees en bloed de verhaallijnen zich ontwikkelen in de beenhouwerij is in de andere 

reeksen het volkse café een terugkerende ontmoetingsplaats. Hoewel de hoofdpersonages uit Quiz me 

quick eerder bij toeval in het oubollige - maar typisch Vlaamse - Café ‘t Vademecum waren 
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terechtgekomen (bv. Luc die foto’s moest maken voor ‘de Streekkrant’ of Nick die als koerier eten 

kwam brengen), leken de trouwe cafégangers wel vergroeid met hun Duvelglas aan hun houten tafel. 

Doorheen de afleveringen krijgen we verder ook een selectie te zien van een aantal Vlaamse trappisten 

en bieren waaronder Maredsous, Liefmans en Duvel met bijpassende bierviltjes en neonverlichting. 

Ook in De ronde is het café een plaats van samenkomst waar er gretig naar de koers werd gekeken. Op 

die manier worden een aantal elementen uit de zogenaamde volkscultuur nog steeds voorgesteld als een 

gedeelde achtergrond die zo enigszins kunnen bijdragen tot de constructie van een nationale identiteit. 

4.4.2  Populaire cultuurpraktijk 

Los van deze volkse cultuurelementen is er zoals reeds aangegeven sprake van een hedendaagse context 

(Van vlees en bloed is bijvoorbeeld gesitueerd in 2008) waarin dus logischerwijze ook hedendaagse 

cultuurpraktijken tot uiting zullen komen. We zien dan ook meermaals representaties die verwijzen naar 

populaire vormen van vrijetijdsbesteding. Zo is er Luc die intensief opgaat in het trainen en coachen 

van de miniemen op het plaatselijke voetbalveld. En wanneer de hardwerkende zelfstandigen André en 

Simonne er dan eens een weekend op uit trekken is het logischerwijze naar de Vlaamse kust, nog steeds 

een populaire vakantiebestemming voor de Vlamingen. Ook hier komen de clichés naar boven: voor het 

koppel is de kust ‘de zee, over de dijk wandelen en is goed eten’ terwijl het voor ‘moemoe’ enkel ‘zout 

water, wat zand en vooral veel wind’ inhoudt. Daarnaast is ook het quizzen zoals reeds vermeld een 

alledaagse vorm van ontspanning waar veel Vlamingen zich geregeld aan wagen. 

 

Verder benadrukte Renson (1999) eerder al het belang van de Vlaamse wielersport in de Vlaamse 

bewustwording. De keuze van Jan Eelen om zijn eerder besproken thema’s op te hangen aan de Ronde 

van Vlaanderen maakt dat de reeks als het ware baadt in populaire cultuurpraktijk. Zo kan de Ronde, en 

meer nog het volgen ervan, bijdragen tot het verenigen van de Vlamingen in een symbolische 

gemeenschap. Eelen toont dit ook letterlijk in zijn werk. Zo verzamelen in de 4e aflevering alle 

personages zich ‘symbolisch’ om de koers te volgen. Dit gebeurt op het parcours, maar ook voor de 

televisie of de radio en dit zowel thuis als bijvoorbeeld op café, in de auto tot zelfs in het ziekenhuis.  

4.4.3   Mediacultuur 

Dit brengt ons meteen bij het opvallend voorkomen van populaire hedendaagse mediacultuur in de 

reeksen. Zo lijkt De ronde wel een metaverhaal over de media (Theerlynck, 2011, 21 februari). Om te 

beginnen krijgen we een blik achter de schermen bij Radio 1. We krijgen hier een gezicht bij de 

bekende radiostemmen van Kristien Bonneure en Stijn Vlaeminck van Sporza Radio. Ook niet 

onbelangrijk is de muziek die hierbij te horen is. Zo komen niet alleen een aantal Vlaamse bands (o.a. 

Amatorski, Absynthe Minded, Admiral Freebee) aan bod maar klinkt op een bepaald moment zelfs 

‘Vlaanderen boven’ van Raymond van het Groenewoud door de boxen van de radio. Dit strookt alvast 



	   55 

met de performantie-maatstaaf uit de recentste beheersovereenkomst waarbij de VRT zich er toe 

verbindt dat op alle radionetten minstens 25% van de muzikale zendtijd Vlaamse muziekproducties zijn 

(OD9.1) (VRT, 2011). 

 

Daarenboven speelt een van de verhaallijnen zich af op de regieafdeling van de VRT in Meerbeke, de 

aankomstplaats van de Ronde van Vlaanderen. Hoewel dit dus fictie is, lijkt het voor de kijkers of ze de 

echte regisseurs van de VRT aan het werk te zien krijgen. Zo zien we Vera (An Miller) overleggen met 

bekende  radio- en televisiegezichten als Lieven Van Gils, Karl Vannieuwkerke en Michel Wuyts. 

Daarnaast krijgen we ook beelden vanuit de helikopter, de studio waar Wuyts en De Cauwer de koers 

van commentaar voorzien en van Renaat Schotte (motor) die tijdens de koers enkele interviews aflegt 

met de ploegleiders. Het resultaat hiervan krijgen we als kijker te zien als een combinatie van zowel 

originele als televisiebeelden (door grafiek, logo Sporza en jingle) maar ook van point-of-view shots 

waarbij het lijkt alsof we zelf in onze huiskamer of op café naar de koers zitten te kijken. Hierdoor 

wordt de grens tussen fictie en realiteit als het ware ‘opgeheven’ wat in dit geval sterk bijdraagt tot de 

authenticiteit en herkenbaarheid van de reeks. Verder is er een kleine rol weggelegd voor ROBtv de 

regionale zender van Leuven in Quiz me quick en zijn verwijzingen naar Vlaamse kranten (bv. Het 

Nieuwsblad) frequent aanwezig in De ronde. 

 

Al even herkenbaar is de misschien wel bekendste quizmaster van Vlaanderen, Herman Van Molle, die 

in de laatste aflevering van Quiz me quick de Superprestige presenteert. Enkele afleveringen daarvoor 

zien we hem ook al verschijnen in een geënsceneerd fragment van de IQ-Kwis die Van Molle veertien 

jaar lang op de openbare omroep heeft gepresenteerd. Ook in De ronde komen herkenbare tv-

fragmenten aan bod (KetnetPop en de misdaadreeks Witse). Een andere culturele referentie zit hem in 

de scène waar Lennon (Pieter Piron) door de politieagent Stefaan wordt ondervraagd. De man speelt 

namelijk een ondervragingsscène uit Loft na. Deze film, geregisseerd door Erik Van Looy naar het 

scenario van niet toevallig Bart De Pauw, is tot op vandaag de meest succesvolle Vlaamse bioscoopfilm 

en kan dus opgevat worden als onderdeel van de hedendaagse Vlaamse populaire cultuur (Ruëll, 2012, 

1 februari; De Kock & Droeven, 2012, 21 december). 

4.5    Typering van de personages 

4.5.1  Vlamingen versus ‘anderen’ 

Vervolgens gaan we dieper in op de representaties van de personages in de reeksen. Een eerste 

vaststelling is dat er nagenoeg niet expliciet verwezen wordt naar ‘de Vlamingen’ en dit al helemaal 

niet ten opzichte van ‘de Walen’ of ‘de Nederlanders’. Enkel Christine Verspoor (Alice Reys), de 

Nederlandstalige femme fatale en haar man (Van vlees en bloed) kunnen hier enigszins als uitzondering 

worden gezien. Ze onderscheiden zich onder meer met citaten als ‘twee koteletjes, dat wordt lekker 
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smullen!’ of ‘dat is echt crazy’ van het alledaagsere - en voor ons herkenbare - taalgebruik van de 

overige personages in de reeks. Dit wordt versterkt door Christines ietwat onwennige grijns alsook haar 

kledij die haar hogere komaf moet tentoonspreiden in de beenhouwerij. Daarenboven is het opvallend 

dat de Nederlandse actrice een zinnelijk personage vertolkt terwijl de fatsoenlijke en deugdzame 

personages door Vlaamse actrices worden opgevoerd. Uit eerder onderzoek van Dhoest (2004a, p. 179) 

blijkt namelijk dat dit gegeven niet nieuw is. Hij verwijst hierbij onder andere naar ‘wulpse’ personages 

in De Leeuw van Vlaanderen, Mira en De komst van Joachim Stiller die telkens door een Nederlandse 

actrice werden vertolkt. Toch wordt dit personage niet uitgesproken negatief gerepresenteerd maar 

eerder als ‘buitenbeentje’ - en dus bron van humor - in het anders zo gelijkaardige en schijnbaar 

inwisselbare klantenbestand van de beenhouwerij. 

4.5.2. Komische typering 

Verder merken we op dat in alle reeksen ‘gewone mensen’ centraal worden geplaatst waarbij de 

afwezigheid van hogere sociale klassen opvalt. De personages zijn niet langer arbeiders of boeren maar 

komen voornamelijk uit de middenklasse. Als een personage dan toch hogere klasse aspiraties vertoont, 

wordt deze veeleer negatief gestereotypeerd tegenover de volksere personages die als ‘normale’ en dus 

‘sociale types’ worden gerepresenteerd. Een sprekend voorbeeld hiervan is schoonbroer Maurice die 

met zijn betweterig en opportunistisch karakter op weinig sympathie kan rekenen van zowel het gezin 

Vangenechten als van de kijkers thuis.  

Binnen deze weergave van ‘gewone mensen’ is er wederom sprake van typering. Vooral in de reeks 

Van vlees en bloed alsook bij enkele personages uit Quiz me quick is de typering erg uitgesproken. Dit 

kan verklaard worden vanuit de (tragi)komische toon van deze reeksen. Eerder hadden we het al over 

de volkse elementen die in de reeks over de beenhouwersfamilie vervat zitten. Ook bij de representaties 

van de personages vinden we een aantal karaktertrekken terug die doen denken aan de volkse idealen 

die eerder aan de Vlaming werden toegedicht als ‘typisch Vlaams’. Om te beginnen is er het verhaal 

van de middenstand waar hiërarchie en opvolging de belangrijkste motieven zijn. In de 

beenhouwersfamilie wordt er steeds hard gewerkt en dit onder het alziend oog van ‘matriarch’ Maria 

Vangenechten. Hoewel André al van zijn achttiende de beenhouwerij heeft overgenomen, staat alles 

nog steeds op naam van de bazige ‘moemoe’. Dit verklaart meteen de spanning tussen de norse, 

vloekende André en zijn ‘verloren zoon’ Rudy, die in tegenstelling tot zijn vader wel is weggegaan en 

de nodige vrijheid voor zichzelf heeft genomen. Daarnaast zal ook Lennon in Quiz me quick zich 

uiteindelijk verzetten tegen zijn tirannieke ploegbaas. 

Hier komt dus enigszins de tegenstelling tussen het hardwerkende, gierige (Andrés reactie wanneer hij 

de minibar op hotel moet betalen) en koppige personage en het opstandige, rebelse maar daarom niet 

minder ‘verloren’ personage. Zo keert Rudy namelijk na enkele jaren terug om alsnog in de 

beenhouwerij te komen werken en zijn vader op te volgen. Ondanks de problematiek die het aansnijdt, 

is er dus toch een soort impliciete bevestiging dat hard werk en samenwerken loont. Naast Rudy is er 
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nog een eigenzinnig personage die worstelt met verwachtingen van zijn vriendin en eigenlijk ook van 

de maatschappij: Nick (Quiz me quick) kan in die zin dus ook als een soort ‘verloren zoon’ opgevat 

worden.  

 

Een andere terugkerende karakterisering is die van de sterke, bazige en vooral mondige vrouw 

tegenover de ‘onder de sloef liggende’ man. Zo heeft André niet alleen en vooral te luisteren naar zijn 

moeder, ook zijn vrouw Liliane heeft het een en ander over hem te zeggen. Een uitgesprokener 

voorbeeld hiervan vinden we bij Quiz me quick waar Gwendy (Tine Embrechts) de sterke vrouw achter 

‘pantoffelheld’ Luc is. Dit blijkt onder meer uit volgend citaat van een boze klant: ‘Zonder uw wijf heel 

wa minder klap’ maar ook uit het lichte kikkerperspectief van waaruit de man meestal in beeld wordt 

gebracht. In sterk contrast met dit vrouwbeeld is er de naïeve kapster Tamara (Quiz me quick). Zij 

verpersoonlijkt vrijwel elk cliché van ‘het domme blondje’ en flirt met bijna elke man die het kapsalon 

betreedt.  

 

Nog een vrij karikaturaal personage is de eigentijdse ‘dorpsgek’ Herman (Van Vlees en bloed), steeds 

uitgedost met badslippers, een fout hemdje en zijn karakteristieke snor. Herman staat in het dorp 

bekend als de nerveuze (denk aan het voetenwerk) maar vooral nieuwsgierige overbuur die te pas en te 

onpas zijn neus in andermans zaken komt steken. Hij kent bijgevolg alle namen van de bewoners van 

het dorp. Herman komt dagelijks ‘100 gram salami’ kopen in de beenhouwerij wat van hem een echt 

gewoontedier maakt. Hoewel er dus enigszins de spot gedreven wordt met deze personages, zijn het 

dezelfde personages die ‘centraal’ worden geplaatst in de reeksen en waarvoor we als kijker de meeste 

sympathie lijken te vertonen. Deze personages blijven ondanks de lichte uitvergrotingen toch steeds 

binnen hun geloofwaardigheid en bewandelen zo een dunne lijn tussen realisme en authenticiteit en 

humor en karikatuur (Van Hoof, 2013, p. 297). Dit werkt tevens de (tragi)komische ondertoon waar 

voornamelijk in Van vlees en bloed naar wordt gestreefd in de hand. 

4.5.3. Personages als dwarsdoorsnede van Vlaanderen 

Hoewel de hierboven besproken reeksen dus ook zeker als realistisch kunnen worden beschouwd, sluit 

het arsenaal van personages in De ronde het dichtste aan bij de realistische pool. Gezien de dramatische 

toon van de reeks wordt hier veeleer gestreefd naar een soort weerspiegeling van het hedendaags 

Vlaanderen en zijn bewoners. Hoewel de personages ook in deze reeks getypeerd zijn is deze typering 

minder uitgesproken en gevarieerder en ligt de focus meer op herkenbaarheid en alledaagsheid. Zo 

krijgen we een breed scala van personages te zien met verschillende karaktertrekken en rollen die zoals 

gezegd grotendeels tot de middenklasse behoren. Niet alleen in Van vlees en bloed (Maurice) en Quiz 

me quick (Armand) maar ook in De ronde zijn een aantal personages bijvoorbeeld werkzaam in het 

onderwijs (de drie vrienden Bart, Johan en Filip) of in het bezit van een eigen zaak (het kapsalon van 
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Cynthia of de beenhouwerij van Vangenechten). Daarnaast is er ook de verhaallijn van de personages 

die werken voor het bedrijf Dyramac en die van Vera die zich afspeelt in de mediasector.  

Vera is trouwens een sterke vrouw die letterlijk haar mannetje weet de staan in de regiekamer zonder 

daarbij in het ‘bazige’ cliché te vervallen. Dat een soort dwarsdoorsnede van de maatschappij wordt 

weergegeven, blijkt niet alleen uit de hoeveelheid van personages maar ook uit de variatie in 

leeftijdscategorie (van het jonge, gemengde koppel Liesje en de Marokkaanse Brahim tot de 

gepensioneerde Reddy en Simonne of Lou en Nora), in taalrealiteit (Vlaams (zowel tussentaal, dialect 

als standaardtaal), Marokkaans-Arabisch en Duits) en in politieke strekking (Liesje, Reddy en Simonne 

tegenover de extreemrechtse Peter). Ook in de beroepsbezigheid zien we een grote variëteit van de 

eerder beschreven sectoren tot de louche en donkere praktijken in het bordeel ‘Havana’.  

 

Hoewel er dus in deze fictiereeks minder sprake is van vaste types, merken we toch enkele 

uitgesprokenere typeringen op. Zo hadden we het eerder al over Dieter waarmee, omwille van zijn 

West-Vlaams dialect en animo, meermaals de draak wordt gestoken. Daarnaast wordt ook het 

racistische personage Peter op een ironische en eerder negatieve manier neergezet. Zo wordt zijn 

extreems rechts gedachtengoed sterk gecontrasteerd met zijn onhandig en wankel benenwerk en zijn 

ietwat sullig maar streng uiterlijk. In die zin schemert ook in deze reeks de tragikomische toon door dat 

volgens Eelen ‘eigen is aan de Vlaming’ (Winnen, 2011, 15 februari).  

Daarenboven moet worden opgemerkt dat met uitzondering van een aantal personages in De ronde 

(bijvoorbeeld Brahim en Abdel) de televisieversie van Vlaanderen grotendeels wordt voorgesteld als 

bewoond en geregeerd door een blanke en heteroseksuele middenklasse. 

4.6   Vlaamse symboliek  

Uit de bovenstaande rapportering van de analyse blijkt dat er voornamelijk impliciete representaties van 

Vlaanderen vervat zitten in de televisietekst. Toch gaat onze aandacht naar het Vlaamse symbool bij 

uitstek, de wapperende Vlaamse vlaggen in De ronde. Bij een herkenbare en dus getrouwe weergave 

van Vlaanderens Mooiste hoort ontegensprekelijk dit ambigue symbool. Deze geel-zwarte (soms ook 

met rode klauwen) vlaggen verspreiden zich in het publiek dat samenstroomt langs het parcours.  

 

Wanneer we het eerder over de weerspiegeling van het hedendaags Vlaanderen hadden, is de scène 

waar Peter in de bakkerij staat wel een hele onthullende reflectie. Peter stelt vast dat de taart waarop de 

Vlaamse Leeuw in marsepein is afgebeeld de verkeerde richting uitkijkt. Hij wijst de bakkersvrouw op 

deze fout en stelt voor deze recht te zetten op 11 juli. Deze uiterst tragikomische scène vertelt veel over 

de zogenaamde Vlaamse identiteit. Peter hecht veel belang aan dit symbool dat voor hem meer dan een 

culturele hoofdzakelijk een politieke lading dekt. De bakker en zijn vrouw hechten daarentegen niet 

zo’n belang aan de betekenis van het symbool tenzij dan misschien uit commerciële overwegingen.  
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Deze controverse zet zich ook in de echte Ronde voort. Terwijl Vlaamsgezinde volksbewegingen en 

organisaties als Vlaanderen Vlagt evenementen waaronder de Ronde opluisteren met Vlaamse vlaggen 

om een nationaal gevoel te versterken, blijkt dat andere mensen zich van deze politieke dimensie niet 

bewust zijn. Dit komt tot uiting in een citaat van een supporter tijdens de laatste editie van de Ronde 

Van Vlaanderen waarbij de leeuw gezien wordt als een wielersymbool, net zoals de gele trui bij de Tour 

de France (Spoormakers, 2013, 2 april).  

 

Jan Eelen brengt deze ambiguïteit dan ook licht ironisch in beeld door bijvoorbeeld de officiële vlag en 

de niet-erkende Vlaamse strijdvlag afwisselend weer te geven. Daarnaast zien we ook veel kinderen 

met de vlagjes wapperen en ze na afloop verzamelen. Dit zou mogelijk kunnen verwijzen naar de 

onwetendheid of gewoon onverschilligheid van de supporters. Toch resulteert de ironie nergens in al te 

scherpe kritiek en brengt Eelen voornamelijk een herkenbare weergave van dit evenement (Beyen, 

2011, 19 februari). 
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Besluit 

Uit de beheersovereenkomst alsook het taalcharter is gebleken dat de openbare omroep kan gezien 

worden als een belangrijk instrument bij de constructie en de bevestiging van de Vlaamse cultuur en 

identiteit. Dit strookt met de visie van onder andere Castelló, Dhoest en O’Donnell (2009). Meer nog 

kunnen we stellen dat er bij de VRT enigszins sprake is van een impliciet nationalistisch discours. 

Fictie wordt daarbij gezien als een cruciale programmacategorie. Toch is het net dit genre waarin er 

volgens het taalcharter uitzonderingen op het standaardtaalbeleid mogelijk zijn. Zo zou de 

geloofwaardigheid van de personages primeren op de verspreiding van de standaardtaal. Want wanneer 

de VRT meent ‘alle Vlamingen’ te willen bereiken heeft dit ook steeds te maken met kijkerscijfers en - 

zoals we eerder gezien hebben - met het bekomen van culturele nabijheid en herkenning. 

 

Uit de tekstuele analyse blijkt dan ook dat de meeste acteurs gebruik maken van een tussentaal. Dit 

komt overeen met de ruime verspreiding ervan in het alledaagse leven. We zouden dus kunnen stellen 

dat er in hedendaagse fictie op vlak van taalgebruik niet zozeer gestreefd wordt naar een uniforme 

Vlaamse identiteit maar eerder naar een weerspiegeling van het huidige ‘echte’ Vlaanderen en zijn 

taalrealiteit. Daarnaast komt er ook een opvallend gebruik van dialect in de reeksen naar voren. Hoewel 

ook dit kan gerechtvaardigd worden vanuit het streven naar authenticiteit, kan hier ook een andere 

drijfveer achter schuilgaan. Zo blijkt namelijk dat het meestal de ietwat komische of onfortuinlijke 

personages zijn die zich van een meer geprononceerd dialect bedienen. Hoewel daartegenover het 

gebruik van de standaardtaal weliswaar volledig afwezig blijkt, zouden we het dialectgebruik bij de 

komische types kunnen opvatten als een impliciete bevestiging van het standaardtaalbeleid.  

 

Ook op vlak van situering en thematiek zet zich de drang naar herkenbaarheid door. Zo is er een 

verschuiving van een historische naar een hedendaagse setting. De Vlaamse natie zou grotendeels 

gerealiseerd zijn waardoor de behoefte om uit een ‘roemrijk’ verleden te blijven putten minder sterk 

aanwezig is (Dhoest, 2004a). Ook deze reeksen zijn gesitueerd in een hedendaags verkaveld 

Vlaanderen, in onbestemde dorpen maar ook in expliciet benoemde steden die bijdragen aan de 

herkenbaarheid en ‘Vlaamsheid’ van de reeksen. Het verleden heeft dus plaats moeten ruimen voor een 

alledaagse realiteit, weliswaar met vaak nog behoorlijk nostalgische decors. Ook in thematiek is de 

verschuiving naar het heden merkbaar. De ronde bijvoorbeeld is doordrongen van de Vlaamse 

actualiteit. We kunnen bijgevolg besluiten dat er in fictie niet langer teruggegrepen wordt naar een 

gemeenschappelijk verleden bij de constructie van de Vlaamse identiteit. Er wordt daarentegen sterk 

ingezet op de verbeelding en bevestiging van een hedendaags Vlaanderen en bijhorend 

identiteitsgevoel.  
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Zoals verwacht neemt ook in deze reeksen de aandacht voor hedendaagse populaire cultuurpraktijken 

toe ten nadele van de hoge cultuur. Dit zou eveneens verklaard kunnen worden vanuit de realisatie van 

de Vlaamse natie waardoor de drang naar culturele opvoeding via hoge cultuur is afgenomen. 

Daarenboven houdt de openbare omroep meer rekening met de publieksvoorkeuren en wordt er dus 

ingezet op een populaire en hedendaagse programmering. Zo komen er bijvoorbeeld meerdere 

populaire en erg Vlaamse vormen van vrijetijdsbesteding aan bod waaronder het volgen van de Ronde, 

de vakantie aan zee en het oer-Vlaamse quizcircuit. Daarnaast gaat er veel aandacht naar de 

mediacultuur die ook in het ‘echte’ Vlaanderen een wezenlijke rol speelt. Dit gaat van referenties naar 

films en televisieprogramma’s tot het voorkomen van bekende televisiegezichten. Toch moet worden 

opgemerkt dat ook elementen uit de typische volkscultuur zich doorzetten in hedendaagse fictie en dus 

nog steeds als een gedeelde achtergrond worden voorgesteld. Vooral de reeks Van vlees en bloed is hier 

een treffend voorbeeld van.  

 

Bij een hedendaagse setting en thematiek hoort ook de representatie van realistische en herkenbare 

personages. Dit blijkt vooral uit De ronde waar de figuren als een dwarsdoorsnede van een hedendaags 

Vlaanderen kunnen worden gezien, weliswaar met een opvallende focus op de middenklasse. De 

typering is minder uitgesproken en gevarieerder. Dit komt opnieuw overeen met de gedachte dat 

hedendaagse fictie zich toelegt op de verbeelding van een huidig Vlaanderen waar ook de middenklasse 

sterk vertegenwoordigd is. Toch zijn een aantal personages nog steeds opvallend getypeerd. Zo is er de 

norse, koppige vader versus de rebelse, verloren zoon, de bazige vrouw versus haar pantoffelheld, de 

dorpsgek, de zinnelijke Nederlandstalige femme fatale en de underdogs in het algemeen. Deze 

typeringen doen denken aan een aantal eigenschappen die in de literatuurstudie omtrent de Vlaamse 

types naar voren zijn gekomen. Toch worden deze uitgesproken karakteriseringen voornamelijk 

aangewend om een (tragi)komische toon te ontketenen. Die toon werd trouwens meermaals als ‘typisch 

Vlaams’ bestempeld. 

 

We kunnen besluiten dat hoewel in hedendaagse fictie zelden expliciet naar Vlaanderen wordt 

verwezen er toch een impliciet en ‘banaal nationalistisch’ discours aanwezig is. Dit discours steunt - 

zoals Van den Bulck (2007, p. 77) eerder al aangaf - niet langer op de bewuste huldiging van de 

Vlaamse cultuur, een roemrijk verleden of het bestaan van een uniform volk. Hoewel de VRT nog 

steeds veel aandacht besteedt aan zijn rol in verband met het uitdragen en bevestigen van de Vlaamse 

identiteit, heeft het concurrentiële televisielandschap de kijker namelijk zonder meer voorop geplaatst. 

‘De Vlaming’ kijkt massaal naar eigen fictie waardoor reeksen als Van vlees en bloed deel kunnen 

worden van de Vlaamse populaire cultuur en van een collectief Vlaams (televisie)geheugen. De kijker 

wil verder een weerspiegeling van een hedendaags en dus herkenbaar Vlaanderen. Dit komt overeen 

met de visie van Dhoest (2004a) die stelt dat er een groeiend zelfbewustzijn heerst onder de Vlamingen. 

Meer dan de loutere aanwezigheid van 'Vlaamse' referentiële elementen in het verhaal, is er sprake van 
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een soort van televisieversie van Vlaanderen waar het verhaal zich vanzelfsprekend zal afspelen en 

waar de personages leven binnen wat wordt beschouwd als de nationale cultuur. Hoewel het 

geconstrueerde en ‘oude’ beeld van Vlaanderen en de Vlaamse identiteit dus heeft moeten wijken, zijn 

ook de nieuwe representaties niet simpelweg ‘reflecties’ van de werkelijkheid. Zo krijgt dialect in fictie 

slechts een beperkte ‘bruikbaarheid’ en worden personages uit de middenklasse centraal geplaatst 

waarbij hogere of lagere sociale klassen onzichtbaar worden of indien aanwezig eerder negatief 

gestereotypeerd. Deze middenklasse is, wat betreft de geanalyseerde reeksen, bovendien overwegend 

blank, heteroseksueel en wonend in een verkaveld Vlaanderen. Ten slotte worden de personages 

frequent benaderd vanuit een tragikomische ondertoon. Door herhaling van dergelijke patronen wordt 

een zekere representatie van Vlaanderen en de Vlaamse identiteit gegeven en genaturaliseerd. Hoewel 

het geconstrueerde vrij gehomogeniseerde beeld van Vlaanderen grotendeels is verdwenen is ook de 

hedendaagse televisieversie nog steeds een geconstrueerde en uitgebeelde ‘imagined community’. 
 

Discussie en mogelijkheden voor toekomstig onderzoek 

Tot slot bemerken we een aantal beperkingen waaraan dit onderzoek onderhevig is geweest. Eerst en 

vooral is er sprake van kwalitatief onderzoek dat steunt op het kritisch vermogen van een enkele 

onderzoeker. Hierbij kan de interpretatie mogelijks gekleurd worden door de persoonlijke achtergrond 

en context van de onderzoeker.  

Daarenboven is het onderzoek, ondanks de contextualisering, grotendeels beperkt tot de analyse van de 

televisietekst en zou een gedegen analyse van de productie, de receptie en de sociale context volgens 

verschillende academci (Geraghty & Lusted, 1998; D’Acci, 2004; Hall, 1997a) noodzakelijk zijn om op 

een volledige manier representaties op televisie te bestuderen. Zo zou kunnen nagegaan worden welke 

intenties de makers van de geanalyseerde reeksen nastreefden of hoe deze fictiereeksen en meer 

specifiek de representaties erin geïnterpreteerd worden door de kijkers thuis.  

 

Daarnaast betekent ook de selectie van drie reeksen een afbakening van het onderzoeksmateriaal wat 

het moeilijk maakt om een volwaardig beeld te geven van het hele fictieaanbod. Zo ook was het 

onderzoek beperkt tot de openbare omroep terwijl ook commerciële zenders als VTM hedendaagse 

fictie aan hun kijkers aanbieden en dus volgens ons het onderzoeken waard zijn. Zo wees Newcomb 

(1997, p. 4) er eerder al op dat ook commerciële zenders een gevoel van collectiviteit in de hand kunnen 

werken. Verder zijn er, ondanks de algemene verschuiving van een historische naar een meer 

hedendaagse setting, wel degelijk een aantal historisch gesitueerde reeksen in het hedendaagse 

fictieaanbod te vinden. Het lijkt ons dan ook interessant te gaan kijken op welke manier de Vlaamse 

identiteit in deze fictiereeksen tot uiting komt.  
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Ten slotte zijn zowel Van vlees en bloed als De ronde producties van het productiehuis Woestijnvis. 

Quiz me quick werd gemaakt door productiehuis Koeken Troef! van Bart de Pauw, die ook lange tijd bij 

Woestijnvis werkzaam was. Woestijnvis is onder het vroegere exclusiviteitscontract met de VRT 

kunnen uitgroeien tot een kwaliteitslabel met een specifieke vaak tragikomische stempel. Ook hier kan 

dus de keuze van de reeksen implicaties hebben op bijvoorbeeld de representaties van de personages. 

We pleiten daarom voor een breder, uitgebreider onderzoek waarbij ook andere productiehuizen en 

commerciële zenders aan bod komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  64 

Bibliografie 

 
Artikels uit wetenschappelijke en vaktijdschriften 
 
Ang, I. (1990). Culture and communication: Towards an ethnographic critique of media consumption in 
the transnational media system. European Journal of Communication, 5(2), 239–260.  
 
Biltereyst, D. (1991). Fictie op de Vlaamse televisie: Een kwantitatief onderzoek van het aanbod, de 
programmering en de consumptie. Communicatie, 21(4), 1–20. 
 
Biltereyst, D. (1992). Language and culture as ultimate barriers? An analysis of the circulation, 
consumption and popularity of fiction in small European countries. European Journal of 
Communication, 7, 517–540. 
 
Blumer, J. (1993). Meshing money with mission: purity versus pragmatism in public broadcasting. 
European Journal of Communication, 8(4), 403–424. 
 
Brookes, R. (1999). Newspapers and national identity: the BSE/CJD crisis and the British press. Media, 
Culture and Society, 21(2), 247–263. 
 
Castelló, E. (2007). The production of television fiction and nation building. The Catalan case. 
European Journal of Communication, 22(1), 49–68. 
 
De Bens, E. & de Smaele, H. (2001). The inflow of American television fiction on European 
broadcasting channels revisited. European Journal of Communication, 16(1), 51–76. 
 
De Cillia, R., Reisigl, M. & Wodak, R. (1999). The discursive construction of national identities. 
Discourse & Society, 10(2), 149–173. 
 
De Sola Pool, I. (1977). When cultures clash: The changing flow of television. Journal of 
Communication, 27(2), 139–150. 
 
Dhoest, A. (2004b). Negotiating images of the nation: the production of Flemish TV drama, 1953-89. 
Media Culture Society, 26(3), 393–408. 
 
Dhoest, A. & Simons, N. (2009). One nation, one audience? Ethnic diversity on and in front of Flemish 
TV. Quotdian: Dutch journal for the study of everyday life, 1(1), 50–69. 
 
Drotner, K. (1996). Cross-over culture and cultural identities. Young, 4(1), 3–17. 
 
Gellner, E. (1996). Do nations have navels. Nations and Nationalism, 2(3), 366–370. 

Goossens, J. (2000). De toekomst van het Nederlands in Vlaanderen. Ons Erfdeel, 1, 3–13. 

Jaspers, J. (2001). Het Vlaamse stigma. Over tussentaal en normativiteit. Taal en Tongval, 53(2), 129–
153. 

Ram, U. (1994). Narration, erziehung und die erfindung des jüdischen Nationalismus. Österreichische 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 5, 151–77. 
 
Ryan, M.L. (1980). Fiction, non-factuals, and the principle of minimal departure. Poetics, 9(4), 403–
422. 
 
Smith, A.D. (1990). Towards a global culture. Theory, Culture and Society, 7, 171–192. 



	   65 

Smith, A.D. (1996). Memory and modernity: reflections on Ernest Gellner’s theory of nationalism. 
Nations and Nationalism, 2(3), 371–388. 
 
Smolicz, J. (1981). Core values and cultural identity. Ethnic and Racial Studies, 4(1), 75–90. 
 
Tilley, V. (1997) The terms of the debate: Untangling language about ethnicity and ethnic movements.  
Ethnic and Racial Studies, 20(3), 497–522. 
 
Trepte, S. (2008). Cultural proximity in TV entertainment: An eight-country study on the relationship 
of nationality and the evaluation of U.S. prime-time fiction. Communications, 33, 1–26. 
 
Van den Bulck, H. (2001). Public service television and national identity as a project of modernity: the 
example of Flemish television. Media, Culture and Society, 23(1), 53–69. 

Van Hoof, S. & Vandekerckhove, B. (2013). Feiten en fictie. Taalvariatie in Vlaamse televisiereeksen 
vroeger en nu. Nederlandse Taalkunde, 1, 35–64. 
 
Boeken en readers 
 
Altheide, D. (1996). Qualitative media analysis. Thousand Oaks: Sage. 
 
Anderson, B. (1991). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. 
London: Verso. 
 
Arnold, M. (1869). Culture and anarchy: An essay in politicial and social criticism. London: Smith, 
Elder and Co. 
 
Barbour, S. (2000). Nationalism, language, Europe. In S. Barbour & C. Carmichael (Eds.), Language 
and nationalism in Europe. Oxford: Oxford University Press. 
 
Barker, C. (1999). Television, globalization and cultural identities. Buckingham: Open University 
Press.  
 
Barker, C. (2012). Cultural studies: theory and practice. Londen: Sage Publications Ltd. 
 
Barth, F. (1969). Ethnic groups and boundaries. The social organization of culture difference. Illinois: 
Waveland Press. 
 
Bechelloni, G. (1999). Introduction. In M. Buonanno (Ed.), Shifting landscapes: Television fiction in 
Europe (pp. xv–xix). Luton: University of Luton Press. 
 
Beheydt, L. (1996). Kenterende culturele identiteit. ’s Gravenhage: ANV. 
 
Beheydt, L. (2002). Delen Vlaanderen en Nederland een culturele identiteit? In P. Gillaerts, H. van 
Belle & L. Ravier (Red.), Vlaamse identiteit: mythe én werkelijkheid (pp. 22–40). Leuven: Acco 
Uitgeverij. 
 
Billig, M. (1995). Banal nationalism.,London: Sage. 
 
Biltereyst, D. (1995a). Hollywood in het Avondland: over de afhankelijkheid en de impact van 
Amerikaanse televisie in Europa. Brussel: VUB press. 
 
Biltereyst, D. (2004). Over reality-tv als genre, metagenre, tendens. In D. Biltereyest & P.Meers (Eds.), 
Film/TV/Genre (pp. 171–189). Gent: Academia Press. 
 



	  66 

Biltereyst, D. (2007). Kunst-, cultuur- en educatieve programma’s: bedreigde categorieën of ultieme 
legitimatie? In A. Dhoest, & H. Van den Bulck (Eds.), Publieke televisie in Vlaanderen: Een 
geschiedenis (pp. 247–274). Gent: Academia Press. 
 
Broos, D. & Van den Bulck, H. (2008). Als ‘wij’ en ‘zij’ elkaar ontmoeten via televisieframes. 
Beeldvorming van moslimvrouwen in en door Moslima’s. In H. Van den Bulck & A. Dhoest (Eds.), 
Media/cultuur/identiteit: Actueel onderzoek naar media en maatschappij (pp. 72–87). Gent: Academia 
Press. 
 
Buonanno, M. (1999). A comparative view. In M. Buonanno (Ed.), Shifting landscapes: Television 
fiction in Europe (pp. 7–26). Luton: University of Luton Press. 
 
Cardiff, D. & Scannell, P. (1987). Broadcasting and national unity. In J. Curran, A. Smith & P. Wingate 
(Eds.), Impacts and influences: essays on media power in the twentieth century (pp. 156–173). London: 
Methuen. 
 
Castelló, E., Dhoest, A. & O’Donnell, H. (2009). Introduction. In E. Castelló, A. Dhoest & H. 
O’Donnell (Eds.), The nation on screen: Discourses of the national on global television (pp. 1–12). 
Newcastle:  
Cambridge Scholars Publishing. 
 
Castells, M. (1997). The information Age: Economy, society and culture. The power of identity. Oxford: 
Blackwell. 
 
Couttenier, P. (1999). Nationale beelden in de Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw. In K. 
Deprez & L. Vos (Eds.), Nationalisme in België: identiteiten in beweging 1780-2000 (pp. 60–69). 
Antwerpen: Houtekiet. 
 
Couwenberg, W. (2006). Nederlandse en Vlaamse identiteit – betekenis, onderlinge relatie en 
perspectief. In S.W. Couwenberg (Ed.), Nederlandse en Vlaamse identiteit: betekenis, onderlinge 
relatie en perspectief (pp. 9–60). Budel: Damon Uitgeverij. 
 
Creeber, G. (2008). Drama: the mini-series. In G. Creeber, T. Miller & J. Tulloch (Eds.), The television 
genre book (pp. 46–49). London: British Film Institute. 
 
D’Acci, J. (2004). Television, representation and gender. In R.C. Allen & A. Hill (Eds.), The television 
studies reader (pp. 373–388). Oxon: Routledge. 
 
De Bens, E. (1997). Belgium. In B. Ostergaard (Ed.), The media in Western Europe: The Euromedia 
handbook (pp. 17–34). London: Sage. 
 
Den Boer, D.J., Bouwman, H., Frissen, V. & Houben, M. (2005). Methodologie en statistiek voor 
communicatie-onderzoek. Deventer: Kluwer. 
 
de Leeuw, S.  (1995) Televisiedrama: Podium voor identiteit. Een onderzoek naar de relatie tussen 
omroepsidentiteit en Nederlands televisiedrama 1969-1988. Amsterdam: Cramwinckel. 
 
Deleu, J. (1991). Verzwegen misverstanden: over onze onvoltooide emancipatie. Leuven: Kritak.  
 
De Maesschalck, E. (2007). Geschiedenis op televisie. In A. Dhoest, & H. Van den Bulck (Eds.), 
Publieke televisie in Vlaanderen: Een geschiedenis (pp. 281–285). Gent: Academia Press. 
 
Deprez, K. (1994). Soldaten van het Nederlands. In J. Blommaert & R. Detrez (Eds.), Nationalisme: 
kritisch opstellen (pp. 194–214). Berchem: EPO.  
 



	   67 

Deprez, K. (1999). De taal van de Vlamingen. In K. Deprez & L. Vos (Eds.), Nationalisme in België: 
identiteiten in beweging 1780-2000 (pp. 103–116). Antwerpen: Houtekiet. 
 
Deprez, K. & Vos, L. (1999). Inleiding. In K. Deprez & L. Vos (Eds.), Nationalisme in België: 
identiteiten in beweging 1780-2000 (pp. 9–26). Antwerpen: Houtekiet. 
 
de Roover, P. & Ponette, E. (2000). Vlaamse identiteit. Een standpunt. In P. de Roover & E. Ponette 
(Eds.), Hoe Vlaams zijn de Vlamingen? Over identiteit (pp. 9–20). Leuven: Davidsfonds. 
 
Devos, C. (2006) Quo vadis Belgica. Ménage à trois. Gent: Academia Press. 
 
Dhoest, A. (2004a). De verbeelde gemeenschap: 50 jaar Vlaamse tv-fictie en de constructie van een 
nationale identiteit. Leuven: Universitaire Pers Leuven. 
 
Dhoest, A. (2008). Eigen fictie eerst? De receptie van Vlaamse tv-fictie en culturele identiteit. In H. 
Van den Bulck & A. Dhoest (Eds.), Media/cultuur/identiteit: Actueel onderzoek naar media en 
maatschappij (pp. 89–100). Gent: Academia Press. 

Droste, F. (1993). Nederland en Vlaanderen: een pamflet over grenzen. Amsterdam: De Arbeiderspers. 

Duijker, H. & Frijda, N. (1960). National character and national stereotypes: A trend report prepared 
for the International Union of Scientific Psychology. Amsterdam: North Holland Publishing Company. 

Dyer, R. (1993). The matter of images: Essays on representation. London: Routledge. 

Dyer, R. (2006). Stereotyping. In M.G. Durham & D.M. Kellner (Eds.), Media and cultural studies: 
keyworks (pp. 353–365). Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 

Ellis, J. (1992). Visible fictions: cinema, television, video. London: Routledge. 
 
Eppink, D.J. (2006). Nederlandse en Vlaamse identiteit in historisch perspectief. In S.W. Couwenberg 
(Ed.), Nederlandse en Vlaamse identiteit: betekenis, onderlinge relatie en perspectief (pp. 70–78). 
Budel: Damon Uitgeverij. 
 
Fiske, J. (1987). Television culture. London: Routledge. 
 
Fiske, J. (1990). Understanding popular culture. New York: Routledge. 
 
Fiske, J (1992). British cultural studies and television. In R. Allen (Ed.), Channels of discourse, 
reassembled: Television and contemporary criticism (pp. 284–326). Chapel Hill: University of North 
Carolina Press. 
 
Gellner, E. (1983). Nations and nationalism. Oxford: Basil Blackwell. 
 
George, A. (1959). Quantitative and qualitative approaches to content analysis. In I. De Sola Pool (Ed.), 
Trends in content analysis (pp. 7–32). Urbana: University of Illinois Press. 
 
Geraghty, C. & Lusted, D. (1998). The television studies book. London: Arnold. 
 
Gevers, L., Willemsen, A. & Witte, E. (1998). Geschiedenis van de Vlaamse Beweging. In R. De 
Schryver (Ed.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging (pp. 35–86). Tielt: Lannoo. 
 
Giddens, A. (1996). Sociology. Cambridge: Polity Press. 
 



	  68 

Gillaerts, P., van Belle, H. & Ravier, L. (2002). Vlaamse identiteit: mythe én werkelijkheid. In P. 
Gillaerts, H. van Belle & L. Ravier (Red.), Vlaamse identiteit: mythe én werkelijkheid (pp. 7–10). 
Leuven: Acco Uitgeverij. 
 
Gledhill, C. (1997). Genre and gender: the case of soap opera. In S. Hall (Ed.), Representation, cultural 
representations and signifying practices (pp. 339–386). London: Sage. 
 
Grossberg, L. (1996). Identity and cultural studies: Is that all there is? In S. Hall & P. du Gay (Eds.), 
Questions of cultural identity (pp. 87–107). Londen: Sage. 
 
Grossberg, L., Wartella, E. & Whitney, D. (1998). Mediamaking: mass media in a popular culture. 
Thousand Oaks: Sage. 
 
Gysels, R. (2006). Betekenis en toekomst Vlaamse identiteit. In S.W. Couwenberg (Ed.), Nederlandse 
en Vlaamse identiteit: betekenis, onderlinge relatie en perspectief (pp. 79–86). Budel: Damon 
Uitgeverij. 
 
Hall, S. (1991). De herontdekking van ideologie: De terugkeer van het verdrongene in mediastudies. In 
S. Hall, D. Held & T. McGrew (Eds.), Het minimale zelf en andere opstellen (pp. 63–102). Amsterdam: 
SUA. 
 
Hall, S. (1992). The question of cultural identity. In S. Hall, D. Held & T. McGrew (Eds.), Modernity 
and its futures (pp. 273–325). Cambridge: Polity Press & Open University. 
 
Hall, S. (1996). Introduction: who needs ‘identity’?. In S. Hall & P. du Gay (Eds.), Questions of 
cultural identity (pp. 1–17). Londen: Sage. 
 
Hall, S. (1997a). Introduction. In S. Hall (Ed.), Representation, cultural representations and signifying 
practices (pp. 1–12). London: Sage. 
 
Hall, S. (1997b). The spectacle of the ‘other’. In S. Hall (Ed.), Representation, cultural representations 
and signifying practices (pp. 223–290). London: Sage. 
 
Hall, S. (2006). The future of identity. In. S.P Hier & B.S. Bolaria (Eds.), Identity and belonging. 
Rethinking race and ethnicity in Canadian Society (pp. 249–274). Toronto: Canadian Scholars' Press 
Inc. 
 
Hall, S. (2013). Stereotyping as a signifying practice. In M.H. Hobbs & C. Rice (Eds.), Gender and 
women’s studies in Canada: Critical terrain (pp. 228–230). Toronto: Women’s Press. 
 
Hertog, E. (2002). It’s getting really Belgium. Een Anglo-Amerikaanse blik op Vlaanderen. In P. 
Gillaerts, H. van Belle & L. Ravier (Red.), Vlaamse identiteit: mythe én werkelijkheid (pp. 43–59). 
Leuven: Acco Uitgeverij. 
 
Hill, A. (2007). Restyling factual TV: audiences and news, documentary and reality genres. London: 
Routledge. 

Hirsch, P. (1978). Television as a national medium. In D. Street (Ed.), Handbook of contemporary 
urban life (pp. 389–427). San Francisco: Jossey-Bass. 

Hobsbawm, E.J. (1990). Nations and nationalism since 1780: programme, myth, reality. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Hobsbawm, E.J. (2003). Introduction: inventing tradition . In E.J. Hobsbawm & T. Ranger (Eds.), The 
invention of tradition (pp. 1–14). Cambridge: Cambridge University Press. 



	   69 

Lacey, N. (1998). Image and representation: key concepts in media studies. New York: St. Martin’s 
Press. 

Leerssen, J. (1999). Nationaal denken in Europa. Amsterdam: Amsterdam University Press. 

Lernout, G. (1994). Cultuurvervuiling en cultuurverlies. In J. Blommaert & R. Detrez (Eds.), 
Nationalisme: kritisch opstellen (pp. 215–226). Berchem: EPO. 
 
Lesage, D. (2004). Populisme. De natiestaat en het Imperium. In J. Blommaert, E. Corijn, D. Lesage & 
M. Holthof (Eds.), Populisme (pp. 61–121). Brussel: EPO. 
 
Liebes, T. & Katz, E. (1990). The Export of Meaning. Cross-Cultural Readings of Dallas. New York: 
Oxford University. 
 
Lievens, J. (2006). Werken met secundaire kwantitatieve data. In J. Billiet & H.Waege (Eds.),  
Een samenleving onderzocht (pp. 344–363). Antwerpen: Uitgeverij De Boeck. 
 
Macdonald, D. (1957). A theory of mass culture. In B. Rosenberg & D.M. White (Eds.), Mass culture: 
the popular arts in America (pp. 59–73). New York: The Free Press. 
 
Marshall, J. & Werndly, A. (2002). The language of television. New York: Routledge. 
 
McQuail, D. (1994). Mass communication theory: an introduction. London: Sage. 
 
Moran, A. (2000). Popular drama: Travelling templates and national fictions. In J. Wieten, G. Murdock 
& P. Dahlgren (Eds.), Television across Europe: A comparative introduction (pp. 84–93). London: 
Sage.  
 
Morgan, M. (2007). What Do Young People Learn About the World From Watching Television? In S. 
R. Mazzarella (Ed.), 20 Questions about youth and the media (pp. 153–164). New York: Peter Lang. 
 
Morley, D. & Robins, K. (1996). Spaces of identity: global media, electronic landscapes and cultural 
boundaries. London: Routledge. 
 
Newcomb, H. (1997). National identity/national industry: Television in the new media contexts. In G. 
Bechelloni and M. Buonanno (Eds.), Television fiction and identities: America, Europe, Nations (pp. 3–
19). Naples: Ipermedium.  
 
O'Shaughnessy, M. (1990). Box pop: popular television and hegemony. In A. Goodwin & G. Whannel 
(Eds.), Understanding television (pp. 90–104). London: Routledge. 
 
Pickering, M. (2001). Stereotyping: the politics of representation. New York: Palgrave Macmillan. 
 
Pinxten, R. & Verstraete, G. (1998). Cultuur en macht. Over identiteit en conflict in een multiculturele 
wereld. Antwerpen: Houtekiet. 
 
Pleijter, A.R.J. (2006). Typen en logica van kwalitatieve inhoudsanalyse in de 
communicatiewetenschap. Ubbergen: Tandem Felix. 
 
Renson, R. (1999). Sport en de Vlaamse Beweging. In K. Deprez & L. Vos (Eds.), Nationalisme in 
België: identiteiten in beweging 1780-2000 (pp. 136–145). Leuven: Davidsfonds. 
 
Renson, R. (2000). Eigen identiteit door sport. In P. de Roover & E. Ponette (Eds.), Hoe Vlaams zijn de 
Vlamingen? Over identiteit (pp. 93–98). Leuven: Davidsfonds. 
 



	  70 

Reynebeau, M (1995). Het klauwen van de leeuw: De Vlaamse identiteit van de 12de tot de 21ste eeuw. 
Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. 
 
Saeys, F. (2007). Statuut, organisatie en financiering van de openbare televisieomroep in Vlaanderen. In 
A. Dhoest, & H. Van den Bulck (Eds.), Publieke televisie in Vlaanderen: Een geschiedenis (pp. 23–58). 
Gent: Academia Press. 
 
Senelle, R. (1999). Kronieken van de Vlaamse staatswording: over de identiteit van het Vlaming-zijn. 
Tielt: Lannoo. 
 
Scannell, P. (1992). Public service broadcasting and modern public life. In P. Scannell, P. Schlesinger 
& C. Clarks (Eds.), Culture and power: a media, culture and society reader (pp. 317–348). London: 
Sage Publications. 
 
Schramme, A. (2006). De Belgische lasagne – Recepten voor Vlaamse, Waalse en Belgische 
identiteiten. In S.W. Couwenberg (Ed.), Nederlandse en Vlaamse identiteit: betekenis, onderlinge 
relatie en perspectief (pp. 98–108). Budel: Damon Uitgeverij. 
 
Schiller, H. (1976). Communication and cultural domination. New York: White Plains. 
 
Smith, A.D. (1989). The ethnic origins of nations. Oxford: Basil Blackwell. 
 
Smith, A.D. (1991). National identity. Harmondsworth: Penguin Books.  
 
Spee, S, Lefever. K. & Vanhoof, S. (1999). Stereotypen en rollenpatronen. In M. Michielsens, D. 
Mortelmans, S. Spee & M. Billet (Eds.), Bouw een vrouw: sociale constructie van vrouwbeelden in de 
media (pp. 25–50). Gent: Academia Press.  
 
Storey, J. (2003). Inventing popular culture: from folkklore to globalization. Oxford: Blackwell 
Publishing Ltd. 
 
Straubhaar, J.D. (2003). Choosing national TV: Cultural capital, language, and cultural proximity in 
Brazil. In M.G. Elasmar (Ed.), The impact of international television: A paradigm shift (pp. 77–100). 
Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 
 
Strinati, D. (1995). An introduction to theories of popular culture. London: Routledge. 
 
Tulloch, J. (1990). Television drama: agency, audience and myth. London: Routledge. 
 
Van Bauwel, S. (2005). Genderbending als discursief performatieve articulatie van verzet in 
hedendaagse populaire beeldcultuur. Een tekstuele en receptive analyse van de representaties van 
bewegende genderidentiteiten in muziekvideoclips. Gent: Vakgroep Communicatiewetenschappen.  
 
Van Bauwel, S., Saeys, F., Coppens, T., Devroe, I., Tollenaere, B. & Van Damme, E. (2009). 
Audiovisuele media in België. Onuitgegeven syllabus. Gent: Vakgroep Communicatiewetenschappen. 
 
Van den Bulck, H. (2007). Het beleid van de publieke televisie: van hoogmis van de moderniteit naar 
postmodern merk? In A. Dhoest, & H. Van den Bulck (Eds.), Publieke televisie in Vlaanderen: Een 
geschiedenis (pp. 59–82). Gent: Academia Press. 
 
Van den Bulck, H. & Dhoest, A. (2007). Programmering: het precaire evenwicht tussen informative, 
educatie, cultuur en ontspanning. In A. Dhoest, & H. Van den Bulck (Eds.), Publieke televisie in 
Vlaanderen: Een geschiedenis (pp. 173–198). Gent: Academia Press. 
 
Van de Velde, H. & Houtermans, M. (1999). Vlamingen en Nederlanders over de uitspraak van 



	   71 

nieuwslezers. In E. Huls & B. Weltens (Eds.), Artikelen van de derde sociolinguïstische conferentie (pp. 
451–462). Delft: Eburon. 
 
Van de Perre, H. (2000). De identiteit van de Vlaamse kunst? In P. de Roover & E. Ponette (Eds.), Hoe 
Vlaams zijn de Vlamingen? Over identiteit (pp. 79–85). Leuven: Davidsfonds. 
 
Van Gorp, H., Ghesquière, R. & Delabastita, D. (1998). Lexicon van literaire termen. Groningen: 
Martinus Nijhoff. 
 
Van Hoof, S. (2012). ‘Dat verwerpelijk Vloms klappen’. Substandaardisering in fictie op de openbare 
omroep in de jaren 80 en vandaag. In K. Absillis, J. Jaspers & S. Van Hoof (Eds.), De manke 
usurpator: over Verkavelingsvlaams (pp. 275–304). Gent: Academia Press. 
 
van Istendael, G. (1989). Het Belgisch labyrint of de schoonheid der wanstaltigheid. Amsterdam: 
Arbeiderspers. 
 
van Istendael, G. (1993). Bestaat een Vlaamse of Nederlandse culturele identiteit. In J. Blom, J. 
Leerssen & P. De Rooy (Eds.), De onmacht van het grote: Cultuur in Europa (pp. 20–29). Amsterdam: 
Amsterdam University Press. 
 
Van Kempen, J. (1995). Geschreven op het scherm. Een methode voor filmanalyse. Utrecht: LOKV.  
 
Van Poecke, L. & Van den Bulck, H. (1994). Inleiding: het globale en het lokale. In L. Van Poecke & 
H. Van den Bulck (Eds.), Amerikanisering van de Europese media (pp. 9–38). Leuven: Garant. 
 
Van Tongeren, P. (2001). Narrativity, ethics and the media. In E. Cassidy & A.G. McGrady (Eds.), 
Media and the marketplace: ethical perspectives (pp. 109–120). Dublin: Institute of Public 
Administration. 
 
Verrelst, W. (1992). Trots en schaamte van de Vlaming: een essay over de Vlaamse cultuur in de 
twintigste eeuw. Kapellen: Pelckmans.  
 
Vos, L. (1994). De nationale identiteit in België. Een historisch overzicht. In J. Blommaert & R. Detrez 
(Eds.), Nationalisme: kritisch opstellen (pp. 120–150). Berchem: EPO.  
 
Vos, L. (2002). Van Belgische naar Vlaamse identiteit. Een historisch overzicht. In P. Gillaerts, H. van 
Belle & L. Ravier (Red.), Vlaamse identiteit: mythe én werkelijkheid (pp. 11–21). Leuven: Acco 
Uitgeverij. 
 
Waisbord, S. (2004). Media and the reinvention of the nation. In J. Downing (Ed.), The sage handbook 
of media studies (pp. 375–392). Thousand Oaks: Sage.  
 
Wester, F. & Pleijter, A. (2006). Inhoudsanalyse als kwalitatief-interpreterende werkwijze. In: F. 
Wester, K. Renckstorf & P. Scheepers (Eds.), Onderzoekstypen in de communicatiewetenschap (pp. 
575–599). Alpen aan den Rijn: Kluwer. 
 
Williams, R. (1983). Keywords: A vocabulary of culture and society. New York: Oxford University 
Press. 
 
Williams, R. (1989). Drama in a dramatized society. In A. O’Connor (Ed.), Raymond Williams on 
television: selected writings (pp. 1–13). London: Routledge. 
 
Wodak, R., De Cillia, R., Reisigl, M. & Liebhart, K. (2009). The discursive construction of national 
identity. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd. 
 



	  72 

Internet 
 
Almog, O. (1998). The problem of social type: a review. Electronic Journal of Sociology.  
Geraadpleegd op 23 juni 2013 op the World Wide Web: 
http://www.sociology.org/content/vol003.004/almog.html 
 
Cobra (2012, 28 maart). Daar komt De Ronde weer. Geraadpleegd op 7 juli 2013 op het World Wide 
Web: http://www.cobra.be/cm/cobra/nog/cobra-kijkt-tv/120328-sa-cobrakijkttv-deronde 
 
Koeken Troef! (n.d.). Quiz me quick. Geraadpleegd op 8 juli 2013 op het World Wide Web: 
http://www.koekentroef.be/producties_televisie.html 
 
Timmermans, F. (n.d.). De kunstenaar in dienst van zijn volk. Geraadpleegd op 15 juni 2013 op the 
World Wide Web: http://www.anp-archief.nl/attachment/348840 
 
Van Hoof, S. (2013). Fictietaal en taalfixaties. Rekto Verso: Tijdschrift voor cultuur en kritiek, 57. 
Geraadpleegd op 10 juli 2013 op het World Wide Web: http://www.rektoverso.be/artikel/fictietaal-en-
taalfixaties 
 
Eén (n.d.). De ronde. Geraadpleegd op 7 juli 2013 op het World Wide Web: 
http://www.een.be/programmas/de-ronde 
 
Woestijnvis (n.d.). Historiek. Geraadpleegd op 4 juli 2013 op het World Wide Web: http://www. 
woestijnvis.be/nl/informatie/historiek 
 
Woestijnvis (n.d.). De ronde. Geraadpleegd op 7 juli 2013 op het World Wide Web: 
http://www.woestijnvis.be/nl/producties/de-ronde 
 
 
Artikels uit kranten, magazines, weekbladen 
 
Bervoet, D. & Peeters, T. (2012, 10 maart). ‘Ik ben een hardwerkend zondagskind’. Jan Eelen, 
Woestijnvis-boy van het eerste uur. De Tijd, 41–42. 
 
Beyen, M. (2011, 19 februari). ‘De Ronde’, epos van een natie. De Morgen, 17. 
 
De Bonte, L. (2008, 31 december). De middenstand regeert het land. De Standaard, 88. 
 
Decaestecker, B. (2008, 14 november). Eén grossiert in fictieseries, De Morgen, 40. 
 
De Kock, C. & Droeven, V. (2012, 21 december). De culturele knipogen van ‘Quiz me quick’. De 
Standaard, 6–7. 
 
de Leur, T. (2009, 24 januari). Tom Van Dyck begint zelf te duizelen van de historische 1.767.317 
kijkers, Het Nieuwsblad, 79. 
 
de Leur, T. (2013, 23 oktober). Bart De Pauw: ‘Zelfs Wouter Vandenhaute heeft me gefeliciteerd’ Het 
Nieuwsblad, 10. 
 
Droeven, V. (2012, 22 oktober). De winterwarmer van de VRT, De Standaard, 4. 
 
Droeven, V. (2012, 23 oktober). Bart De Pauw maakt van Eén weer de grootste zender op 
zondagavond. De Standaard, 2. 
 
Dumon, P. (2011, 14 februari). ‘De koers wacht op niemand, dat was het probleem’. De Morgen, 25.  



	   73 

 
Dumon, P. (2013, 13 januari). VIER kan scoren, maar alleen met ijzersterke fictie. De Morgen, 39. 
 
hmp. (2011, 19 november). De 'Laatste show'-presentator neemt voor het eerst geen winterstop. Het 
Nieuwsblad, 82. 
 
jcd. (2011, 17 februari). ‘Da meen dje nie’ is overal. De Standaard, 31. 
 
jdb. (2011, 15 november). Topscores voor ‘De Pappenheimers’ en ‘Van vlees en bloed’. De Morgen, 
30. 
 
Ruëll, N. (2012, 1 februari). 'Het éveil van de Vlaamse cinema’, Knack Extra, 40. 
 
Rutten, A. (2011, 21 december).  'Ik wil beter doen dan de anderen'. Het Nieuwsblad, 14. 
 
Snoeck, D. & Serrure, B. (2012, 3 oktober). Deus ex machina voor Vlaamse fictie. De Tijd, 15. 
 
Spoormakers, S. (2013, 2 april). Vlaamser dan Vlaamse feestdag. Het Laatste Nieuws, 4. 
 
Theerlynck, S. (2011, 21 februari). De geheimen van 'De ronde'. De Morgen, 28. 
 
Theerlynck, S. (2011, 28 februari). De ronde: ethisch debat met 2 miljoen kijkers. De Morgen, 25. 
 
Theerlynck, S. (2011, 30 september). ‘Quiz me quick': Erop of eronder voor Bart De Pauw. De Morgen, 
31. 
 
Van Goethem, H. (2009, 24 december). ‘Ik zen nogal ne keirel hé’. Gazet Van Antwerpen, 62. 
 
Van Goethem, H. (2012, 5 september). Waarom Vlaamse fictie boomt in crisistijd. Focus Knack, 16.  

Van Hove, S. (2009, 12 februari). Afscheid van een hype. Het Laatste Nieuws, 29. 
 
Winnen, P. (2011, 15 februari). Koers tussen hemel en zadel. De Morgen, 16. 
 
 
Filmografie 
 
De Pauw, B., De Wilde, S., Vaessen, B. & Geirnaert, J. (2012). Tafel 7 (Matthys, J., Regisseur). In 
Perquy, H. (Producer), Quiz me quick. Brussel: VRT. 
 
De Pauw, B., De Wilde, S., Vaessen, B. & Geirnaert, J. (2012). Het paard van Parijs (Matthys, J., 
Regisseur). In Perquy, H. (Producer), Quiz me quick. Brussel: VRT. 
 
De Pauw, B., De Wilde, S., Vaessen, B. & Geirnaert, J. (2012). De retorische vraag (Matthys, J., 
Regisseur). In Perquy, H. (Producer), Quiz me quick. Brussel: VRT. 
 
Eelen, J. & Boone, Y. (2011). Aflevering 1. (Eelen, J., Regisseur). In Tack, W., Vandenhaute, W. & 
Watté, E. (Producers), De ronde. Brussel: VRT. 
 
Eelen, J. & Boone, Y. (2011). Aflevering 4. (Eelen, J., Regisseur). In Tack, W., Vandenhaute, W. & 
Watté, E. (Producers), De ronde. Brussel: VRT. 
 
Eelen, J. & Boone, Y. (2011). Aflevering 9. (Eelen, J., Regisseur). In Tack, W., Vandenhaute, W. & 
Watté, E. (Producers), De ronde. Brussel: VRT. 
 



	  74 

Van Dyck, T. & Devlieger, M. (2009). Aflevering 1 (Van Dyck, T., Devlieger, M. & Van Hove, M., 
Regisseurs). In Gillioen, B., De Pauw, T. & Tyberghein, T. (Producers), Van vlees en bloed. Brussel: 
VRT. 
 
Van Dyck, T. & Devlieger, M. (2009). Aflevering 4 (Van Dyck, T., Devlieger, M. & Van Hove, M., 
Regisseurs). In Gillioen, B., De Pauw, T. & Tyberghein, T. (Producers), Van vlees en bloed. Brussel: 
VRT. 
 
Van Dyck, T. & Devlieger, M. (2009). Aflevering 7 (Van Dyck, T., Devlieger, M. & Van Hove, M., 
Regisseurs). In Gillioen, B., De Pauw, T. & Tyberghein, T. (Producers), Van vlees en bloed. Brussel: 
VRT. 
 
 
Andere bronnen 
 
Backelandt, F. (2004). Ons rijke Vlaamse wielerleven en het wielerflamingantisme: 'Sportwereld' als 
gangmaker van identiteit in het interbellum: een discoursanalytische benadering. Niet-gepubliceerde 
scriptie, Gent, Vakgroep Geschiedenis. 
 
Dhoest, A. (2002). De verbeelde gemeenschap: Vlaamse tv-fictie en de constructie van een nationale 
identiteit. Niet-gepubliceerd proefschrift, Leuven, Vakgroep Sociale Wetenschappen. 
 
Van den Bulck, H. (2010, mei). De bescherming en de promotie van de Vlaamse cultuur en identiteit 
door de VRT. Herwerkte tussentijdse evaluatie van de beheersovereenkomst 2007-2011 tussen de VRT 
en de Vlaamse Gemeenschap ter informatie van de sectorraad Media voor het advies in aanloop naar 
de nieuwe beheersovereenkomst 2012-2016. Antwerpen: Universiteit Antwerpen. 
 
Van Nieuwenhuyse, I. (2005). De instroom van Amerikaanse televisiefictie op Europese zenders 
herbeken (anno 2004). Deel I: België, Frankrijk, Duitsland. Niet-gepubliceerde scriptie, Gent, 
Vakgroep Communicatiewetenschappen. 
 
VRT (2006, 20 juli). Beheersovereenkomst 2007-2011 tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap. De 
opdracht van de Openbare Omroep in het digitaal tijdperk. Brussel: VRT 
 
VRT (2007, 16 maart). Addendum beheersovereenkomst inzake het openbare omroepdomein cultuur. 
Brussel. 
 
VRT (2011, 22 juli). Beheersovereenkomst 2012-2016 tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap. 
Brussel: VRT. 
 
VRT (2013). Jaarverslag 2012. Brussel: VRT. 
 
Wuyts, S. (2013). God in je eigen universum: Een onderzoek naar de relevantie van auteurstheorieën in 
Vlaamse televisiefictie aan de hand van Quiz me quick. Niet-gepubliceerde scriptie, Gent, Vakgroep 
Communicatiewetenschappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   75 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  76 

1. Topiclist kwalitatieve tekstuele analyse 
gebaseerd op Dhoest (2002) en Castelló (2007) 

 

1. Setting 

1.1 Speelt het verhaal zich af in Vlaanderen? (in contrast met bv. Wallonië, Nederland?) 
1.2 Is er sprake van een historische Vlaamse setting of een hedendaags context? 
1.3 Waar speelt het verhaal zich af? (regio/streek/platteland/dorp/stad) 
1.4 Hoe wordt dit duidelijk gemaakt? (aandacht voor architectuur, landschappen…) 
 
2. Thematiek 

2.1 Welke thema’s of kwesties komen er aan bod? 
2.2 Zijn deze actueel? Typisch Vlaams? 

 
3. Taal 

3.1 Wordt er gebruik gemaakt van de standaardtaal?  
3.2 Wordt er gebruik gemaakt van de tussentaal/het ‘Verkavelingsvlaams’? 
3.3 Wordt er gebruik gemaakt van dialecten? Zo ja, welke? 
 
4. Geschiedenis 

4.1 Indien historische setting (1.1) Welke periode? Typisch Vlaams? 
4.2 Zijn er verwijzingen naar historische Vlaamse gebeurtenissen? 
4.3 Zijn er verwijzingen naar historische Vlaamse figuren?  
 
5. Cultuur 

5.1 Is de reeks gebaseerd op een literair werk? Zo ja, welk? 
5.2 Zijn er verwijzingen naar hoge cultuurpraktijken? (kunst, literatuur, opera) 
5.3 Zijn er verwijzingen naar populaire cultuurpraktijken? (sport, muziek, televisie, film) 
5.4 Zijn er verwijzingen naar de volkscultuur/folklore? (plattelandscultuur, volkse tradities) 
 
6. Levensstijl 

6.1 Gebruiken en/of tradities 
6.2 Etiquette en/of opvoeding 
6.3 Vrijetijdsbesteding / ontspanning  (cfr. 5.3) 
 
7. Personages  (a.d.h.v. personagebeschrijving) 

7.1 Zijn er prototypes/archetypes terug te vinden? Zo ja, welke? 
7.2 Is er sprake van stereotypering? (op vlak van karakter, fysieke kenmerken, …) 
7.3 Is er sprake van ‘sociale types’ versus ‘stereotypes’? (centrum versus marge) 
7.4 Zijn er verwijzingen naar ‘de Vlamingen’? (in contrast met bv. ‘de Walen’) 
 
8. Iconografie  

8.1 Vlaamse symboliek (vlag, liederen, tradities, oorlogsmonumenten) 
8.2 Voorwerpen 
8.3 Klederdracht 
8.4 Gastronomie 
8.5 Decor 
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2 .  ANALYSE VAN VLEES EN BLOED 
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2.1  SEQUENTIEANALYSE VAN VLEES EN BLOED (AFL  1-4-7)   
 

In i t ia len  personages:  

	  
Mo (Moemoe) 
A (André) 
Li (Liliane) 
R (Rudy) 

Lu (Luc) 
G (Gerda) 

Ma (Maurice) 
Mi (Mike) 

An (Anke) 
H (Herman) 
W (Wilfried) 
MV (Mevrouw Verspoor) 

C (Cafébazin Julia) 
P (Politieman)

 
 

Aflevering 1 
 

Seq Screent i jd  Pers  T i jd  en  ru im te  P lot  Representat ies  (c f r .  topic l i js t )  

1  00:00 – 00:49 Mo, A Koeienstal, boerderij 
dag 

Mo zit in koeienstal op zoek naar 
de ‘beste’ beesten voor de slagerij 
terwijl A samen met boer toekijkt 

• Sett ing: Boerderij, koeien… 

2 00:50 – 00:59 Li Buiten aan beenhouwerij 
dag 

We zien Li klanten bedienen van 
door het winkelraam, zegt dat ze in 
keuken gaat kijken. 

• Sett ing:  Beenhouwerij (cfr bloembakken, omheining) a.d.h.v. 
establishing shot 

• Them a:  middenstanders, zelfstandigen, slagerij 
• I conograf ie:  Schort ‘Vangenechten’ in winkel 

3  01 :00 – 01:49 Lu, Mi, Li Binnen in beenhouwerij, 
keuken, dag 

Lu en Mi zijn aan het werk in 
keuken van beenhouwerij. Li komt 
binnen. Telefoon gaat en Li pakt op 
en het is R. 

• Sett ing/Decor:  Beenhouwerij (keuken), relatief ouderwets, 
(hang)telefoon, blauwe lamp (voor muggen etc.) 

• Taal :  Liliane praat tussentaal met Kempisch dialect 
• I conograf ie:  ‘Hallo met Beenhouwerij Vangenechten’ 

4  01:50 – 02:06 Mo, A Koeienstal, boerderij 
dag 

Mo heeft de koe eruit gekozen. A 
plakt sticker ‘Vangenechten’ sinds 
1952  op koe. 

• Sett ing:  Boerderij 
• Taal :  Moemoe praat eveneens mengeling van tussentaal en  

Kempisch dialect 
5  02:07  – 03:15 - - Begingeneriek • I conograf ie /Folk lore:  alle handelingen van een slager komen 

aan bod op een poëtische manier 
6  03:16 – 03:34 Mo, Li Leefruimte beenhouwerij, 

dag 
Mo en Li praten over dat R 
terugkomt en A niet mag weten en 

• Sett ing/D ecor:  Leefruimte beenhouwerij, nostalgisch, 
ouderwets interieur (cfr. sinds 1952) Stoelen, ramen, gordijnen, 
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met Lu bespreken tafelversiering, behangpapier, tapijt, kaders, lampkap 
• I conograf ie  (k ledi j ) :  Moemoe! 
• Populaire  cul tuur:  krant lezen 

7  03:35 – 03:59 Li, Lu Binnen in beenhouwerij, 
keuken, dag 

Li zegt Lu dat hij bij Mo moet • Sett ing/D ecor:  Beenhouwerij 

8  04:00 – 04:18 Mo, Lu Leefruimte beenhouwerij, 
dag 

Mo zegt Lu dat hij ‘ne kilo 200’ 
gehakt moet halen zonder A iets 
mag weten 

• Decor:  Leefruimte (vaas en gordijnen toe, deur, oude stoel) 

9  04:19 – 05:05 Lu, A, Mi Binnen in beenhouwerij, 
keuken, dag 

Lu is gehakt aan het halen voor de 
vogelnestjes, A vraagt waarom,  

• I conograf ie /Tradi t ies/Folk lore:  Gerecht: vogelnestjes met 
tomatensaus en puree als feestgerecht omdat R terugkomt. 
Wordt ook gemaakt voor verjaardagen. 

• Taal :  ook Andre speekt met soort Kempisch dialect: ‘Er is een 
fiestje en ik wiejt van niet’ 

10  05:06 – 05:42 A, Mo, Li Leefruimte beenhouwerij, 
dag 

A komt trap opgelopen met gehakt 
en doet sarcastisch over avondeten 

• Decor:  ouderwets, nostalgisch interieur, hangtelefoon, bronzen 
potten, tegels, termos 

• Taal :  André: Voila se dames ‘gekapt, ne kilo tweehonderd’ 
11  26:02 – 06:13 An, A, Mv Beenhouwerij, winkel, dag An bedient klanten, A komt binnen 

met kapje op en bedient mee de 
klanten 

• Decor:  Interieur beenhouwerij: authentiek, hangende worsten, 
nummerbord met kaartjes in schaaltje leggen, toonbank met 
versieringen en bordjes, klanten die aanschuiven, 2 kinderen 
spelen blad steen schaar 

• I conograf ie /Gastronom ie:  Bestelling ‘2 kotteletjes’ 
• Taal /Personage:  Hollands koppel ‘we willen lekker smullen, 

geef ons maar 2 kotteletjes’  
12  06:14 – 06:38 Lu, A, Li Beenhouwerij, keuken, 

avond 
Lu kuist de keuken, A gaat met de 
hond wandelen, Li komt vragen of 
A weg is 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  Muziek op achtergrond Vlaamse 
charmezanger Salim Seghers – Verlaat me nooit  

13  06:39 – 07:43  H, R Beenhouwerij, 
buitenomgeving, avond 

H is de haag aan het knippen, en 
ziet R toekomen met boeket 
bloemen. H loopt er meteen 
naartoe 

• Sett ing:  dorpsomgeving, ‘onder de kerktoren’ achtergrond, 
speelpleintje 

• Personage/Taal :  H spreekt dialect en opvallende kledij. H 
heeft geen werk, zoekt ook niet. ‘Tis ni woar eh, godverdekke 
doeme doeme toch’ ‘me mij kunde lachen eh, ik zen nogal ne 
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keirel eh’ 
14  07:44  – 08:28 Li, Lu, Mo, 

R 
Leefruimte beenhouwerij, 

avond 
Lu, Mo; Li zijn tafel aan het dekken 
voor feestmaal, bel gaat en dan 
zitten ze aan tafel met R 

• I conograf ie /gastronom ie/voorw erpen:  Kandelaar, 
servietten op tafel, vogelnestjes op tafel op een bedje van sla met 
peterselie, 

15  08:29 – 08:56 H,A Beenhouwerij, 
buitenomgeving, avond 

H ziet A toekomen en doen korte 
babbel met elkaar 

• Sett ing:  ‘ typische Vlaams dorp’: huizen, laan met bomen, 
verkeersbord, kerktoren, iedereen perfecte haag, fietsers 
passeren, met hond gaan wandelen 

16 08:57 – 12:10 Li, Mo, Ru, 
Lu,A,H 

Leefruimte beenhouwerij, 
avond 

A komt toe, we zien eerst hond 
met lift naar boven komen. A en Li 
maken ruzie over R, dan komt 
iedereen aan tafel zitten. R en A 
maken ruzie, Mo krijgt aanval. 
Ambulance op straat en iedereen 
komt kijken. Ook H 

• Personage:  Luc steekt serviette in zijn kraag 
• Personage:  Mo is de baas, de matriarch: beveelt Li, Lu, A 
• Them a:  familiesaga, gezinskwesties, opvolging, moeder baas 

(Moeder Maria) 
• I conograf ie:  Ambulance op straat, 100, mensen op straat 

komen kijken 

17 12:11 – 14:57 Mo, A, Li, 
G, Ma 

Ziekenhuis, avond G en Ma komen toe in ziekenhuis 
en praten met Li en A en met 
verpleegster 

• Personage/taal :  Ma in kostuum, met das, praat meer 
tussentaal dan dialect 

• Taal :  André ‘noet’ ipv ‘nooit’, ‘iniens’ ipv ‘ineens’, ‘gemoakt’ ipv 
‘gemaakt’ 

• Taal :  Verpleegster praat ‘gekuistere’ tussentaal gebruikt wel ‘ge’ 
18  14:57 – 15:39 R en Lu Leefruimte beenhouwerij, 

nacht 
R kuist de tafel op en Lu gaat 
slapen, R maakt Lu warme melk 
met honing 

• Decor:  leefruimte, interieur 
• Populaire  Cultuur:  Lu kijkt naar Britse documentaire 

(Canvas?) 
• I conograf ie /Tradi t ies /Gastronom ie:  R maakt L ‘warme 

melk met honing én daar mag ne peperkoek bij’ 
19  15:40 –  16:38 Mo, A, Li, 

G, Ma 
Ziekenhuis, nacht Ma begint dan zelf met 

ziekenzalving. A en Ma maken 
ruzie 

• Taal :  ‘gemoakt’ ipv ‘gemaakt’ 
• Verwijzing naar de koning (Belgisch niet Vlaams) 
• Levensst i j l /Gebruiken:  Ziekenzalving, sacrament christelijk 

geloof 
  

20  16:39 – 17:15 R en Lu Kamer van Lu, nacht R brengt eten naar Lu. Lu eet van 
peperkoek 

• Principes ‘te weinig honing in’ 
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21 17:16– 20:17 Mo, A, Li, 
G, Ma 

Ziekenhuis, nacht Ma voert het sacrament uit, dokter 
komt binnen en zegt dat Mo 
erdoor zal komen 

• Levensst i j l /gebruiken :  ritueel van de ziekenzalving, soort 
mis, bedienen van laatste sacrament (uiercrème gebruiken ipv 
heilige olie) 

• Taal :  Dokter praat gekuistere taal gezien zijn positie 
• Them a:  familievete 

22 20:18 – 25:22 Li en A, R Leefruimte beenhouwerij, 
badkamer, slaapkamer Mo, 
slaapkamer A en Li, nacht 

Li en A komen thuis en praten met 
R. Li zegt dat R in kamer van Mo 
moet liggen 
A is tanden aan het poetsen, R kijkt 
rond in kamer Mo, Li en A liggen in 
bed en praten 

• Taal :  Tussentaal die neigt naar Kempisch dialect van Liliane: 
‘Noet of noet nimier hore’ ‘ons moemoe’ ‘nieje’ ‘we zijn iejl blij’  

• Decor:  slaapkamer Mo: behang, lampenkap, kaders 
• Decor:  slaapkamer A en Li: behang, lampenkap, vogel, 
• Them a:  opvolging van zelfstandige, geldproblemen 

23 25:23 – 27:10 H, Mi, An, 
A 

Beenhouwerij, in- en 
exterieur, ochtend 

H staat al te vroeg aan deur van 
beenhouwerij, Mi komt toe met 
brommer, H vertelt aan An wat hij 
weet. Mi maakt zich klaar, An zoekt 
Li. A zegt tegen Mi, dat hij ‘zijne 
man is’ 

• Personage/Taal :  Herman, kousen in slippers, nieuwsgierig, 
roddelen, ‘och menneke’ 

• Them a:  familievete, opvolging, Mi als buitenstaander positie 
verloren? 

24 27:11 –28:24 Lu en H Beenhouwerij, winkel, 
ochtend 

Beenhouwerij gaat open, H staat 
aan de deur, bestelt elke dag 100 
gram salami maar niet die dag 
omdat Mo in ziekenhuis ligt, hij 
wil mager kippenwit 

• Decor/ iconograf ie  interieur lamellen openschuiven, belletje 
bij binnenkomen klant 

• Personage:  H staat klaar A: ‘Allee hij stoat der al zelle’, H bestelt 
elke dag 100 gram salami 

• Taal :  H ‘pertang veul meegemoakt’ 
25  28:25 – 29:25 An en Li, 

Lu en R 
Beenhouwerij, leefruimte, 
slaapkamer Mo, ochtend 

An en Li babbelen over Mo, Lu zit 
aan bed van Mo waar R inslaapt en 
babbelen over Mo 

• Decor:  gordijnen, behang, hoofdeinde bed 
• Taal :  Lu: ‘Da hemik ni geiren’ 

26  29:25 – 31:01 G en Ma Ziekenhuis, dag Ge en Ma bekijken appartementen 
aan zee nu Mo dicht bij sterven is 

• Vri je t i jdsbesteding:  buitenverblijf aan zee in aanloop van 
pensioen, maar geld te kort.  

• Them a: familievete, erfenis, zwart geld zelfstandige, slapen met 
kous onder matras. 

27  31:02 – 33:57 R, Mi, Li, 
A, Lu 

Beenhouwerij, keuken, 
bureau, exterieur,dag 

De vete tussen Mi en R wordt 
duidelijk, A moet paparassen 

• Them a:  Over administratie ‘paparassen’ zelfstandige 
• I conograf ie: Bordje ‘ik waak voor m’n baas’ 
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invullen als zelfstandige. Mi 
herhaalt woorden van Lu ‘gij zijt de 
man’ denkt aan zijn opvolging  

• Taal /U i tspraken:  ‘nieuwen baas, nieuwe wetten’ 

28  33:58 – 37:38 G, Ma, Mo, 
Lu, Mi, A 

 
 

Ziekenhuis, kamer Mo, 
beenhouwerij (keuken) dag 

 
 

G en Ma zitten bij Mo aan bed 
 
Mi en A lachen met R terwijl Lu 
voort doet,  iedereen werkt in 
beenhouwerij. 
 
R komt moet boeket bij Mo, G en 
Ma komen binnen. 

• Them a:  Testament 
 
• I conograf ie:  Handelingen beenhouwerij relatief oud 
 
 
 
• Taal :  ‘onze Rudy’ ‘de moemoe’ ‘ons moe’ 
 

29  37:39  – 41:18 A, G, Ma, 
Li 

Beenhouwerij, leefruimte, 
badkamer, auto avond 

 G en Ma zijn op bezoek bij A en Li 
voor bespreking verdeling erfenis 
en financiële situatie. Ondertussen 
A en Li in badkamer  

• Them a:  familievete, erfenis, ‘ons moe’, opvang moeder 
• Taal :  Maurice: ‘ik heb dat vermoeden als een stelling 

geponeerd’ 

30  41:19 –44:53 H, An, Mi, 
A, Li,Lu, R 

Beenhouwerij, exterieur, 
keuken 

 
 

Rondpunt op straat 
 

Ziekenhuis, dokterspraktijk, 
kamer Mo 

 
 

Ambulance 

H al klaar voor de deur, roddelen 
met An over H, Mi en Lu in keuken. 
Lu ligt in struikgewas in midden 
van rondpunt 
Li en A komen toe ziekenhuis waar 
G en Ma wachtten. Ondertussen 
legt Mi R op de rooster in 
beenhouwerij. Ambulance komt 
toe bij Lu en neemt hem mee om 
naar ziekenhuis te geraken. Lu 
komt bij Mo en die wordt terug 
wakker. 

• Personage/Taal :  H staat weer klaar, typische klant, 100 gr 
salami. ‘ik zen ook giene gewone eh’ 

• Taal /u i tspraak:  Mi: ‘alles ga behalve ne pier da kruipt’ 
 
• Sett ing:  landelijk rondpunt, haaientanden, ambulance 
 
• Sett ing  z iekenhuis , wachtzaal, steentjes,  dokterspraktijk, 

balletjes 
 
• Personage: Lu loopt rond in ziekenhuis met nekbescherming 

nog op  
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Aflevering 4 

Seq Screent i jd  Pers  T i jd  en  ru im te  P lot  Representat ies  

1  01:13 – 02:18 A, W, C Stamcafé van A en W, avond W en A praten over de affaire van A 
met Mv.  

• I conograf ie /Levensst i j l :  Boezemvrienden W en A zitten in 
hun stamcafé met pint 

2  02:19 – 03:24 - -  Begingeneriek - 
3  03:25 – 05:49 A, R, H, Mi Voorgevel beenhouwerij, 

avond 
A en R zijn de wagen aan het 
inladen voor het weekendje aan 
zee van A en Li. Ze maken ruzie 
over koffers. H komt aangelopen 
en doet babbeltje. Mi komt 
aangereden. H en A, R hebben 
venijnig gesprek 

• Vri jet i jdsbesteding/  popula ire  cul tuur:  naar zee op 
weekend 

• Them a:  opvolging van de beenhouwerij, vader/zoon 
• Personage:  H de ‘dorpsgek’ komt alles gadeslaan, wordt mee 

gelachen: zo vindt R een roddel uit en reageert H meteen zoals 
verwacht. R antwoordt dan ‘Gij weet da ni, das wel heel raar’ 

• Them a:  clichés over zelfstandigen ‘Op vakantie, ne zelfstandige 
kan da allomal eh; als ge’t breed hebt kundet breed loaten 
hangen eh’, verwijzingen naar zwart geld 

• Taal :  personages spreken allemaal dialect, de een al wat 
uitgesprokener dan de andere 

 
4  05:50 – 07:19 Li, An,R Slaapkamer Li en A, trap, 

dag 
Li vertelt hoe blij ze is met 
weekend aan An. Li vraagt of er 
iets is met An. (An weet van 
bedriegen) R roept Li op trap en 
praat met An 

• Decor:   interieur behang, kaders, stoelen,… 
• Personage:  Li onbeholpenheid dat ze uit natuurlijke habitat 

gaan ‘moet kledij afwachten naargelang interieur van het hotel’ 

5  07:20 – 09:24 Mi, A, An, 
H, Li, Mo, 

Lu 

Beenhouwerij, 
winkel/keuken, slaapkamer, 

buitgevel, dag 

A spreekt met Mi over burn-out en 
terugkomen. Maakt mopjes die 
niet in goede aarde vallen. A laadt 
auto verder in, terwijl H toekijkt. 
Mo heeft last dat ze vertrekken. Bij 
vertrek houdt H ‘het verkeer’ tegen  

• Personage H ‘dorpsgek’ volgt alles op de voet, houdt het 
verkeer tegen 

• Vri jet i jdsbesteding /populai re  cul tuur:  zee, over het 
strand wandelen, goed eten en de negatieve visie Mo: zout water 
en ‘wa zand en daar doet iedereen zo over en daarbij ’t waait daar 
hiel den tijd’ 

• I conograf ie /decor /set t ing:  typische omheining, kerktoren.. 
6  09:24 – 10:25 R, An, Li, Beenhouwerij (winkel, R en An bedienen de klanten, • I conograf ie:  close-up van nummersysteem in beenhouwerij, 
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A, Mi en 
Lu, Mo 

keuken, leefruimte), dag terwijl Lu en Mi in atelier werkt Li 
en A onderweg met auto. 

close-ups van werk in beenhouwerij (gehakt maken), kindjes in 
de winkel die een gratis schelleke krijgen en dan ‘bedankt’ 
moeten zeggen, eurobiljet 

• Them a:  Mo leest boekje over pensioen 
7  10:26 – 11:06 A, Li Onderweg naar zee/ auto, 

dag 
A en Li staan in de file onderweg 
naar zee, gesprek over naar de wc 
moeten. A duidelijk slecht gezind 

• Them a:  Fileleed in Vlaanderen, wegenwerken 

8  11:07 – 14:47 Mi, Lu, An, 
R, A, Li 

Beenhouwerij, winkel, auto, 
dag 

Nu A weg is krijgt Lu veel meer 
taken en vertrouwen van R. Lu mag 
klanten bedienen. R zet Lu 
beenhouwersmuts op. 
Ondertussen zitten Li en A nog in 
file en eten lunch op. Li kan haar 
niet meer inhouden en gaat 
plassen in de struiken. Dan gaat 
file vooruit 

 
• Gebruiken/ Iconograf ie:  klanten met boodschappenlijstje: 8 

schellekes gerookt spek, lunch van A en Li in zilverpapier koude 
pensen! 

 
 
 

9  14:48 – 17:08 Lu, R, An, 
Mi, Mo 

Beenhouwerij 
(winkel/atelier), dag 

Lu is na hele tijd nog altijd zijn 
klant aan het bedienen omdat hij 
juist 150 gram preparé wil geven. 
Mo komt van traplift naar beneden 
in atelier. Ze vraagt naar Lu. 

• I conograf ie /Gastronom ie:  150 gram in potje preparé,  
• Klederdracht:  Vangenechtenschort, muts  
• I conograf ie: paté maken, ‘porto dient enkel voor in de paté te 

doen’ 

10  17:09 – 20:02 Li, A, R Auto, Chique hotel 
(hal/slaapkamer) 

Li en A komen toe in het chique 
hotel dat R betaald heeft. 

• Taal :  A: ‘seg der staat hier een fles champieter’  
• Them a:  zelfstandige leeft voor zijn werk ‘Bienhouwerij 

Vangenechten goedemiddag’ 
• Personage:  Li emotioneel van brief 

11  20:03 – 22:19 An, R, Mi 
 

Li, A 

Beenhouwerij 
(winkel/leefruimte), 

namiddag 

De werkdag zit erop en R vraagt An 
en Mi mee naar boven terwijl deze 
anders altijd beneden moeten 
eten. Mo is niet opgezet met 
uitnodiging en wilt geen 
vervanging van ouder regels. 

• Them a’s:  hiërarchie volgens oude regels vader/ moeder tov 
zoon ‘soms zijn de dingen zoals ze zijn en das ni altijd slecht’ 

• Gastronom ie:  Lever eten met mosterd 
 
• Sett ing/Vr i je t i jdsbesteding:  de zee, dijk terras op zeedijk, 

appartement aan zee zoals G en Ma 
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Ondertussen zitten Li en A op 
terras aan zee 

 

12  22:20 – 24:04 Ma, G, An, 
R, H 

Beenhouwerij, winkel, dag Ma komt reclame maken in de 
winkel voor zijn ‘deskundige 
natuurwandeling’ met folder. H 
komt ook binnen 

• Personage/Taal :  taalgebruik Ma om van hogere rang te lijken: 
‘een folder met informatie omtrent vestimentaire tips 
enzoverder’, ook steeds in pak. Haalt zijn diploma voor 
natuurgids en doet denigrerend naar H ‘ik pas pas mij aan het 
niveau 

 
13  24:05 – 29:49 A, Li 

 
An, R, Mi, 

Lu 

Hotel A en Li, avond 
 

Op café, ‘s avonds 

A drinkt whisky en oefent zijn 
bekentenis in slaapkamer wanneer 
Li binnenkomt, A en Li opgetut aan 
het diner.  
 
Ondertussen zitten An, R, Mi en Lu 
op café. Mi wil iets doen voor hun 
100ste verjaardag samen, Lu denkt 
meteen aan vogelnestjes.  
 
Li geeft A een cadeautje: een 
viagrapil. A begint te wenen en 
biecht op. Op dat moment begint 
een verjaardagsliedje met spot op 
hen. Iedereen begint te zingen 
met vuurwerkstokken. ZE worden 
gevraagd voor openingsdans te 
doen 

• Personage A en Li ongegeneerde conversaties over 
‘doortrekken op wc’ + we zien A veel op wc zitten, onwennig 
gesprek 

 
• I conograf ie /D ecor/Pop.  Cul tuur:  Evil Superstars (muziek 

van Vlaamse afkomst), Primus pintjes met ‘borrelnootjes’ 
 
 
 
 
• I conograf ie /Gastronom ie:  ‘Lang zullen ze leven’ en er komt 

een dessert met vuurwerkstokken. 

14  29:50  –   34:30 Mi, Lu, R, 
An, Mv, W 

Op een fuif, avond Lu bestelt pintjes en An en R op 
dansvloer, maar gaan naar buiten, 
Mi en Lu praten verder tot Lu de 
‘boshoer’ ziet, hij loopt er op af en 
grijpt borsten, Mv schreeuwt en 

• I conograf ie:  politiecombi’s 
• Taal :  W ‘volgens mij zijde gij ook nen hiejten teen gij’ 
• Taal :  Hollands koppel spreekt met Engelse woorden ‘crazy’ 

ander taalgebruik Vl ‘vrijen’ ipv Nl ‘neuken’ 
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haar man slaat hem neer, Mi slaat 
man neer, politie komt toe en W 
ondervraagt Lu en nadien Mv en 
haar man. Ze trekken klacht in 

15  34:31 –  36:07 A en Li, R, 
An, Mi en 

Lu 

Hotel, beenhouwerij, nacht A staat aan deur en wil met Li 
praten. Auto komt toe met de rest 
in aan beenhouwerij. An en R 
zitten nog in living te praten en 
kussen 

 

16  36:08 – 38:39 Ma, G, Mi, 
R en An 

Bos, ochtend G en Ma zijn in het bos, gaat zijn 
checklist af. Mi al aan het werken 
in beenhouwerij. R en An worden 
samen wakker  

• Personages: G en Ma gekleed om in bos rond te lopen 
• Voorw erpen: Sedergine 

17 38:40 – 41:05 Li, A, JP Hotel, ochtendbuffet, 
ochtend 

Li vraagt aan A met wie, terwijl ze 
haar pistolet in stukjes scheurt. Ze 
ontmoeten JB (oude kennis van R) 

• Taal /Personage A praat in eens met ‘u’ omdat hij tegen 
vreemde mens praat 

18  41:06– 43:13 Lu, Mo 
A, Li 

Slaapkamer Mo, hotel, 
ochtend 

Lu zit aan bed van Mo door raam te 
kijken. Lu zegt dat hij tegen deur is 
gelopen. Maar biecht dan op. 
Ondertussen checken A en Li uit in 
hotel. JB loopt nog eens langs 

• Them a:  geld, gierig, minibar voor eigen rekening, kost veel geld  

19  43:14–  47:33 Mi, A, Li, 
G, Ma 

Beenhouwerij (keuken), 
auto, bos, ochtend 

Mi is aan verrassing voor A en Li 
aan het werken, A en Li zitten 
geluidsloos in auto. De examinator 
komt toe op het ‘examen’ van Ma. 
Li gooit Viagra uit het raam. H 
komt toe op boswandeling maar 
door te weinig volk gaat het 
examen niet door. 

• Personage:  kledij Ma en G: boswachter, hoge laarzen, en rode 
bodywarmer 

• Belgische nummerplaten 
 
• I conograf ie /Levensst i j l :  H heeft het over dienstregeling van 

de bussen, ‘tis zondag eh’, openbaar vervoer systeem 
 
• Taal /Personage: H ‘goord het ik zen in form eh, me mij kunde 

lachen, ik zen nogal ne keirel eh’ ‘ik zou graag de bus willen 
pakken van kwart voor 12 kan da’ 
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20  47:34 50:50 A, Li, An, 
Mi, R, Mo 

Beenhouwerij, binnen A en Li komen toe in 
beenhouwerij. Mi toont zijn creatie 
aan A en Li en legt het concept uit: 
atomium, dan komt JB toe. 

• Decor/set t ing: Exterieur: buxussen, omheining 
• Geschiedenis / Iconograf ie:  Mi heeft het Atomium in 

gehaktballen en worsten nagemaakt. Omdat A en Li van ’58 zijn 
verwijst Mi naar Expo 58; weliswaar geen echte ‘Vlaamse 
gebeurtenis’ maar zit wel in collectief geheugen van de 
Vlamingen. Het wijst naar familie, verbondenheid. Bollen zijn 
vogelnestjes voor Luc 

 

 

Af levering 7 

Seq Screent i jd  Pers  T i jd  en  ru im te  P lot  Representat ies  

1  01:15 – 02:24 A, Ma Bos, nacht A zit in bos met zendertje van 
reebok 

• I conograf ie:  Termos en boterhammen 

2  02:25 – 03:30 - -  Begingeneriek - 
3  03:10 – 06:29 A, Ma, W, 

C, 
Bos, nacht 

 
Café, nacht 

Ma komt toe bij A en A wordt 
agressief en loopt achter hem. Ma 
zegt dat hij klacht gaat intrekken. 
W zit op café, een halve liter te 
drinken en praat met C 

• Levensst i j l / i conograf ie:  Cafégebeuren, pinten van’t vat, 
trappisten 

• Them a:  praten over opvolging, ook in café 

4  06:30 – 11:07 Li, Mo, A 
en Ma 

Beenhouwerij, leefruimte, 
slaapkamer Mo 

Bos, nacht 

Li kan niet slapen en Mo roept haar 
bij zich. Li begint te wenen. A zoekt 
in bos naar het oor van reebok en 
loopt er dan mee rond. Ze 
babbelen en delen sterke drank.  

• Personage Li in ‘pemoir’ 
• Them a/sett ing:  over de ‘Groenen’ die reebok moeten volgen 

met zender op de computer in Brussel (alsof Brussel de 
beschaving is) 

• Taal /u i tspraak:  A: ‘Het verstand komt met de jaren’ 
5  13:26 – 14:46 Li, Mo 

 
Wi, C 

Beenhouwerij, slaapkamer 
Mo 

Café, nacht 

Mo en Li babbelen over G en Ma 
en verhaal van vroeger  

W is zat en krijgt geen drank meer 

• Taal /W oordenschat  ‘verkering’, ‘onze va’ ‘ma menneke toch’ 
‘Ik mag mijn eigen toch nekeer ontspannen’ ‘Gij ziet mij ni 
geiren’ 
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van C. 
6  14:47 – 20:42 R, An, A, 

Ma 
Appartement An, Bos, 
appartement Mi nacht 

 
 
 
 
 
 
 

Beenhouwerij, 
keuken/atelier, nacht 

R staat voor appartement An en ze 
laat hem binnen. R vertelt het 
verhaal van de reebok. 
Ondertussen Ma en A over 
familievete in verleden en A valt in 
slaap. An maakt haar klaar om 
pensen te helpen maken. R en An 
gaan naar Mi 
 
R toont Mi de reebok en Mi zegt 
dat dit illegaal is. Mi gaat akkoord 
en scherpt de messen 

• Decor/Personage:  Appartement Anke is moderner dan 
leefruimte van Vangenechten, Anke in pemoir 

• Them a:  familievete, ik kom uit een ander milieu hoe jullie met 
elkaar omgingen, die platte bijna vulgaire manier 

• Taal /w oordenschat:  ‘De pot verwijt de ketel godverdoeme’ 
 

7  20:43 – 24:34 A, Ma, W Bos, politiekantoor ochtend Joepie komt bij A, Ma zit in 
politiekantoor om klacht in te 
trekken. W komt toe in 
politiekantoor 

• Taal /personage:  Politieman spreekt met ‘u’  
• I conograf ie /Kledi j  politie-uniform 
• Taal /Personage:  Ma: ‘Ik heb deze beslissing genomen naar 

eer en geweten’ drinkt/slurpt van zijn koffie 
8  24:36 – 24: Lu, Mo, Li, 

Mi, An, R 
Beenhouwerij, leefruimte, 

keuken/atelierochtend 
Lu en Mo zitten aan ontbijttafel en 
Li brengt koffie. 
Mi, An, R draaien pensen en Li 
komt binnen. Lu weet dat reebok 
daarin zit. 

• I conograf ie /gebruiken/Folk lore:  Ontbijt, oude termos, 
toast met échte boter en confituur 

• Tradi t ies /Folk lore:  ‘de echte van Vangenechten’ 

9  26:46 – 32:12 W, Li, R, G, 
P 

Bos, Beenhouwerij, winkel, 
huis G en Ma, ochtend 

W gaat op zoek naar A in bos. Li 
kuist de winkel en praat met R.W 
vindt A maar dan komt er een 
politiecombi die zoekt naar sporen 
in bos. W stapt bij P in de combi en 
verplicht P om zender in gat van 
koe te steken 

• I conograf ie /Kledi j :  Wilfried in politie-uniform, combi 
 
• Decor/set t ing:  huis G en Ma: ook fruitmand op tafel, koffiezet 

maar moderner huis, je hoort kippen op achtergrond 
• Personage:  Gerda in pemoir 
• Sett ing: landelijk dorp: landschap, koeien 

10 32:13 – 35:00 H, An, R, 
Mi, Mo, Li, 

Beenhouwerij exterieur, 
keuken/atelier, keuken 

H kruipt over omheining, en 
spreekt met A. A komt binnen in 

• Sett ing/Tradi t ie /Folk lore/Pop.  cul tuur:  Plaatselijke 
dorpskoers/kermis, omheining, houten tafels en stoelen, 
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beenhouwerij en ziet Mi, R, An aan 
het werk. A moet pensen proeven 
terwijl Li en Mo toekijken 

verlichting, megafoon aan verlichtingspalen, spandoek, 
bijhorende traditie is de ‘echte vangenechtenpensen’ 

 
• Personage:  H kent namen van iedere inwoner 

11  35:01 – 37:06 H, Li, An, 
G, Ma, A, 

Mo 

Omgeving rond 
beenhouwerij, winkel, 

middag 

H test de kermisattracties uit. Li en 
An in winkel, G zegt dat zij en Ma 
komen helpen. Mo en A praten 
over redding van beenhouwerij. 
Mo slaapt 

• Tradi t ie / fo lk lore/pop.  Cultuur:  Kermisattracties (met 
hamer) 

• Them a:  opvolging, Rudy geholpen, fier zijn 

12  37:08 – 37:41 Mi, Lu, Beenhouwerij, 
keuken/atelier, middag 

Mi zegt tegen Lu dat hij niet gaat 
deelnemen aan koers omdat hij 
nacht heeft doorgewerkt, Lu is 
ongelukkig want dan is hij ook 
geen mechanieker.  
 

• Vri jet i jdsbesteding /pop.  cul tuur: dorpskoers 

13  37:41 – 40:02 H, Ma, A, 
Li, An, R 

Buiten beenhouwerij, 
voorgevel, winkel, 

badkamer, overdag 

Ma bedient de klanten o.a. H. A en 
Li kruipen in bed. Ondertussen H 
binnen in winkel met An en R aan 
het praten 

• Personage/Taal :  H ‘Mijne kermis begint pas alskik ne pens 
hem geete’ H praat met de inwoners maar niemand reageert, wel 
R en An, ‘ik zen iejl blij voor ulle’ ‘al we maar is kunne lachen’ ‘me 
mij kunde lachen eh’ ‘ik zen nogal ne keirel’ 

 
• Gastronom ie/t radi t ies:  Pensen met appelmoes, kartonnen 

bord 
• Vri jet i jdsbesteding/pop.  cul tuur:  Geluid door megafoon 
 

14  40:03  –   41:23 Lu, R,An, 
Mi, H 

Kamer Lu, Bureau 
beenhouwerij, overdag 

Lu spuit doping in banaan van Mi 
dat hij gekregen had van JB, R en 
An kussen. H doet hekkens op voor 
Mi. Lu komt met banaan naar 
beneden en hoort beide koppels 

• Personage Herman 
• Decor  Interieur huis: behang, trap, kaders 
• Gebruiken/Folk lore  Geluid van fanfare en commentatorstem 

15 41:34–  37:49 Ma, G, Lu, 
Mi, An, R, 

Voorgevel en omgeving 
beenhouwerij, overdag 

Omgevingsbeelden, mensen die 
eten komen halen, aan een tafeltje 

• Vri jet i jdsbesteding:  Dorpskoers, al het volk dat zich 
verzamelt, met commentatorstem door megafoon  
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H, A, Li zitten te praten met H erbij en door 
megafoon worden alle coureurs 
verzameld. Koers begint en enkele 
beelden, Mi op kop en R weet wat 
Lu gedaan heeft. G bedient klanten 
in de winkel wanneer A 
binnenkomt. Ook Li komt binnen 

 
• Taal :  A: ‘Wie had da oeit gedacht’ 

16  44:13 – 47:37 Mo, H, An, 
R, A,Ma, G, 

W 

Omgeving beenhouwerij, 
overdag 

Omgevingsbeelden van koers, Mo 
kijkt uit raam mee. W zegt tegen A 
dat alles geregeld is. Iedereen 
komt kijken naar koers. Mike wint 
de koers. Camera gaat naar kamer 
boven waar Mo is gestorven. 

• Personage Moe drinkt porto 
• Sett ing/Populaire  cul tuur/Tradi t ies:  Typische taferelen 

van koers, commentatorstem, vreugde bij iedereen al blijft Ma in 
zijn typische rol, prijs is trofee + bloemen 

• Nostalgische muziek, 
 
• Personage H: ‘Gij zijt nogal ne coureur eh man man’ 

17  47:38 – 48:12 - - Aftiteling - 
18  48:13 – 49:10 A, Li, Lu, R, 

Li, Ma 
Notariskantoor De notaris leest het testament van 

Mo voor. Dit is niet goed voor G en 
Ma en Ma begint te roepen 

• Taal :  Notaris spreekt gekuistere tussentaal 
• Them a:  Familievete blijft bestaan 
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2.2  PERSONAGEBESCHRIJVING VAN VLEES EN BLOED  
 

1.   M ar ia  Vangenechten  (Reinhi lde  Decle i r )  

 
Maria Vangenechten is weduwe en moeder van Gerda, André 
en Luc. Ze heeft één kleinzoon, Rudy, uit het huwelijk van 
André en Liliane. Maria is duidelijk de matriarch van de familie, 
de strenge –maar rechtvaardige- moemoe die het reilen en 
zeilen in de slagerij en de familie op de voet volgt. Hoewel 
André manager is in de zaak, staat nog steeds alles op haar 
naam. Het is dan ook ‘Moemoe’ die de koeien uitkiest die 
moeten geslacht worden. Ze houdt ook steeds vast aan oude 
principes en legt dit haar zoon André ook op. Zo mag Luc niet 
in de winkel, mag het personeel niet boven eten. 
 
F iguurl i jke  express ie  en  bew eging 

 
• Kinetische codes: 
 
Moemoe is zoals gezegd de matriarch in huis. Ze 
beweegt zich vrij statisch. Zo wordt ze de vrijwel altijd 

zittend of liggend in beeld gebracht. Aan tafel zit ze aan 
de kop om haar hiërarchische positie aan te duiden. Ze 
weet altijd hoe de vork in de steel zit. Iedereen 
behandelt haar met het nodige respect. Toch komt ook 
haar gevoelige kant naar boven, zo krijgt ze een aanval 
wanneer er ruzie aan het tafel is. 
 
• Mimetische codes/uiting: 
 
Moemoe kijkt vrijwel altijd serieus en nors en lijkt nooit 
echt volledig ontspannen. Ze is duidelijk bezig met de 
werking en vooral de opvolging van de beenhouwerij  
 
• Lichamelijkheid: 
 
Moemoe is heel ‘aanwezig’ in het gezin en wordt zo ook 
in beeld gebracht.  
 
U i ter l i jke  verschi jn ingsvorm   

 
• Vestimentaire codes 
 
Moemoe is een oude vrouw en draagt dan ook de 
typische kledij die we hierbij verwachten. Oudere 
bloussen met bloemenmotieven en serene afgebleekte 
kleuren.   
 
• Codes make-up en haartooi: 

Moemoe heeft grijs lang haar dat ’s ochtends heel warrig 
ligt maar tegen wanneer ze aan tafel verschijnt strak en 
klassiek is opgestoken. Ze draagt verder een gouden 
kettinkje en soms ‘typische’ oorbellen. Geen make-up. 
 
Geluidscodes  
 
• Linguïstische codes:  

 
Moemoe spreekt net zoals André met een Kempisch 
dialect. Ook hier is dit niet idiomatisch maar eerder 
dialectisch. 
 
• Paralinguïstische codes: 
 
Moemoe spreekt steeds met een kordate, krachtige en 
luide stem dat past bij haar ‘bazige’ positie. Tegen Luc, 
haar zorgenkind, zet ze echter wel een rustigere toon 
(deels omdat hij ook alle geheimen met haar deelt) 

 
• Akoestische codes: 
 
Moemoe buldert geregeld en zal een soort alleswetende 
toon opzetten eerder dat dan we haar lachend of 
ontspannen zullen zien. Dit doet ze vooral tegen haar 
kinderen Gerda en André.  
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2.  André  Vangenechten (Lucas  Van den Eynde)  

 
 André Vangenechten is de zoon van Maria ‘ons moemoe’. Hij 
is getrouwd met Liliane en hij heeft één zoon Rudy. Na het 
overlijden van zijn vader heeft hij op vroege leeftijd onder het 
waakzame oog van zijn moeder de beenhouwerij 
overgenomen. André luistert ook naar zijn moeder en volgt 
haar principes. André is een middenstander in hart en nieren, 
die leeft voor zijn beenhouwerij. In de weinige vrije tijd die hij 
heeft, gaat hij graag op café met boezemvriend Wilfried.  
 
F iguurl i jke  express ie  en  beweging  

 
• Kinetische codes: 
 
Wanneer André zich in zijn natuurlijk habitat (de 
beenhouwerij) begeeft komt hij heel zelfzeker over. Hij lijkt 
het voor het zeggen te hebben in de beenhouwerij, maar later 
blijkt dat hij nog steeds nauwgezet de bevelen van zijn 
moeder blijkt op te volgen. Ook zijn vrouw Liliane heeft het 
een en ander voor het zeggen. (cfr. Aflevering 1 wanneer 
Liliane André verplicht om Rudy te verwelkomen). Bij hun 

weekend aan zee daarentegen merken we hoe onbeholpen hij 
is wanneer hij in een situatie zoals deze terechtkomt. 
 
• Mimetische codes/uiting: 

 
André toont doorheen de reeks een heel scala aan 
gelaatsuitdrukkingen. Zo kan hij ‘bokkend’ de lippen stijf 
houden. In aflevering 4 barst hij dan weer in tranen uit en 
trekt een triestige blik. In de winkel haalt hij dan weer zijn 
beste lach boven voor de klanten ondanks wat er tegelijkertijd 
in het atelier aan het gebeuren is. 

 
• Lichamelijkheid: 
 
André wordt meermaals als mens ‘van vlees en bloed’ in beeld 
gebracht. Hij wordt meermaals naakt in beeld gebracht. 
Wanneer hij in bad of op het toilet zit en in het bos. 
 
U i ter l i jke  verschi jn ingsvorm   
 
• Vestimentaire codes 
 
André is voornamelijk in zijn beenhouwerskledij te zien. Dit is 
een witte broek en een wit hemd en een typisch witte 
beenhouwersmuts. Daarnaast draagt hij ook witte klompen. 
Wanneer hij in de winkel mee de klanten bedient draagt hij 
ook een rode schort met daarop ‘Vangenechten sinds 1952’. 
Wanneer hij niet aan het werk is draagt hij doordeweekse 
kledij. Een hemd dat niet tot de bovenste knopen is 
toegeknoopt, een gewone vest, donkere broek en normale 
schoenen. Enkel wanneer hij samen met Liliane een weekend 
naar zee trekt en ’s avonds aan het diner in het hotel zit, draagt 
hij een chique kostuum, dat meteen wel iets te chique oogt 
t.o.v. de andere mensen die aan het tafelen zijn 

• Codes make-up en haartooi: 
 
André heeft kort haar dat er wat warrig bijligt, zijn baard en 
snor zijn kortgeschoren. 
 
Geluidscodes  
 
• Linguïstische codes:  

 
André spreekt met een Kempisch dialect, al is deze soms 
ietwat gekuister dan het echte idiomatische dialect en kunnen 
we het eerder ‘dialectisch’ noemen. Wanneer hij zich buiten 
zijn dorp en de beenhouwerij begeeft en vreemde mensen 
ontmoet, past hij zijn taal aan. Zo spreekt hij JB aan met ‘u’ 
 
• Paralinguïstische codes: 
 
Gevarieerd. Soms spreekt hij luid en met een lage 
toonhoogte. Wanneer hij bv. ’s Nachts bij Liliane op de kamer 
probeert te geraken na hun ruzie, zegt hij haar naam op een 
jammerende zachte toon 

 
• Akoestische codes: 
 
Deze zijn heel gevarieerd bij het personage. Zo kan hij 
wanneer de situatie hem niet aanstaat brullen maar wanneer 
hij in het nauw wordt gedreven kan hij dan weer beginnen 
jammeren en huilen. 
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3.  M aurice  De  Brabandere  (Peter  Vanden Eede)  

 

 
 
Maurice is getrouwd met Gerda Vangenechten, de zus 
van André. Het koppel heeft geen kinderen. Maurice 
heeft zich van leraar in de basisschool opgewerkt tot 
inspecteur in het katholiek onderwijs. Hij is net zoals zijn 
vrouw met vervroegd pensioen en heeft nu nieuwe 
ambities: hij wil natuurgids worden en een appartement 
aan zee. Maurice is een man van principes en hij draagt 
die ook graag uit, maar zijn betweterig gedrag heeft hem 
allesbehalve geliefd gemaakt bij zijn schoonfamilie. Hij is 
het cliché van de bemoeizieke schoonfamilie. Hij en 
Gerda doen ook alles samen en delen over alles dezelfde 
mening. 
 
Figuurl i jke  express ie  en  bew eging 

 
• Kinetische codes: 
 
Maurice gedraagt zich alsof hij van een hogere rang is 
dan de familie Vangenechten. Zo slurpt hij op ‘chique’ 

manier van zijn koffie bv. Hij staat rechtop met gestrekte 
rug. Toch wordt hij vrijwel elke keer onder tafel 
gesproken door zijn schoonfamilie. Hij verliest dan zijn 
geduld en wordt al snel onrustig. Daarenboven wordt hij  
ook ongemakkelijk als hij zich onder mensen ‘beneden 
zijn stand’ bevindt (cfr. Laatste aflevering aan BBQ).  
 
• Mimetische codes/uiting: 

 
Maurice knijpt vaak zijn ogen zo heel lichtjes toe en 
fronst de wenkbrauwen wanneer hij betweterig 
antwoordt in een discussie. 
 
• Lichamelijkheid: 
 
Maurice wordt steeds gekleed en ‘beschaafd’ in beeld 
gebracht. 
 
U i ter l i jke  verschi jn ingsvorm   

 
• Vestimentaire codes 
 
Maurice is meestal in een kostuum met das in beeld 
gebracht. Dit past bij het imago dat hij zichzelf wil 
geven. Enkel wanneer hij zich focust op zijn toekomst als 
natuurgids is hij in typische boswachterkledij gehuld. 
(groene laarzen, beige kledij, verrekijker met daaronder 
een karohemdje) 
 
• Codes make-up en haartooi: 

 

Hij heeft een baard en een snor en kamt zijn grijze haren 
keurig achteruit. Tenzij hij ‘ziek’ is van ‘vernedering’ 
want dan loopt hij er verloren bij. 
 
Geluidscodes  
 
• Linguïstische codes:  

 
Hoewel vrijwel alle personages een soort tussentaal 
spreken is er toch enigszins sprake van variatie. Zo 
gebruikt Maurice een aantal woorden en uitspraken om 
zijn hogere sociale positie duidelijk te maken. Quotes 
als: ‘De emmer der vernedering zit vol’ of ‘Ik heb dat 
vermoeden als een stelling geponeerd’ 
 
• Paralinguïstische codes: 
 
Maurice praat met een ietwat lispelende stem. Hij let 
steeds op zijn articulatie en intonatie om zijn standpunt 
duidelijk te maken. Hij heeft daarenboven ook een 
relatief hoge stem. Dit draagt allemaal bij tot zijn 
betweterige karakter 

 
• Akoestische codes: 
 
Maurice gaat in een discussie snel tot roepen overgaan 
wanneer hij dreigt zijn gelijk niet te halen. Hij blijft toch 
steeds op zijn taalgebruik letten om zo zijn positie te 
proberen handhaven. 
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4.  H erm an  (Herwig  Hegem s)  
 

 
 
Herman is de overbuur van de beenhouwersfamilie 
Vangenechten. Hij is werkloos en gaat niet echt op zoek 
naar een job. Verder is hij alleenstaande en brengt daarom 
zijn dagen door op straat, voor de deur. Hij is dan ook heel 
geïnteresseerd in het wel en wee van het dorp en van de 
overburen. Verder is hij een gewoontedier dat elke dag 100 
gram salami komt halen in de beenhouwerij, deels als een 
perfect excuus om de laatste roddels en weetjes te weten te 
komen en te verspreiden. Hij is met andere woorden het 
cliché van de dorpsgek die zijn neus in andermans zaken 
steekt. 
 
F iguurl i jke  express ie  en  beweging 

 
• Kinetische codes: 
 
Herman loopt meestal wat klungelig over straat met zijn 
handen in zijn zakken. Wanneer hij aan het uitleggen is, 
gebruikt hij daarvoor zijn handen en armen. Ook knikt hij 

dan een beetje spastisch met zijn hoofd. 
 
• Mimetische codes/uiting: 

 
Herman trekt steeds grote ogen en houdt zijn 
wenkbrauwen gespreid. Zijn mond blijft geregeld 
openhangen wanneer de intriges in de beenhouwerij 
zich ontspinnen. 
 
• Lichamelijkheid: 
 
Herman wordt steeds als de ietwat lompe overbuur in 
beeld gebracht. Hij is altijd aanwezig en verschijnt dan 
ook altijd op de achtergrond, zonder specifieke tekst. Hij 
staat dan met zijn handen in de zakken en loopt 
klungeling van hier tot daar. 
 
U i ter l i jke  verschi jn ingsvorm   

 
• Vestimentaire codes 
 
Herman draagt steeds dezelfde kledij. Een beige broek 
met witte kousen in open badslippers. Daarboven draagt 
hij steeds een beige vest. Enkel de t-shirt of het hemd  
onder die vest veranderd doorheen de afleveringen. Zijn 
kledij geeft een sjofelere indruk.  
 
• Codes make-up en haartooi 

 
Herman heeft middellang grijs/zwart haar en is kalend op 
zijn voorhoofd. Hij heeft een donkere snor die afgelijnd is 
tot onder zijn neus. 

Geluidscodes  
 
• Linguïstische codes:  

 
Herman heeft een aantal terugkerende zinnetjes 
doorheen de reeks. Hij spreekt in een Kempisch dialect in 
zijn gebruik van tussentaal. Een aantal terugkerende 
zinnen zijn: 
 
‘Ik zen nogal ne kèrel èh’  ‘Me mij kunde lache èh’ 
‘Als we maar is kunne lache èh’ 
‘Ik zen ook giene gewone eh’ 
 
of de veel betekende: ‘Ik zen gene struisvogel èh, ik 
steek menne kop ni in’t zand èh’ waarmee hij zelf 
toegeeft alles gezien te hebben 
 
• Paralinguïstische codes: 
 
Herman spreekt met een gezellige, rustige maar toch 
steeds opgewekte stem. Hij praat kalm. Zijn intonatie 
verspringt enkele keren wanneer er bv. vanalles gebeurt 
in de beenhouwerij en hij nog niet weet hoe de vork in 
de steel zit. ‘Wa gebeurt er ier eigelijk allemoal?’ 
 
• Akoestische codes: 
 
Herman is steeds opgewekt en grinnikt wanneer hij met 
zijn eigen mopjes lacht. Dit gegrinnik kan ineens 
omslaan in een serieuze bui wanneer hij nieuwe 
informatie en roddels deelt 
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5.  L i l iane  Verstappen (S ien  Eggers)  
 

 
 
Liliane is de vrouw van André en moeder van Rudy 
Vangenechten. Na haar huwelijk is ze in het ouderlijk 
huis van André gaan wonen. Liliane heeft heel haar leven 
gewijd aan het gezin en de slagerij van de familie 
Vangenechten. Dit wordt duidelijk wanneer ze ‘tijd voor 
haarzelf’ wilt wanneer ze achter het bedrog van André 
komt. Zo wil ze met vriendinnen op stap, maar beseft ze 
dat ze die eigenlijk niet meer heeft. Samen met Maria is 
Liliane heel blij wanneer de verloren zoon Rudy terug 
opduikt. Hij noemt haar ook altijd ‘moederke’ verder 
komt ze heel goed overeen met Anke, de winkelhulp, 
met wie ze samen de klanten bedient. 
 
F iguurl i jke  express ie  en  bew eging 

 
• Kinetische codes: 
 
Liliane is een echte moeder. Zorgzaam en vergevend, we 
zien haar Rudy knuffelen en op zoek naar affectie  

bij André. Anderzijds is ze kordaat en staat ze haar 
mannetje in de beenhouwerij en in het gezin. Ze 
beweegt zich zelfzeker doorheen de ruimte maar kan 
ook heel klein worden wanneer ze wordt gekwetst. 
 
• Mimetische codes/uiting: 

 
Liliane heeft vaak een triestige ongeruste 
gelaatsuitdrukking. Ze lijdt onder de ruzies tussen vader 
en zoon. Toch kan ze ook snel tevreden zijn en dan trekt 
ze grote ogen en een brede lach. 
 
• Lichamelijkheid: 
 
Haar lichamelijkheid wordt niet specifieke benadrukt. 
 
U i ter l i jke  verschi jn ingsvorm   

 
• Vestimentaire codes 
 
Liliane draagt doordeweekse kledij, een tikkeltje 
ouderwets misschien. We zien haar dan ook twijfelen 
over haar outfit wanneer ze op restaurant moet. Ze wil 
deze laten afstemmen op het interieur. Ze komt wel heel 
verzorgd over.  
 
• Codes make-up en haartooi 

 
Liliane heeft rood haar dat steeds netjes is gekruld. Ze 
draagt geen make-up en geen juwelen.  
 
 

Geluidscodes  
 
• Linguïstische codes:  

 
Liliane spreekt net zoals André een tussentaal die toch 
enigszins aanleunt bij een Kempisch accent. Het is dus 
een gekuistere versie dan het echte idiomatische dialect 
en kunnen we het eerder ‘dialectisch’ noemen. 
 
• Paralinguïstische codes: 
 
Ze spreekt met een rustige, relatief hoge  -soms triestige- 
stem. Als ze blij is kan deze in de hoogte schieten. 
Wanneer ze kordaat antwoordt is deze lager vanuit haar 
kaken. 
 
• Akoestische codes: 
 
Gevarieerd. Liliane kan zowel roepen en haar man tot de 
orde roepen, ook kan ze emotioneel reageren en in een 
huilen uitbarsten. 
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6.  Chr is t ine  Verspoor  (A l ice  Reys)  
 

 
 
Christine is een Nederlandstalige ‘femme fatale’ die 
samen met haar man in hetzelfde dorp als de familie 
Vangenechten woont. We zien haar het eerst als een 
chiquere dame die wat onozel ‘2 koteletjes’ komt kopen 
in de beenhouwerij. ‘Omdat ze zin heeft om lekker te 
smullen’. Later blijkt dat Christine een geheime 
seksrelatie heeft met André en dat de aankoop van 2 
koteletjes codetaal is voor een afspraak in het bos. Luc 
betrapt het duo hier echter op. Zo had hij een camera op 
het hoofd van Joepie geïnstalleerd die het voorval op 
beeld heeft vastgelegd. Dit levert Christine dan ook de 
bijnaam ‘de boshoer’ op. 
 
F iguurl i jke  express ie  en  bew eging 

 
• Kinetische codes: 
 
Christine is een volwassen, aantrekkelijke vrouw .Ze staat 
ietwat onwennig in de beenhouwerij met de armen 

netjes naast haar lichaam. Later blijkt dat achter deze 
façade een andere persoonlijkheid schuil gaat. 
 
• Mimetische codes/uiting: 

 
Christine heeft meestal een brede maar onwennige en 
ietwat ‘fake’ glimlach op het gezicht. Haar ogen zijn 
hierdoor ook wat toegeknepen.  
 
• Lichamelijkheid: 
 
Haar vrouwelijke lichaam wordt benadrukt. Zo draagt ze 
diepe uitgesneden kledij en knijpt Luc ook in haar 
borsten. 
 
U i ter l i jke  verschi jn ingsvorm   

 
• Vestimentaire codes 
 
Christine draagt chique, vrouwelijke en kleurrijke kledij. 
Ze is steeds netjes opgemaakt en opgedost en lijkt 
hierdoor van hogere komaf dan de doorsnee klanten bij 
beenhouwerij Vangenechten.  
 
• Codes make-up en haartooi 

 
Christine heeft lang, donker haar dat netjes naar achter 
is gespeld. Ze draagt rode lippenstift en zwarte 
oogschaduw en accessoires als gouden oorbellen. 
 
Geluidscodes  
 

• Linguïstische codes:  
 

Christine en haar man spreken Nederlands en gebruiken 
ook typische Engelse leenwoorden die dan 
vernederlandst worden. Bv. ‘Dat is echt crazy’ (lees: 
creejzie) 
 
• Paralinguïstische codes: 
 
Ze spreekt met een hoge, schelle en luide stem. 
 
• Akoestische codes: 
 
Gevarieerd. Liliane kan zowel roepen en haar man tot de 
orde roepen, ook kan ze emotioneel reageren en in een 
huilen uitbarsten. 
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3 .  ANALYSE DE RONDE 
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3.1  SEQUENTIEANALYSE DE RONDE (AFL  1-4-9)  
 

In i t ia len  personages:  

La (Lasse Verreck) 
Di (Dieter De Leus) 
Bo (Boudewijn De Bock) 
Ma (Marc Six) 
Gu(Gunther Vercammen) 
JJ (Jean-Jacques Dexkx) 

Gr (Greet Parmentier) 
Lo (Lou Abeloos) 
Ri (Rik Abeloos) 
Mi (Miel Abeloos) 
No (Nora Cormijn) 
Ve (Vera Hardeel) 

Re (Reddy Hardeel) 

Si (Simonne Henao) 

Le (Leon Hardeel) 
Pe (Peter Willemyns) 
Ro (Robbie Willemyns) 
Be (Berten Nollet) 

Wi (Willy Van de Walle) 
Pa (Patrick Latré) 
Jo (John Van Roey)) 
Ch (Chris Marconi) 
Lu (Luk de Witte) 
An (Annick Sabbe) 

Li (Liesje De Witte) 
Br (Brahim Al-Amrani) 
Ab (Abdel Al-Amrani) 
He (Herta Grootaers) 
Na (Nancy Goeillaert) 
Jo (Johan Bekaert) 

Ba (Bart Porteman) 
Fi (Filip Creffier) 
Ka (Karlheinz Moltman) 
Ul (Ulrike Moltman) 
Ja (Jana Moltman) 
To (Tommy Lievens) 

 
 

Aflevering 1 
 

Seq Screent i jd  Pers  T i jd  en  ru im te  P lot  Representat ies  (c f r .  topic l i js t )  

1  00:00 – 01:31 Ri, Fi, No, 
Lo, Ja 

Kleedkamer 
bloemenmeisjes, 

straat, studiegenoten, 
slaapkamer No en Lo, 

ochtend 

Begingeneriek wordt afgewisseld met 
korte beelden. De bazin van de 
bloemenmeisjes geeft hen enkele 
instructies, terwijl deze zich 
klaarmaken. Ri is aan het fietsen. Fi zit 
aan tafel te piekeren. No en Lo liggen i 
n bed. Ja wordt naar ziekenhuis 
gebracht 

• Taal :  vrouw spreekt tussentaal met licht West-Vlaams accent 
‘hewoon’ ipv ‘gewoon’ maar probeert dit gezien haar functie 
zoveel mogelijk te verdoezelen. 

• Vri jet i jdsbesteding:  koersen, fietshelm 
• Them a/Pop.  cul tuur/Vr i je t i jdsbesteding:  De Ronde Van 

Vlaanderen 

2  01:32 – 03:16 Gr, JJ 
Di 

Ri, Fi 

Auto Gr en JJ 
Radio studio 

Huis Ri, Huis Fi, 
ochtend 

Gr en JJ zitten in auto en JJ is nors 
omwille van het weer en de file. 
Ondertussen kijken we even mee in 
radiostudio. Di is aan het bellen met 
zijn vader.  Ri is aan het ontbijten en zet 
radio aan. Fi zet radio aan 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  radio op Amatorski (Vlaamse 
band) 

• I conograf ie /Sett ing:  regenweer, cliché België en dus 
Vlaanderen  

• I conograf ie /Them a:  fileleed 
• Populaire  cul tuurprakt i jk :  radio 1-studio/micro Sporzaradio, 

Stijn Vlaeminck in beeld 
• Sett ing:  Brugge wordt vermeld, ’t Zand in beeld gebracht 
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• Taal /Personage:  Di spreekt in sterk West-Vlaams dialect, zet 
over ‘–tje’ achter (vadertje) 

• Decor:  Vlaamse huiskamers van Ri en Fi 
• Populaire  cul tuurprakt i jk :  Iedereen kluistert zich rond radio 

om de ronde te volgen, radio 1, Vlaamse bands 
• Taal :  presentators spreken standaardtaal (VRT-Nederlands) 

3  03:17 – 05:15 Di,To, Gu, 
Ma, Ul 

Ontbijt VIP, Auto To, 
ochtend 

Di komt toe aan het ontbijt bij het 
vlagje van ‘Dyramac’, To zit in auto en 
krijgt info van collega over 
vluchtmisdrijf. Ondertussen komt Gu 
toe bij Di. Ze ontdekken dat ze beide 
meerijden in het busje van Dyramac. 
Ook Ma komt toe en wordt verwelkomd 
door Ul 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  alweer radio (Amatorski) in auto 
• Taal /Personage:  Di ‘Gunthertje’ ‘gie ok ofwa’ ‘da meendje ni’, 

slaat aantal keer op schouders van Gu 
• Taal /Personage:  ook Gu spreekt met sterk West-Vlaams accent 

4  05:16 – 07:40 Fi, Ri, Gr, 
JJ, Ma, Di, 

Gu, Bo 

Radiostudio, Huis Fi, 
Huis Ri, ochtend 

De nieuwslezeres begint het nieuws op 
Radio 1. We zien Fi en Ri naar de radio 
luisteren. Ook Gr en JJ luisteren in auto 
maar zijn op zoek naar parkeerplaats. 
Ma komt toe bij Di en Gu. Di en Gu 
kennen elkaar en vertellen aan Ma, Gu 
blijkbaar niet zo opgezet met Di. Di 
helemaal blij met chauffeur van het 
busje. Ma belt naar  Bo, maar die drukt 
gsm af en leest verder de krant. 
Ondertussen gaan Di en Gu naar ontbijt 

• Populaire  cul tuurprakt i jk / Iconograf ie : ‘8 uur. Een 
goedemorgen, het nieuws met Kristien Bonneure’ gevolgd door 
bekende jingle  van Radio 1 

• Sett ing:  ‘naar de Hallen nu eh’ / basisschool Sint-Leo (Brugge) 
• Taal /Personage:  Di ‘skool’ ipv ‘school’,’stukjesken meloen’ Di 

is heel enthousiast over de Ronde, zeker wanneer blijkt dat Ludo 
Dierckxsens met het busje rijdt. Moet zichzelf herhalen want Ma 
verstaat hem niet.  

• Populaire  cul tuur:  Ludo Dierickxsens, bekende Vlaming, zelf 
wielrenner geweest  (naam is  collectief bekend bij mensen) 

• Populaire  cul tuurprakt i jk / Iconograf ie:  Krant 
5  07:41 – 09:21 La, Ve, Wi Café waar chauffeurs 

publiciteitskaravaans 
zich verzamelen, 

regiestudio, ochtend 

La is heel enthousiast over zijn taak 
tijdens de Ronde, hij krijgt van de 
organisatie aantal tips; Ondertussen 
horen we radiostem die Stijn Vlaeminck 
aankondigt. In helikopter maken de 
cameraploegen zich klaar. Ve en Wi 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :   ‘Welkom op de 94ste Ronde Van 
Vlaanderen”, “260 km door het Vlaamse land, 15 heuvels” 
“Vlaanderens mooiste” 

• Populaire  cul tuur:  Stijn Vlaeminck is Vlaams 
sportverslaggever (naam is toch collectief bekend bij mensen) 

• Sett ing:  vermelden ‘op het Zand in Brugge’, vertrekplaats 
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komen toe in de regiestudio in 
Meerbeke. 

• I conograf ie:  Vlaanderen = regenweer 
• Taal :  radiopresentators spreken standaardtaal (VRT-Nederlands) 
• Populaire  cul tuurprakt i jk :  vermelden bekende coureurs als 

Tom Boonen, Lance Armstrong… 
6 09:22 – 12:03 Ma, Gu, Di, 

JJ en Ma, 
La 

Ontbijtbuffet, 
Concertgebouw, 
Café chauffeurs 

ochtend 

Ma geeft uitleg aan Di en Gu wie de 
derde gast JJ is. JJ belt en meldt dat 
zijn vrouw Gr mee is. Ma begint te 
vloeken. Organisator reclame geeft nog 
tips aan publiciteit. Ma belt boos naar 
persoon die dit had moeten regelen 

• Personage:  Di de ‘joviale’ ‘praatgrage’ 
• Taal :  Ma vloeken: ‘godverdoeme’ 

7  12:04 – 12:56 Le, Si, Pe, 
Ri, Lo, No 

Tuin Re/Si, Tuin Pe, 
Studio, parcours, 

ochtend 
 

Le loopt rond in de tuin op zoek naar 
paaseieren, Si loopt verward rond. Pe 
kijkt mee vanuit zijn tuin. Karl VN 
bereidt zich voor in studio. 
Sfeerbeelden van op het parcours.  

• Tradi t ies /gebruiken: paaseieren rapen 
• Populaire  cul tuur: bekende tv-gezichten Karl Vannieuwkerke 

in studio, Lieven Van Gils met sporzamicrofoon op parcours, 
(spandoek) André Meganck, Marc Uytterhoeven, 

• I conograf ie: Vlaamse symboliek leeuwvlagje in broek, vrij 
expliciet in beeld gebracht 

• I conograf ie:  Sponsors op achtergrond Primus Haacht, Het 
Nieuwsblad… 

8 12:57 – 15:04 Ri, Lo, No, 
Wi, To, Re, 

Ve 

Huiskamer Ri, 
Slaapkamer No/Lo, 
Auto, regiestudio, 

helikopter, auto To, 
Huis Re 
ochtend 

Ri zit ondertussen op computer. Lo ligt 
in bed en hoest, No kijkt is naar hem. 
Op achtergrond horen we muziek op 
radio We kijken mee van op achterbank 
auto en horen muziek op de radio, die 
horen we ook in de helikopter en bij 
Tommy in de auto. Re kijkt naar de tuin. 
Ve belt naar Re (vader) 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  muziek op radio Absynthe 
minded (Vlaamse band) later ook nog Admiral Freebee en 
‘Vlaanderen Boven’ van Raymond van het Groenewoud 

• Sett ing: Vlaamse wegen, verkeersborden 
• Decor: Vlaamse huiskamer, kaders omhoog, wel moderne radio 
• Populaire  cul tuurprakt i jk : regiewagens van VRT 
 

9  15:05 – 17:13 Di, Wi, Pa, 
Ve, Gu, 
Ma, Bo 

Ochtendbuffet, 
regiestudio, 

parcoursomgeving, 
ochtend 

Di vraagt aan finaliste West-Vlaanderen 
samen op de foto. In regie komt Pa toe 
en is geërgerd dat Ve regie doet. Gu 
begint te roddelen over Di.  Ma krijgt 
telefoon van Bo. 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  Finaliste West-Vlaanderen (wel 
Belgisch lintje) 

• Personage:  Gu geeft info over Di, drukke, vermoeiende mens 
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10 17:14 – 19:38 To, Bo, Ma, 
Gu, Di, Be 

 To vraagt aan receptie naar Ja. Bo staat 
aan rennersdorp. Sfeerbeelden 
omgeving. Ma geeft aan dat Bo niet 
meer naar ontbijt komt. Ze vertrekken 
naar rennersdorp. Beelden uit 
volgwagen renners. En van uit de 
studio. 

• Populaire  cul tuur:  radiostem: ‘Stijn de Volder’ ‘Tom Boonen’ 
we horen ook interview met Stijn de Volder 

• Populaire  cul tuur:  Camera in volgwagen Quick Step (later 
blijkt ook in die van Astana, Omega Pharma- Lotto en 
Vacansoleil),  

• Populaire  cul tuur:  Lieven Van Gils die zichzelf speelt en 
reportage brengt op TV 

11 19:39 – 22:19  Re, Si, Le 
Ma 

Eettafel Re/Si 
Rennersdorp, 

ochtend 

Re, Si en Le zitten aan tafel. Le wil naar 
Ketnet kijken. Re en Si praten over 
parcours van de koers. Ma 
onderhandelt met Ludo over al dan niet 
nog plaats 

• Sett ing:  Brugge start, Meerbeke, finish, vroeger was dat 
Wetteren 

• Them a:  Dementie 
• Decor/ Iconograf ie /Gebruiken : huiskamer/eetkamer, oude 

termos, tafellaken, sandwiches, oud servies 
• Populaire  cul tuurprakt i jk :  Le  wil naar Ketnet kijken 
• Populaire  cul tuur:  Ludo Dierickxsens  

12  21:02 – 23:59 To, Ma, Ba, 
Mi, Ri 

Ziekenhuis 
Rennersdorp 

Auto Mi, Huis Ri, 
ochtend 

To zit in ziekenhuis en krijgt telefoon. 
Ka is onderweg naar ziekenhuis. 
Ondertussen probeert Ma met Ba te 
overleggen wie niet mee in auto kan, 
maar draait op ruzie uit. De broers Mi 
en Ri praten over de koers en hun broer 
Lo aan de telefoon 

• Sett ing:  Beursplein 
• I conograf ie:  jas met logo VRT, vrachtwagen VRT, VRT nieuws 

auto 
• Gebruiken/Tradit ies:  Christelijk geloof, Ri is pastoor en Mi 

vraagt of hij geen mis heeft 
 

13  24:00 – 26:58 Mi, Pa, Wi, 
Ve, Be, La, 
Ma, Di, Gu, 
Gr, JJ 

Regie meerbeke, 
Chauffeurscafé 
Rennersdorp 
Ochtenbuffet, 

ochtend 

Ve vraagt aan Karl en Lieven om contact 
te maken. Mi komt toe in studio. Ve 
mag van Mi regie doen voor 
ochtendprogramma, Pa is jaloers. La is 
aan het eten wanneer Ma belt voor te 
vragen of persoon mee mag. 
Omgevingsbeelden.  

• Populaire  cul tuur:  bekende tv-gezichten Lieven Van Gils en 
Karl Vannieuwkerke in beeld 

• I conograf ie:  praten over ‘KMI’ 
• I conograf ie /Gastronom ie:  La is koffiekoeken aan het eten 
• Populaire  cul tuur:  aantal bekende renners worden in beeld 

gebracht 
 

14  26:59  –   28:42 Di, Ma, Gu Rennersdorp, 
ochtend 

Ma vertelt Di dat hij niet meekan in 
busje maar wel met karavaan. Di 
probeert te wisselen met Gu 

• Personage/Taal :  Di spreekt West-Vlaams: ‘Da meendje niet eh’ 
‘en waarom ekke’ ‘oh verdomme zeg parametre’, ‘Gu komt erbie’ 
‘Bel me tan eh’ 
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• Personage/Taal :  Ma hanteert tussentaal, gezien positie: ‘ik 
heb geprobeerd een zo eerlijk en  objectief mogelijke parameter 
te gebruiken’ 

• Sett ing:  ‘op de ring in Brugge’ 
15  28:43 –  31:28 Li, Pe, Ma, 

Di, Ve, JJ, 
Gr, Gu 

Bakkerij, rennersdorp, 
regiestudio, ochtend 

Li staat in bakkerij en bestelt en rekent 
af. Dan komt Pe hij bestelt pistolets en 
abrikozenkoeken en geeft commentaar 
op de taart die in vitrine staat. De 
bakkerin reageert wat onwennig op zijn 
opmerkingen. Ondertussen wordt Di 
met vespa naar La gebracht. Ve legt 
even contact met Brussel. Man is 
ondertussen ramen aan het wassen, 
Karl babbelt met gasten. Di onderweg 
naar Lasse. JJ en Gr komen ook toe aan 
rennersdorp. Gu loopt wat rond in dorp, 
Di is aangeslagen. Sven de Leijer warmt 
publiek op 

• Decor/ Iconograf ie:  bakkerij, paaseieren/hazen, kleintje eitjes 
in zakjes, taart met Vlaamse leeuwvlag, ‘2 abrikozenkoeken’ 
‘carrékes’ (Frans woord) ‘6 pistolekes’, etalage 

• Personage:  Pe is Vlaams-nationalistisch personage, zo wil hij 
niet het Franse woord Carré gebruiken, (maar zegt later wel 
merci! Op zich ook Frans woord) geeft hij commentaar op de taart 
(Leeuw moet omgekeerd) en zegt hij dat bij Vlaamse feestdag 11 
juli het dan beter kan. ‘Ge moogt da uk geven’ spreekt met Gents 
dialect. 

• I conograf ie:  Symboliek taart in de vorm van Leeuwvlag, 
mondelinge vermelding Vlaamse feestdag 11 juli 

• I conograf ie:  Meerbeke voor Brussel (VRT) 
• Populaire  cul tuur:  mondelinge vermelding Canvas, Karl praat 

met gasten in studio 
• Sett ing:  Di rijdt met vespa doorheen Brugse straten 
• I conograf ie:  stewards hebben geel hesje aan met logo 

Flanders Classics, logo’s Base, Konvert Interim 
• Populaire  cul tuur:  Tom Boonen in beeld 
• Populaire  cul tuur:  Publieksopwarmer Sven de Leijer  spreekt 

de Brugse massa aan 
• Personage:  Di is duidelijk aangeslagen van het feit dat hij niet 

langer mee in het busje mag terwijl hij net de grootste 
wielerliefhebber is van de 3. 

16  31:29 – 32:56 Wi, Ve, La Regiestudio, 
publiciteitsauto’s, 

ochtend 

Willy legt even contact op met Brussel, 
La wacht aan auto op Di 

• Sett ing:  melding van ‘Grote Markt’ Brugge 
• Taal /Personage:  Di ‘saluutjes ee’ ‘Kunt je mie hewoon 

herustloaten’. Hij is heel ontgoocheld 
17 32:57 – 34:15 Fi, Re, Le Vakantiehuis Fi, Huis Fi zit vertwijfeld neer en kijkt naar zijn • Decor:  moderne huiskamer Fi tegenover oudere inrichting Huis 
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Re/Si, ochtend gsm. Twijfelt wat te doen Re: zetels, vitrinekast, oude stoof, lampenkap, behangpapier, wel 
moderne tv 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  Le kijkt naar KetnetPop (bestaand 
televisieprogramma op Ketnet) 

• Taal :  radiostem TV standaardtaal 
• Taal :  Re zegt ‘de crossé ‘en rare blik van Le, Le noemt hem 

‘bompa’ 
18  34:16 – 37:08 Fi, No en 

Lo, Ve, Wi, 
Mi, Jo, Ch 

Echt huis Fi, badkamer 
No/Lo, Regiekamer,  

Bordeel Havana, 
ochtend 

Fi belt naar zijn dochter Emma.  No en 
Lo zitten in badkamer en No wil samen 
met hem in bad. Ve verwittigt Karl. Jo 
komt in beeld en wrijft met zijn hand 
over Ch.  

• Taal :  ‘in den hof’ ipv ‘in de tuin’   
• Personage:  Fi spreekt zijn dochter aan met ‘je’ en zij ook terug. 

Is misschien omdat hij leerkracht is? 
• Decor:  moderne keuken bij Fi thuis 
• Populair  cu l tuurprakt i jk :Ch kijkt naar Witse op tv! 
• Populaire  cul tuur:  José De Cauwer bekend figuur 

19  37:09 – 39:22 Gu, Ma, JJ 
en Gr, Ve, 
Pa, Wi, Be, 
Mi, Le, Re, 
Si, Ka, Pe, 
Ji, To 

Parcours, start 
rennersdorp, 

regiestudio, huis Ri, 
ziekenhuis, 

ochtend 

Omgevingsbeelden vanuit helikopter 
en in de massa; Lieven Van Gils vraagt 
supporters vragen tijdens interview, 
Tom Boonen geeft handtekening. Ma 
geeft uitleg aan JJ hij kent Ludo niet. 
Ve wacht begin programma af. Re roept 
Si want gaat programma gaat 
beginnen. Ka vraagt de weg naar het 
ziekenhuis aan Pe. Ri zet zich klaar voor 
TV, ook Ji en Jo zetten zich voor TV. To 
wacht in het ziekenhuis op Ka. Die 
haastig onderweg is naar het 
ziekenhuis 

• Sett ing:  Luchtbeelden vanuit helikopter Brugge, Belfort Brugge 
• I conograf ie:  Vlaamse Leeuwvlag op toren Belfort Brugge 
• Populaire  cul tuur:  Lieven Van Gils vraagt aantal kleine 

supporters wie er gaat winnen ‘Tom Boonen’; Tom Boonen geeft 
handtekening, heeft de Belgische 3-kleur aan! / Sporzamicro  

• Populaire  cul tuur:  Mark  Uytterhoeven die mopjes maakt 
• I conograf ie:  petjes van Quick Step 
• Populaire  cul tuur:  Si is Vlaamse krant aan het lezen bij tas 

koffie 
• Populaire  cul tuurprakt i jk :  Personages (Ji, Ri, Re/Si, Le, 

Jo…) verzamelen zich –symbolisch- rond TV voor start koers, 
jingle Sporza (Eurovision) – Si zingt mee 

• Decor:  Stickers op koelkast bij Ji 
• Geert Bourgeois in beeld 

20 39:23 – 40:24 La, Di Auto La en Di, ochtend La stapt in de auto bij Di en is 
enthousiast. Spreekt tekstje in in gsm. 

• Sett ing:  Lasse vertelt dat hij vertrekt in Brugge, dan via De Haan 
gaat, 262 km, ‘De Ronde 2010 is begonnen’ 

• I conograf ie:  Vele mensen dragen hanger van ‘Het Nieuwsblad’ 
• Taal :  Di ‘da moakt je moar iene kier mee’ 
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Aflevering 4 
 

Seq Screent i jd  Pers  T i jd  en  ru im te  P lot  Representat ies  

1  00:00 – 02:00 Ul, Jo, Ji, 
Re, Na, He 

Verzamelplaats  
‘stewards’, Huis Jo,  

Huis Re, Auto Na/He 
voormiddag 

Bazin geeft weer richtlijnen aan de 
stewardessen. Jo en Ji aan het gamen,  
omgevingsbeelden koers. Re maakt zijn 
omheining. Na en He onderweg naar 
Koppenberg.  

• Taal :  Bazin spreekt tussentaal met licht West-Vlaams accent, 
‘viep’ ipv vip   

• Sett ing:  Vlaamse straten met supporters op parcours 
• Sett ing:  De Koppenberg 
•  

2  02:01 – 03:58 Bo, JJ,Gr, 
Gu, Ri 

Auto Ludo, voormiddag JJ vertelt over dat hij ook gerief 
verloren is, Bo maakt hem er niet druk 
over. Bo gaat slapen. Ri zegt dag tegen 
zijn misdienaar en moeder. 

• Sett ing:  ‘volgende stopplaats is Roeselare’ 
• I conograf ie /Tradi t ie :  Ri heeft net de Paasmis gegeven, 

misdienaar, christelijk geloof  
• Them a:  katholicisme, pedofilie 

3  03:59 – 07:11 Fi, Ba, Ul Vakantiehuis (Fi/Ba/Jo), 
Auto stewards, 

voormiddag 

Fi probeert Ba te overtuigen van het 
plan. Ba begint te wandelen. Ul zit in 
auto en hoor voicemail van Ka. Beelden 
uit koers. 

• I conograf ie: ‘paasvakantie’ 
• Sett ing: praten over Zottegem 
• Sett ing: omgevingsbeelden landelijk Vlaanderen, huizen met 

opritten,.. 
• I conograf ie /Populai re  cul tuur: volgwagen Lotto, 

‘Vacansoleil’ 
• Them a:  Vluchtmisdrijf 

4  05:16 – 08:04 La, Di Publikaravaan, 
Parcours, voormiddag 

La en Di overlopen winnaars en tweede 
plaatsen van vorige koersen. 
Sfeerbeelden uit omgeving + 
volgwagens 

• Geschiedenis /Popula i re  cul tuur:  La en Di overlopen vorige 
winnaars van de Ronde tot in de jaren ‘80 

• Sett ing/Taal :  Typisch tafereel mensen aan kant die wachten op 
het passeren van de tour, West-Vlaams 

5  08:05 – 10:27 Fi, Jo, Ba, 
Ma, Jo, Ji 

Vakantiehuis (Fi/Ba/Jo), 
Auto Ma, Havana, 

voormiddag 

Fi steekt sleutels van auto in Jo zak, 
nadat hij zijn gsm daar ook heeft 
gelegd, Ba loopt rond in bos. Ma zit in 
auto. Havana krijgt eerste klant over de 
vloer. Ch neemt parlefoon op met 
‘Nikki’. Klant wil naam niet zeggen. 

• Decor:  Huiskamer, televisie, boeken, oud behang.. 
• Taal :  spreken tussentaal niet echt met dialect erin te horen 

6  10:28 – 15:49 Si, Le, To, 
Fi, Pe, Re 

Huis Re/Si, Café, 
Vakantiehuis Fi/Ba/Jo 

Le en Si zijn aardappelen aan het 
schillen en Si vertelt over de diefstal. 

• Decor:  keuken, tafellaken, oude stoelen,  wandklok 
• Tradi t ies/Gastronom ie  :  Aardappelen schillen voor ‘dunne’ 
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voormiddag Beelden vanuit volgwagen Vacansoleil. 
To komt toe in café en bestelt cola. Praat 
over koers tegen cafébaas. Fi en Jo 
praten over wonde in Jo gezicht. Jo 
vraagt waarom auto daar staat. Fi vraagt 
of Jo koffie moet hebben. Ondertussen 
zet Si frietketel op. Pe en Re praten over 
de diefstal. 

frieten te maken, frietketel 
• Taal :  ‘den bompa’ 
• I conograf ie:  Beelden vanuit volgwagens Vacansoleil,… 
• Decor:  Café, biljarttafel, krant lezen, toog, pintjes 
• Populaire  cul tuurprakt i jk : Basketbal (Aalst) op televisie, 

Sporza, TV-beelden op Tv!!!! 
• Personage/Taal :  Pe praat met Oost-Vlaams (Gents?) dialect en 

komt agressief over. Beschuldigd Oost-Europeanen ‘da gevoel is 
uk noar de kluuten’ ‘da es geried zijn’ 

7  15:50 – 18:18 Ul, Ka, Ba, 
Ma 

Auto Ul, ziekenhuis 
voormiddag 

Marieke brengt Ul naar het ziekenhuis 
in Zottegem. Ka is aan het drinken. Ja 
had heroïne op zak. Ma belt Bo op en 
laat weten dat hij zijn tasje gevonden 
heeft. Bo scheept hem af. Beelden uit 
volgwagens 

• Sett ing:  ziekenhuis Zottegem 
• I conograf ie:  Lijnbus 
• Taal :  familie Holtman spreekt Duits 
• Sett ing:  vermelding Koppenberg 
• I conograf ie:  volgwagens, merken KBC, Base, Flanders Classics 
• Populaire  cul tuurprakt i jk :  Michel Wuyts komt toe in 

Meerbeke 
8  18:19 – 21:32 Ul,Pa,Ve, 

Di, La, JJ, 
Gu, Bo, Gr 

Parcours/peleton, 
ziekenhuis, regie 

meerbeke, 
publiciteitsauto 

Dyramac, en busje 
Dyramac, middag 

Beelden vanuit de koers met 
commentatorstem. Michel Wuyts die 
toekomt. Ul geeft Ka onder zijn voeten 
dat hij nog steeds drinkt. Pa roddelt 
over Ve. Ve probeert goed te maken 
maar Pa wimpelt af. Di is aan het 
middageten maar klaagt over het eten. 
JJ klaagt dat hij niets van koers ziet. Bo 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  Tv-beelden 
• I conograf ie /sym bol iek:  Vlaamse vlaggen op parcours 
• Sett ing/decor:  Torhout, omgeving, dranghekken 
• Populaire  cul tuurprakt i jk :  Bekende persoon commentator 

Michel Wuyts 
• Populaire  cul tuurprakt i jk :  VRT nieuwsdienst wagens in 

achtergrond 
• Personage:  JJ, klaagt over koers ‘zottekesspel’ 

9  21:33 – 23:04 Pe, Ro, Br Huis Pe, Huis Br/Li, 
middag 

Pe en zijn zoon Ro zijn aan het eten, 
eieren. Ook Re, Si en Le zijn aan het 
eten. Br belt naar zijn moeder voor hulp 
bij de Tajine maar heeft het vuur fout 
gezet. 

• Gastronom ie/Tradit ies:  ‘twee keer eiers op nen dag: Is da 
Pasen of is da Pasen’, chocolade eieren, bokes met salami 

• Gastronom ie:  Kip met appelmoes en frieten, bier tijdens eten 
• Populaire  cul tuurprakt i jk :  favoriet Tom Boonen, komt ook 

in beeld en aan het woord.  
• Taal :  Brahim spreek Nederlands t met een Marokkaans accent 

met zijn moeder die Arabisch terugspreekt 
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10 23:05 – 25:21 Fi, Jo, Ba, 
He, Na, Ji, 
Jo, Ch, Ka, 
Ul , Di, La, 
Re, Si, Le, 
Ve 

Vakantiehuis 
Fi/Jo/Ba,parcours, auto 

Na, Havana, 
ziekenhuis, reclame 

auto, Huis Re/Si. 
middag 

Jo loopt naar toilet. Bo staat met Ludo 
terug aan kijkplaats en vereert hem. Na 
en He zitten in auto. Ji biedt zijn 
excuses aan bij Jo. Di drinkt koffie en 
moet ineens naar toilet. Le en Re 
breken het botje van de kip en Le mag 
een wens doen. Ve zit alleen haar 
broodje te eten 

• I conograf ie /Sym bol iek:  Vlaamse leeuwvlag flappert 
achtergrond 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  Ludo vertelt over zijn ‘mooiste 
tijd uit zijn leven tegen Bo. 

• Sett ing: Auto van La rijdt voorbij Vlaamse straten 
• Sett ing/ Iconograf ie:  Parcours de Ronde, Vlaamse vlaggen in 

beeld 
• Tradi t ies /Gebruiken: het breken van de wishbone (V-vormig 

bot) diegene met langste stukje mag wens doen, wilt luid op 
zeggen maar mag niet. 

11  25:22 – 28:26 Ul, Ka, Ji, 
Jo, Ch 

Ziekenhuis, Havana, 
middag 

Ul en Ka mogen bij Ja, ondertussen belt 
er iemand aan bij de Havana. Ul en Ka 
zitten bij Ja. Ja wil hen niet zien en 
jaagt hen weg. 

• Personage:  ‘ tes voor te poep’n’ ‘joa ma zeg ‘dwoaze kalle’  
• Sett ing:  ‘Groendienst van Kanegem’ 

 

12  28:27 – 32:39 La, Di, Ba, 
Fi, Jo, Ve, 
Pa 

Reclame-auto Dyramac, 
vakantiehuis Jo/Fi/Ba, 
regie studio, middag 

Di moet naar het toilet maar La kan 
zomaar niet stoppen met rijden. Ba 
komt terug toe in het vakantiehuis en 
kijkt naar auto. Jo ziet dit. Ba komt 
binnen. Pa blijft kibbelen met Ve, 
ondanks het feit dat ze haar excuses wil 
aanbieden. Jo kijkt naar auto die 
beschadigd is. Fi en Ba overleggen over 
plan van het vluchtmisdrijf. 

• Sett ing: Auto rijdt langs landelijk gebied, groene velden, 
alleenstaande huizen… 

• Personage:  Di is hulpeloos moet naar toilet ‘ge zijt mijn 
schoonmoedere niet eh’ ‘nen’ ‘da moest er ook ekier biekomen 
seg’ 

• Sett ing:  vermelding dat ze naar Kluisbergen moeten 
• Taal :  ‘chasse patate’ term uit het wielrennen 
• Taal /Personage:  Pa gebruikt Franse uitdrukkingen ‘Jamais vu’  
 

13  32:40 – 35:44 Ch, Jo, Ji, 
Ma, La, Di, 
 

Havana, Auto Ma, 
Reclame-auto Dyramac, 

Ziekenhuis,middag 

Ch kijkt stortingen na. Ma passeert 
voorbij Havana en besluit er langs te 
gaan. Jo geeft Ji uitleg over boek. Di 
kan zich niet langer inhouden, Ma komt 
binnen bij Havana, Ul wacht op taxi 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  Jo leest de krant, Ji leest 
‘Welkom in de woestijn van de werkelijkheid’ 

• Personage/Taal :  Di ‘A je moe kakke moej kakke 

14 35:05 – 39:57 Ma, JJ, Cr  
Mi, Ri, Br, 
Di, La, Pa, 

Kamer Havana, 
peleton/parcours, 

regiestudio, rusthuis,  

Ma ruikt aan zijn adem en Ch komt 
binnen in de kamer en ze beginnen een 
gesprekje. Beelden koers. Even een 

• Limonade van de streek 
• Sett ing/Them a:  Koers, de ronde, volk aan de kant, toeroepen 

van de coureurs. 
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Af levering 9 
 

He, Na, Ul, 
Ma en Ch, 
No, Lo 

koppenberg, 
ziekenhuis, middag 

beeld uit studio. Ri komt bij moeder. Br 
belt naar Li. Di wil uit de auto. Pa 
negeert Ve. He en Na komen toe op 
Koppenberg. Ma vertelt over zijn job. Di 
stapt richting huis voor naar toilet te 
gaan. Lo is van keldertrap gevallen en 
ligt met open wonde op de grond. 

• Decor  rusthuis 
• Tradi t ie /Gebruiken:  ‘Zalige Pasen’ 
• I conograf ie /sym bol iek:  Vlaamse leeuwvlaggen in beeld 
• Sett ing:  Landelijk Vlaanderen; rondpunt / Koppenberg 
• Sett ing:  ‘naar Meerbeke’ 
• Decor:  Di stapt huis binnen met buxus, keuken, bloemen,… 

Seq Screent i jd  Pers  T i jd  en  ru im te  P lot  Representat ies  

1  00:00 – 02:24 Jo, Fi, Si Muur van 
Geraardsbergen, 

volgwagens, 
Ziekenhuis, namiddag 

Omgevingsbeelden van uit het peleton. 
De neef van Br is woedend onderweg 
naar hem. Jo en Fi wachten in 
ziekenhuis op meer info van Ba; Si 
vergelijkt serienummers van de 
grasmachine 

• Sett ing/ iconograf ie:  Openingsshot, mensen op de muur van 
Geraardsbergen, Leeuwvlaggen, kruis, kindje dat kleine 
vlaggetjes opraapt 

• Populaire  cul tuur:  je hoort stem van Michel Wuyts en ziet Carl 
Berteele Wilfried (Quick Step) interviewen.  

• Populaire  cul tuur:  Tom Boonen 
2  02:25 – 03:51 Le,Re, Si, 

Ve, Mi, Ri,, 
Br, Lu, An, 
Li,  
 

Huis Si/Re, Regie 
Meerbeke, huis Lo/No, 

rusthuis, huis Li/Br 
namiddag 

Si vraagt aan Re om mee te komen. Ve 
geeft instructies, Mi en Ri kijken naar 
koers. Vrouw van Pe geeft moeder van 
Mi en Ri eten. De sfeer bij Li en Br blijft 
gespannen. Si en Re ontdekken dat het 
niet hun grasmachine is.  

• Decor:  huis en tuin van Re/Si, ouderwets, zetels, kaders,… 
• Them a:  euthanasie 

   

3  03:52 – 07:24 La, Di, 
JJ, Gr, Bo, 
Gu, Ve, Ji, 
Jo, Ch, Mi, 
Ri 

Peleton/parcours, 
VIPruimte/Café, Auto 

Dyramac, Regie 
Meerbeeke, Havana, 

Huis No/Lo, namiddag 

Omgevingsbeelden koers, La en Di 
kijken mee vanuit café. Ook JJ, Gr, en 
Bo praten erover; In Havana iedereen 
gekluisterd. Beelden van Michel Wuyts 
en José De Cauwer. Beelden vanuit de 
Regiestudio 

• Sett ing/Them a:  Beelden uit koers, winkelstraat van 
‘Geraardsbergen’ ‘Vesten’ 

• Populaire  cul tuur:  Gesprek tss Wuyts en De Cauwer 
‘Flandrien’ worden 

• I conograf ie:  Leeuwvlaggen en vlagjes! 
• Populaire  cul tuur:  koers volgen van op café, gekluisterd aan 

tv, pintjes drinken, meeroepen, ‘Alle Tommeke’ 
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• Sett ing:  Helikopterbeelden van Muur en omgeving 
• Populaire  cul tuurprakt i jk :  Televisiebeelden (SVO Sporza op) 

TV op TV 
• I conograf ie:  merken Base, KBC, het Nieuwsblad, Ve drinkt 

flesje SPA water stem en beelden van Carl Berteele en Michel 
Wuyts 

• I conograf ie:  Zwaantjes (Politie) 
4  07:25 – 09:21 Le, Re, Si, 

Gr, JJ, Bo, 
Ka, Jo, Fi 

Huis Re/Si, Peleton, 
Auto Dyramac, 

VIPruimte, ziekenhuis 

Re vertrekt met grasmachine, Si zegt Le 
niets. Beelden uit koers en volgwagen 
Quick Step. Fi vraagt voor klein geld 
voor koffie. Maar Jo heeft niets. Ka 
biedt hem graag klein geld aan. 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :   Televisiebeelden (SVO Sporza 
op) TV op TV 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  Ludo Dierickxsens, Tom Boonen 
• Taal :  Ka ‘Ich spreche kein Flemish’ en dus niet Nederlands.. 

 
 

5  09:22 – 11:49 Br, Li, An, 
Lu, Ve, Re, 
Lu, An, Li, 
Ab 

Huis Li/Br, regiestudio, 
huiskamer, peleton, 

namiddag 

De neef van Br, Ab, komt woedend toe 
en Br en neef maken ruzie. Lu kan er 
zich niet van tussen houden. 
Ondertussen Ve in studio. Re passeert 
voorbij raam met grasmachine; 
Beelden van Tom Boonen. Lu en An 
geven Li onder haar voeten. 
Volgwagens Vacansoleil. 

• Taal :  ‘spreek Arabisch mijn schoonfamilie is erbij’ 
• Sett ing:   ‘We komen bij de Bosberg’ 
• Decor/set t ing:  een doorsnee Vlaamse huiskamer met een 

aantal mannen voor tv (koers), planten (sansevieria’s) op 
vensterbank en blikjes bier, kranten op tafel, tv staat op oud 
houten meubel en door het raam zien we een landelijke setting 
(huis staat tussen de velden?) dan passeert Re met de 
grasmachine, zeer statisch gefilmd om het cliché te benadrukken 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  Vacansoleil noemt Leukemans 
‘Leukie’ 

• Personages:  Br geloofde zelfs de vooroordelen, wordt ook 
verweten door zijn neef hiervoor 

• Them a:  gemengd huwelijk, vooroordelen 
6  11:50 – 14:12 Re, Br, Ab, 

Lu, An, Pa, 
Ve, Wi, Le, 
Si 

Straat, peleton, Huis 
Li/Br, Huis Si/Re, 

namiddag 

Re loopt over straat met grasmachine. 
Ab begint hem uit te schelden. An wilt 
naar huis. Re rent weg. Pa zijn slomo’s 
blijven mislukken en Ve motiveert hem. 
Le en Si horen Re roepen en lopen naar 

• Sett ing/Decor:  landelijk, veel groen, molen op de achtergrond, 
dixitoilet 

• Sett ing:  Doek Bosberg in beeld 
• Decor:  mannen gekluisterd aan TV zodat ze ruzie buiten niet 

horen, statisch gefilmd om cliché te benadrukken 



	   109 

de deur. Er ontstaat paniek. Si probeert 
het uit te leggen. 

• Decor:  exterieur huis Re/Si, spiegel aan ingang 
 

7  14:13 – 16:56 Le, Pe, Ro, 
Si, Re, Ab, 
Br 

Volgwagen, peleton, 
Huis Pe, Huis Si/Re 

namiddag 

Beelden uit koers, volgwagens, Le komt 
roepend toe bij Pe en Ro. Ondertussen 
hebben Si en Re de situatie uitgeklaard, 
Ab gaat weg en Br blijft bij Re praten. 
Pe pakt een wapen en rent naar Re. Le 
en Ro gaan naar boven naar pistolen. 
Op dat moment gaat er een schot af bij 
Pe in huis. Pe en Si rennen naar huis 

• Personage:  Pe gedraagt zich agressief, haalt zijn wapen boven 
en bedreigt Br. 

• Taal :  Zowel Br als Ab kunnen goed Nederlands praten, wordt ook 
niet ondertiteld wanneer praten 

8  16:57 – 17:46 Ve, Pa, Wi, 
Jo, Fi, Ka, 
Ab, Li, An, 
Lu,  

Regiestudio, 
ziekenhuis, straat, huis 

Li/Br, namiddag 

Ve gaat verder met regie, in wachtzaal 
ziekenhuis kijken Jo, Fi en Ka naar 
koers op klein tv. Ka krijgt bezoek van 
dokter. Ab stapt in auto en rijdt weg. Li 
weet niet wat er gebeurd maar blijft Br 
steunen. Haar ouders vertrekken. 

• Them a:  Vooroordelen, racisme, ouders/schoonzoon relatie 
• Populaire  cul tuurprakt i jk /Geschiedenis:  op achtergrond 

horen we commentatorstem praten over Johan Museeuw ‘de 
Leeuw van Vlaanderen’ 

 
 

9  17:47 – 22:27 Ul, Ka, Fi, 
Jo, Ba, To, 
Ja, Ka 

VIP, ziekenhuis  (kamer 
Ba, wachtzaal, kamer 

Ja), namiddag 

Ul krijgt telefoon en Ka geeft de 
telefoon door. De dokter vertelt wat er 
gebeurd is en Fi en Jo horen dit en Jo 
verliest zijn geduld. Ul is opgelucht en 
krijgt telefoon dat ze bloemen moet 
brengen. Jo en Fi komen aan bij Ba. Jo 
kan niet met schuldgevoel om en wil 
zich aangeven. To komt toe in lege 
wachtzaal. Ka is bij Ja. Fi praat in op Ba. 
Jo vraagt of To Ka gezien heeft. To 
vraagt Ka waarom 

• Decor:  ziekenhuis, bordjes met vermeldingen verdiepingen, 
wachtzaal met kleine tv 

• Them a:  De ronde, wat er ook gebeurt, de koers blijft doorgaan. 
• Decor:  ziekenhuiskamer, lift, steriele omgeving, 

blauw/groenkleurig 

10 22:28 – 25:11 Ve, Pa, Wi, 
Ma, JJ, 
Gu, Gr, Bo, 
La, Di 

Regie Meerbeke, Auto 
Dyrama, aankomst 
koers, namiddag 

Ve doet regie, aankomst nadert. Er 
komt een cruciale slow motion die Pa 
deze keer haalt. Omgevingsbeelden 
van aankomst. Iedereen is vol lof over 

• Sett ing:  Meerbeke 
• Populaire  cul tuurprakt i jk :  Michel Wuyts en José De Cauwer 

in cabine 
• Populaire  Cultuurprakt i jk :  Cancellara toont engeltje, 
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Tom Boonen. collectief geheugen, neemt Zwitserse Vlag, ‘Tommeke’ 
• I conograf ie:  merken spandoek KBC, Konvert Interim, Flanders 

Classics, Primus Haacht 
• Taal :  ‘sjarel’ ‘piewie’ ‘tsjolder’ ‘twiedakker’ (=dubbeldekker) 
• I conograf ie:  Politie, cameraploegen, pers, microfoons 
• I conograf ie /sym bol iek:  Vlaamse wapperende vlaggen (ook 

Belgische vlaggen!) 
• Sett ing:  luchtbeelden aankomst Meerbeke, brug ‘Ronde Van 

Vlaanderen’ 
11  25:12 – 27:11 Pe, Ma, 

Bo, Gu, JJ, 
Gr 

Huis Si/Re, Huis Pe, 
Volgwagen, aankomst, 
VIPruimte, wachtzaal 

ziekenhuis, na 
aankomst 

De huiskamer van Si/Re is verlaten, Pe 
belt trillend met gsm. 
Omgevingsbeelden koers, volgwagen 
Lotto feliciteert Gilbert. Ma wacht busje 
Dyramac op en gaat samen met de rest 
in ViP ruimte,  

• Decor:  huiskamer, oude kasten, open haard, zetels, salontafel, 
moderne tv, kaders, lampenkap 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  ‘Phillipe Gilbert wordt knap 
derde en is tweede Belg op het podium 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  we zien Carl Barteele van scooter 
stappen, José De Cauwer de geïnterviewden verzamelen. 

• I conograf ie /Sym bol iek:  Camionette van ‘Vlaamse Kruis’ Sint-
Niklaas 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  we zien interviews met renners, 
coachers, Ferdi Van Den Haute 

12 27:12 – 31:42 To, Jo, La, 
Di, Bo, Ma, 
Gu, Ba, Fi 

Ziekenhuis, VIP, na 
aankomst 

To en Jo zitten apart en zijn aan het 
praten. Uit het verhaal van Jo maakt To 
op dat hij misschien niet gereden had. 
Bo en Ma hebben korte babbel. Gu 
lacht met Di en Di geeft antwoord. Ba 
en Fi krijgen bezoek van To en Jo. 
Tommy stelt zich voor. Fi ontkent alles. 

• I conograf ie: Bier 
• Personage/Taal : Gu is aan het lachen met Di, West-Vlaams 

dialect 
• Personage/Taal :  Di hemelt Lasse op, is dankbaar personage 

13 31:43 – 32:47 Ma, Bo, Ul, 
Ve, Ja, Ka, 
Gu 

Podium, na aankomst, 
VIP ruimte, ziekenhuis, 

namiddag 

Het volk verzamelt zich aan het podium, 
uitzending podiumplaatsen. Ul komt op 
en krijgt telefoon van Ja. Ja en Ka 
kijken samen naar tv en zien dat Ul 
weent. Ja weent mee. Ka en Ja 

• Sett ing:  podium Meerbeke, volk, vlaggen 
• I conograf ie /Sym bol iek:  Grote boog geel met zwarte letters: 

‘Ronde Van Vlaanderen’ 
• Populaire  cul tuurprakt i jk :  Prijsuitreiking, Tv beelden op Tv 
• Populaire  Cultuur:  Ludo, Phillipe Gilbert, Tom Boonen, 
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omhelzen.   Fabian Cancellara 
• I conograf ie: merken Primus Haacht, KBC 

14 35:05 – 37:00 To, Na, Ve, 
Ji, Jo, Ch, 
Ri, Mi, Pa, 
Wi, Be, Si 

Ziekenhuis, regie, 
Havana, Huis No/Lo 

To stapt in auto en dan stapt ook Na ook 
juist uit ziekenhuis. Ze belt hem en hij 
stapt uit. Jo vraagt Jo om mee te gaan 
naar beneden. Mi en Ri kijken naar 
laatste beelden en besluiten te bellen. 
Ve krijgt felicitaties en haar gsm rinkelt. 
Het is Si en Ve rent naar ziekenhuis 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  echte beelden van op tv, 
eindgeneriek Sporza 

• I conograf ie /Populai re  cul tuurprakt i jk :  VRT wagens 

15 37:01 – 44:44 Pe, To, Na, 
Ma, Di, Bo, 
Gr, JJ, Jo, 
Ji, Ch 

Huis Pe, Auto To, VIP, 
Havana, na aankomst 

De moeder van Ro staat bij Pe en neemt 
Ro mee. To heeft Na in de auto en Fi 
blijkt op de achterbank te zitten 
wanneer zijn dochter belt. Ma staat 
alleen aan toog en Di komt bij hem 
staan. Ma biecht op over Havana tegen 
Di. Jo schenkt iedereen jenevers uit. Jo 
vertelt Ji dat ze ermee stoppen. Di 
troost Ma en geeft goede raad. Jo en Ch 
vragen of Ji wilt komen inwonen en hij 
stemt toe. 

• I conograf ie:  bier, jenever  
• I conograf ie /Populai re  cul tuurprakt i jk :  bandjes het 

Nieuwsblad 
• Personage/Taal :  ‘wie moeten ierdoor è’ Di troost Ma 

16 44:45 – 51:20 La, Di, Ve, 
Si, Le, Re, 
Ba, Jo, To, 
Na, Br, Li, 
Jo, Ch 

VIP, ziekenhuis, avond La drinkt pinten aan toog, Di komt terug 
binnen. Di komt erbij. La zegt dat zijn 
lief gebeld heeft. Di blijft alleen achter 
aan toog. Ve komt aan in ziekenhuis. Si 
zegt dat het niet goed gaat met ‘hem’. 
Dit blijkt Re en niet Le te zijn. Jo komt 
Ba zijn gerief halen. Ba heeft spijt maar 
Jo wil hem nooit meer kennen en 
verdwijnt. To en Na liggen in bed. Ook 
Br en Li liggen in bed en kijken naar 
herhaling overwinning Cancellera. Ve 

• I conograf ie:  bier, pintjes 
• Populaire  cul tuurprakt i jk :  La laat Ludo tekstjes inspreken 

voor zijn gsm ‘fan’ 
• Personage/Taal :  Di ‘Da miendje nie’ 
• Sett ing:  met shuttle naar Brussel, Steenweg 
• Levensst i j l / t radi t ies:  Ri maakt een kruisteken 
• Populaire  cul tuurprakt i jk :  ’s Avonds tvkijken Br en Li 
• Populaire  cul tuur:  Cancellara wordt gefilmd in zijn badkamer 
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vertelt aan Re dat ze de regie van de 
koers heeft gedaan. Ch vraagt Jo om te 
komen slapen 

17 51:20 – 53:33 Jo, Ji Havana, nacht Aftiteling +  Jo gaat in de kamer zitten 
en opent de computer en ziet Ji op bed 
liggen en doet hem verschieten. Hij 
klapt zijn computer toe en licht uit. 
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3.2  PERSONAGEBESCHRIJVING DE RONDE 
 

 
1 .   D ieter  De  Leus  (Stefaan De Gand)  
 

 
 
Dieter De Leus is een enthousiaste man begin de dertig. Hij is 
commercieel verantwoordelijke van het onderhoudsbedrijf van 
Dyramac. Tot zijn grote plezier wordt hij uitgenodigd om mee 
te rijden met het VIP-busje in de Ronde van Vlaanderen. Het 
busje blijkt echt overboekt (Jean-Jacques heeft zijn vrouw 
meegenomen) en Marc Six beslist dat Dieter niet meekan. Hij 
mag echter wel meerijden met reclamekaravaan, maar dat 
betekent dan weer  dat hij van de koers dus niets zal kunnen 
zien. Hij is erg teleurgesteld maar gaat toch mee. Hij rijdt mee 
met Lasse Vereck maar reageert zich in het begin af op Lasse. 
Na enkele uren lijken de twee toch goed overeen te komen. 
 
F iguurl i jke  express ie  en  beweging  

 
• Kinetische codes: 
 
Dieter is een heel uitgelaten, enthousiast personage. Hij 
gebruikt bijgevolg ook de ruimte rond hem om zich uit te  

 
drukken. Wanneer Marc hem meldt dat hij niet in de auto kan 
zitten. Gebruikt hij letterlijk handen en voeten om hem van 
gedacht te veranderen. Verder schudt hij met zijn hoofd en 
beweegt zich tegelijkertijd naar achteren. 
 
• Mimetische codes/uiting: 
 
 Het personage toont uiteenlopende gelaatsuitdrukkingen. Zo 
uit hij zich in het begin heel enthousiast en trekken zijn kaken 
op. Tijdens het slechte nieuws van Marc, trekt hij zijn 
wenkbrauwen op en laat hij zijn kaken hangen, zijn mond wijd 
open. Wanneer hij met de Vespa naar de reclamekaravaan 
wordt gebracht kijkt hij heel teleurgesteld. In de auto zelf 
(wanneer hij naar toilet moet) houdt hij zijn ogen lichtjes toe 
en trekt heel zijn gezicht samen. 
 
• Lichamelijkheid: 
 
Zijn lichamelijkheid wordt niet specifiek benadrukt. 
 
U i ter l i jke  verschi jn ingsvorm   

 
• Vestimentaire codes 
 
Dieter draagt een vuilroze hemd met de bovenste knopjes 
opengelaten, met daarboven een zwarte vest. Aan zijn nek 
draagt hij een blauw bandje van ‘Het Nieuwsblad’ met 
daaraan een badge wat aangeeft dat hij in de Ronde mag 
meerijden (en VIP is). Voor de rest draagt hij een donkere 
broek en schoenen.  

 
• Codes make-up en haartooi: 
 
Dieter heeft kort donker haar, dat iets langer is aan de 
voorzijde en wat warrig ligt. Hij heeft geen baard of snor. Hij 
draagt een horloge.  
 
Geluidscodes  
 
• Linguïstische codes:  

 
Dieter spreekt met een West-Vlaams dialect. Dat wordt extra 
benadrukt wanneer Lasse zijn mopjes of ‘kluchtjes’ niet 
verstaat. Dieter heeft ook een terugkerend zinnetje: ‘Da meen 
dje nie è’.  
 
Soms probeert hij naargelang de situatie iets gekuistere taal te 
praten, maar dit lijkt toch niet echt te lukken. 
 
• Paralinguïstische codes: 
 
Dieter spreekt met een gewone, ietwat hogere stem wanneer 
hij zich bij onbekende mensen bevindt. Maar wanneer hij op 
zijn gemak is, spreekt hij met een bulderende en luide stem 
die in de hoogte kan schieten. 
 
• Akoestische codes: 
 
Dieter buldert geregeld en zal zo veel aandacht opeisen. Ook 
als hij lacht is dit luid. Enkel wanneer hij teleurgesteld is wordt 
hij heel stil.  
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2.   M arc  S ix  (Lucas  Van den Eynde)  
 

 
 
Marc Six (links) is de assistent van Boudewijn De Bock (rechts), 
CEO van Dyramac. Doorheen de dag krijgt Marc heel wat 
problemen te verwerken. Hij ontvangt de genodigden want 
Boudewijn lijkt hier geen belangstelling voor te vertonen, hij 
moet ook de overboeking oplossen en wordt dan later door 
Boudewijn gevraagd om zijn verloren tasje terug te zoeken. Na 
al deze moeite gedraagt Boudewijn zich nog steeds 
onvriendelijk en Marc besluit was stoom af te laten in de 
Havana. Eens daar belandt hij in de klauwen van John en 
Jimmy die hem chanteren met de beelden. Marc blijkt al voor 
een goed doel te storten en is heel aangedaan van de situatie. 
Hij vindt uiteindelijk troost bij Dieter die hetzelfde heeft 
meegemaakt. 
 
F iguurl i jke  express ie  en  beweging  

 
• Kinetische codes: 
 
Marc heeft een belangrijke positie en een vrij hoge sociale 
positie. Gezien deze positie probeert hij zich professioneel te 
gedragen. Toch blijkt hij heel zenuwachtig en choleriek. 
Wanneer hij Dieter het nieuws brengt gebruikt hij beperkte, 

kleinere armbewegingen om dit uit te leggen. Later toont hij 
zich wel zwakker en houdt hij zijn handen op zijn gezicht 
wanneer hij in tranen uitbarst. Dan gaat hij ook zitten op de 
stoeprand wat dan weer niet bij zijn positie van in het begin 
lijkt te passen. 
 
• Mimetische codes/uiting: 
 
Marc is ietwat onwennig in het begin. Hij kijkt serieus en lacht 
ietwat gemaakt. Later zien we hem zowel angstig (in Havana) 
als gechoqueerd. Dan knijpt hij zijn ogen toe en zien we zijn 
gezicht samentrekken van de emotie. 
  
• Lichamelijkheid: 
 
Zijn lichamelijkheid wordt niet specifiek benadrukt. 
 
U i ter l i jke  verschi jn ingsvorm   

 
• Vestimentaire codes 
 
Marc draagt een licht blauw hemd met de bovenste knopjes 
open. Daarboven draagt hij een donkergrijs gestreepte 
kostuumvest en een donkere broek. Ook hij draagt een blauw 
bandje van ‘Het Nieuwsblad’ dat aangeeft dat hij VIP is.   
 
• Codes make-up en haartooi: 
 
Marc heeft grijzend haar dat proper gekamd ligt. Hij heeft 
geen baard of snor en ziet er verzorgd uit. 
 
Geluidscodes  
 
• Linguïstische codes:  

Marc spreekt in tussentaal (gezien zijn positie). Hij gebruikt 
daarbij ook een aantal uitspraken en een specifieke 
woordenschat om zijn betoog te doen: 
 
 ‘Ik heb geprobeerd een zo eerlijk en objectief mogelijke 
parameter te gebruiken’  
 
waarop Dieter ‘parameter’ herhaalt om hem op zijn ‘hoge 
dunk’ te wijzen. 
 
• Paralinguïstische codes: 
 
Marc spreekt met een rustige, aangename, lage stem. Hij 
probeert in alle situaties zijn kalmte te bewaren en zijn stem 
niet te verheffen. Wanneer hij in het nauw wordt gedreven 
(Havana) zien we echter wel een andere kant van hem en dan 
roept en vloekt hij. 

 
• Akoestische codes: 
 
Marc zal gezien zijn sociale positie niet snel roepen of huilen, 
zijn lachjes zijn gemaakt en hij gaat snel zenuwachtig 
beginnen praten. Wanneer hij zich in de Havana bevindt, 
gedraagt hij zich anders en zal hij roepen. Nadien barst hij ook 
in tranen uit in bijzijn van Dieter dit is helemaal anders dan de 
beginsituatie waarin er tussen beiden duidelijk een afstand 
aanwezig was. 
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3.   Peter  W il lem yns  (Johan Heldenbergh)  
 

 
 
Peter Willemyns is de buurman van Reddy en Simonne 
Hardeel. Hij heeft een zoon Robbie Willemyns die af en toe bij 
hem op bezoek mag komen. Hij is gescheiden en heeft een 
slechte verhouding met zijn ex-vrouw. Doorheen de reeks blijkt 
dat Peter er een extreem-rechts gedachtengoed op nahoudt. 
Hij geeft in de bakkerij commentaar op de omgekeerde vlag, 
vindt het niet kunnen dat een landgenoot Boonen wil 
inhouden, beschuldigd de Oost-Europeanen van de diefstal bij 
Reddy en is voortdurend op internet op zoek naar dergelijke 
feiten (bv. moord op Terre Blanche). Verder bezit hij wapens en 
leert hij zijn zoon hiermee schieten. Wanneer hij ontdekt dat 
een Marokkaanse buur hetzelfde grasmachine heeft, 
beschuldigd hij hem meteen van diefstal en bedreigt Brahim 
uiteindelijk met een pistool. 
 
F iguurl i jke  express ie  en  beweging  

 
• Kinetische codes: 
 
Zijn rug houdt hij altijd fier rechtop, zo is hij als overtuigde 
Vlaams-nationalist ‘fier’ en wil hij dit laten zien. Maar zijn 
benenwerk lijkt daar echter niet mee te corresponderen; Zo 
komt hij meermaals ‘onozel’ en wankel aangelopen. Wanneer 

hij zich in de ruzie met Brahim en Reddy bevindt, zwaait hij 
met de armen en het pistool. Met een stevige arm richt hij het 
pistool ook op Brahim. Dit in combinatie met de 
onhandigheid en onwennigheid, komt hij dus zowel 
koelbloedig als lomp over. 
 
• Mimetische codes/uiting: 
 
Peter kijkt altijd heel streng met gefronste wenkbrauwen en 
zijn lippen op elkaar geperst als hij zwijgt. Een grote mond en 
kwade grote ogen wanneer hij praat/of aan het roepen is. 
 
• Lichamelijkheid: 
 
Idem kinetische codes; hoewel hij met zijn taalgebruik en 
rechte rug zijn ‘trotsheid’ wil tonen, tonen zijn onhandig 
benenwerk net het tegenovergestelde. Er wordt dus een 
beetje een karikatuur van het personage gemaakt. 
 
U i ter l i jke  verschi jn ingsvorm   

 
• Vestimentaire codes 
 
Peter draagt donkere kledij, een zwart/blauwe polo en een 
beige  broek. Hoewel hij niet het typische skinhead-type is, 
komt dit toch overeen met een andere slag extreem Vlaams-
nationalisten.  
 
• Codes make-up en haartooi: 
 
Peter heeft donker, grijzend haar dat in een ietwat sullige 
middenstreep ligt. Hij heeft een bleek en koud aangezicht en 
een strenge bril. Geen baard en snor. 
 

Geluidscodes  
 
• Linguïstische codes:  
 
Peter spreekt met een Oost-Vlaams, Gents dialect. Dit blijkt 
vooral uit uitspraken als: ‘da gevoel is uk noar de kluuten’  Hij 
zegt bv ook ‘abrikozenkoeken’ en wil niet dat de vrouw in 
bakkerij ‘carrékes’ zegt. 
 
• Paralinguïstische codes: 
 
Peter is van het opvliegende, onvriendelijk type en zal snel 
een luide, kwade, betweterige stem opzetten. Deze is eerder 
laag en komt omwille van het dialect nogal hard en ‘boertig’ 
over. 

 
• Akoestische codes: 
 
We zien het personage meermaals roepen en brullen. Hij is 
zeer opvliegend en laat zelfs na het incident met Leon, Robbie 
en het pistool amper emoties  zien.  
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4.   Brahim  Al -Am rani  (Jam al  Boukhriss )   
 

 
 
Brahim is getrouwd met Liesje en krijgt op de dag van de 
Ronde zijn schoonouders over de vloer. Hij beslist Tajine te 
maken en wint daarbij advies in van zijn moeder. De koers 
interesseert hem eigenlijk niet zo tot grote ergernis van zijn 
schoonvader die voorstelt dat hij het gras dan maar kan 
afrijden. Dit tafereel verschijnt in de live-uitzending op TV. 
Hierdoor merkt Peter Willemyns de gestolen grasmachine van 
Reddy Hardeel op. Peter verwittigt Reddy en die gaat bij 
Brahim langs. Nadat Reddy bij hem is langsgeweest, belt hij 
woedend naar zijn neef Abdel, van wie hij de grasmachine 
heeft gekocht. Brahim schaamt zich en wil vermijden dat zijn 
schoonouders dit te weten komen. Hoewel Reddy dit later wou 
oplossen, brengt Brahim toch zelfs de grasmachine. Later blijkt 
dit toch niet te kloppen en wil Reddy dit terugbrengen. 
Ondertussen is Abdel woedend toegekomen. Peter ‘schiet ten 
hulp’ en bedreigt Brahim met een wapen. 
 
F iguurl i jke  express ie  en  beweging  

 
• Kinetische codes: 
 

Wanneer hij bij Liesje is, is hij op zijn gemak en rustig. Hij is 
echter gespannen en verliet al snel de controle. Zo begint hij 
met zijn armen te zwaaien dat het eten mislukt is en de draad 
van de grasmachine kapot. Ook wanneer Abdel aan de deur 
staat wordt hij kwaad en zwaait hij met zijn armen. Ten 
opzichte van Reddy is hij stelt hij zich omwille van 
beschaamdheid heel nederig op met neergebogen hoofd. 
 
• Mimetische codes/uiting: 
 
Brahim kijkt steeds bezorgd en gespannen. Hij wil een goede 
indruk maken op zijn schoonfamilie maar alles lijkt tegen te 
zitten. Zijn wenkbrauwen en voorhoofd zijn opgetrokken en 
zijn mond hangt vertwijfelend open. In de ruzie met Abdel 
trekt zijn gezicht samen van woede. 
 
• Lichamelijkheid: 
 
Zijn lichamelijkheid wordt niet specifiek benadrukt. 
 
U i ter l i jke  verschi jn ingsvorm   

 
• Vestimentaire codes 
 
Brahim draagt een rode t-shirt met lange mouwen en een 
donkere zwarte broek.  
 
• Codes make-up en haartooi: 
 
Brahim heeft kortgeschoren haar en een bruine huid (Hij is 
van Marokkaanse afkomst) Hij heeft een stoppelbaard en snor. 
 
Geluidscodes  
 

• Linguïstische codes:  
 
Brahim praat met een Marokkaans accent maar kan goed 
Nederlands spreken. Tegen Abdel spreekt hij Arabisch en 
tegen zijn moeder wisselt hij af. Het Arabisch wordt 
ondertiteld. 
 
• Paralinguïstische codes: 
 
Brahim praat met een rustige, vrij hoge stem. Deze wordt 
lager en luider wanneer hij ruziemaakt met Abdel. 

 
• Akoestische codes: 
 
Brahim is zenuwachtig en zijn stem schiet daarom soms de 
hoogte in. Wanneer hij bedreigt wordt door Peter smeekt hij 
met hoge stem om het wapen weg te doen. In ruzie met Abdel 
begint hij te roepen.  
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5.   S im onne H enao  (S ien  Eggers)   
 

 
 
Simonne Henao, is de vrouw van Reddy Hardeel en dus de 
dochter van Vera Hardeel. Simonne past op de dag van de 
Ronde op hun kleinzoon Leon. Ze maken samen frietjes en 
kijken naar de koers. Leon wil bij Robbie gaan spelen maar 
Simonne vertrouwd de zaak niet echt. Verder geeft Simonne 
ook vaker een verwarde indruk wat doet vermoeden dat ze aan 
het dementeren is. Toch is het zij dat in de gaten krijgt dat de 
grasmachine toch niet van hen is door de serienummers te 
vergelijken. Ze brengt Reddy hiervan op de hoogte. Wanneer 
Abdel woedend aan de deur staat, is het ook Simonne dat 
iedereen kan doen kalmeren. 
 
F iguurl i jke  express ie  en  beweging  

 
• Kinetische codes: 
 
Simonne is een oudere dame en loopt dus iets langzamer en 
houterig. 
 
• Mimetische codes/uiting: 
 

Simonne kijkt geregeld verward rond. Ze trekt grote ogen en 
lacht haar tanden bloot als ze zich bezighoudt met Leon. 
Wanneer de ruzie met Abdel uitbreekt, en ze ontdekt dat Leon 
weg is, kijkt ze heel paniekerig in het rond met grote, wijde 
ogen. 
 
• Lichamelijkheid: 
 
Haar lichamelijkheid wordt niet specifiek benadrukt. 
 
U i ter l i jke  verschi jn ingsvorm   

 
• Vestimentaire codes 
 
Simonne is een oudere dame dit zien we ook aan haar kledij. 
Ze draagt een witte blouse die niet tot boven toegeknoopt is 
met daarover een grijze gillet met lange mouwen. Wanneer ze 
aan het koken is draagt ze een lichtblauwe schort.   
 
• Codes make-up en haartooi: 
 
Simonne heeft middellang grijs haar dat golvend rond haar 
gezicht naar beneden valt. Ze draagt geen make-up, ze heeft 
een doorleefde, lichte huid met veel rimpels.  
 
Geluidscodes  
 
• Linguïstische codes:  
 
Simonne spreekt in de tussentaal zonder al te veel dialectische 
klanken. 
 
• Paralinguïstische codes: 
 

Ze praat met een rustige, hoge ‘moederlijke’ stem. Toch kan ze 
ook kordaat met luide stem reageren wanneer dit nodig is. 

 
• Akoestische codes: 
 
Simonne is een rustig, ietwat verward personage. Wanneer de 
nood het hoogst is, staat ze echter wel paraat. Zo opent ze 
kordaat de deur om Abdel en Brahim te woord te staan en dit 
doet ze dan met luide stem om boven het kabaal boven te 
komen. Ook wanneer ze het schot hoort, loopt ze schreeuwend 
naar het huis van Peter Willemyns.    
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6.   Vera  H ardeel  (An  M il ler )   
 

 
 
Vera is de (alleenstaande?) moeder van Leon. Haar zoon blijft 
op de dag van de Ronde bij haar ouders Reddy Hardeel en 
Simonne Henao. Vera werkt op de VRT. Ze is relatief nieuw 
maar krijgt op de dag van De Ronde de verantwoordelijkheid 
om de voor- en nabeschouwing van de koers te regisseren. 
Tijdens het interview ’s ochtends gaat er iets mis en haar 
collega Patrick Latré (de slow-motion technicus) reageert heel 
fel. Door persoonlijke reden verdwijnt haar baas Miel Abeloos 
in het midden van de koers. Hij vraagt Vera om de koers 
volledig verder te regisseren. Uiteindelijk slaagt ze hier in en 
legt ze het ook bij met Patrick. Wanneer de koers gedaan is, 
belt ze naar haar ouders en hoort ze van het ongeluk. Ze snelt 
meteen naar huis. 
 
F iguurl i jke  express ie  en  beweging  

 
• Kinetische codes: 
 
Vera is een zelfzekere jonge moeder. Ze maakt geen 
opvallende armbewegingen of iets dergelijks. Wel kan ze met 
haar hoofd schudden wanneer haar collega Patrick weer een 
ongepaste opmerking maakt. Of heel gestresseerd geraakt 

wanneer er iets misgaat. Dit zien we dan ook aan haar 
lichaamshouding. 
 
• Mimetische codes/uiting: 
 
Vera is een sterke vrouw. Ze heeft een heldere blik en grote 
ogen en is zeer geconcentreerd. Wanneer er iets fout gaat in 
de regie kijkt ze echter heel bezorgd. 
 
• Lichamelijkheid: 
 
Haar lichamelijkheid wordt niet specifiek benadrukt. 
 
U i ter l i jke  verschi jn ingsvorm   

 
• Vestimentaire codes 
 
Vera draagt jonge,  casual kledij. Niet heel kleurrijk maar toch 
vrouwelijk. Ze draagt een groengrijze T-shirt met daarover een 
blauwe pull met een warme voering in de kap. Verder draagt 
ze een nauw aansluitende broek en platte schoenen.  
 
• Codes make-up en haartooi: 
 
Vera heeft lang blond haar op een staartje, ze draagt geen 
make-up of opvallende accessoires. 
 
Geluidscodes  
 
• Linguïstische codes:  
 
Vera spreekt in de tussentaal zonder al te veel dialectische 
klanken. 
 

• Paralinguïstische codes: 
 
Ze praat met een luide maar niet al te hoge stem. Wanneer ze 
met haar vader of zoon belt, klinkt ze heel rustig en opgewekt. 
In de regie klinkt ze echter wel nerveuzer. 

 
• Akoestische codes: 
 
In het begin wanneer er iets fout gaat in de regie, is ze heel 
onzeker en heeft ze ook een trillende stem. Meer naar het 
einde toe heeft ze de situatie onder controle en spreekt ze met  
een kordate en krachtige stem. 
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4.1  SEQUENTIEANALYSE QUIZ  ME QUICK (AFL  1 -5-10)  
 

In i t ia len  personages:  

	  
Ro (Roger Sterckx) 
Ar (Armand De La Ruelle) 
Lu (Luc Auwerx) 
Le (Lennon) 
Ni (Nick Van Loo) 

Cy (Cynthia Moons) 
Gw (Gwendy (Auwerckx) 
Ta (Tamara) 
Ma (Mario) 
Iw (Iwein) 

JC (Jean-Claude) 
Mo (Monica) 
Bu (Budo) 
Lo (Louis Sterckx – café) 
So (Sofie Sterckx) 

Ir (Iris) 
We (Wesley) 
Ed (Eddy – hulpcoach) 
Ma (Mathilde) 
Ga (Gabriël)

 
 

Aflevering 1 
 

Seq Screent i jd  Pers  T i jd  en  ru im te  P lot  Representat ies  (c f r .  topic l i js t )  

1  00:00 – 01:39 Ni Tienen, Cafe ’t Vademecum, 
nacht 

Een aantal beelden worden 
gebruikt om de kijker te situeren 
in Tienen. Plots schiet Ni door het 
raam van het café ’t Vademecum. 
Voice-over Nick vertelt enkele 
geschiedenisweetjes. 

• Sett ing:  Tienen (suikerfabriek), kerktoren, straten 
• I conograf ie: Neon Duvel aan café, Sanseviera’s op vensterbank 
• Populaire  cul tuurprakt i jk : Internet Wikipedia 

 

2  01:40 – 02:49 - - Begingeneriek • I conograf ie:  Quiztafereel, invullijsten met tafelnummer, 
ploegnaam, pistolet met kaas, bierkaartjes. 

3  02:50 – 05:47 Ni, Cy, Ta, 
Al, Ni 

Callcenter, 
(Honden)kapsalon 

Ni is  aan het solliciteren bij 
telecommunicatiebedrijf. Cy heeft 
klant (hond van Lydia) terwijl Al de 
klant knipt. Ni heeft de job niet en 
belt naar Cy. Ni heeft wel een goed 
idee voor zijn parttime job 

• Taal /Personage:  HR of CEO (?) gebruikt tijdens het 
sollicitatiegesprek voortdurend Engelstalige vakjargon als ‘assets’ 
‘challenges’ ‘targets’ ‘results’ ‘zijt ge’n teamspeler, want er staat 
geen I in team’ ‘that’s the spirit’ 

• Personage/Taal :  Ni spreekt tussentaal 
• Decor:  Kapsalon, ouderwets en kitscherig, roze 
• Personage/Taal :  klant en Cy spreken met verkleinwoorden 
• I conograf ie:  ‘gesprekjes en roddelmoment tijdens de kapper’ 

4  05:48 – 09:59 Lu, Gw, Le, Fotowinkel Auwerx, donkere Lu zit in zijn donkere kamer de • Sett ing/Decor:  straatbeelden, fotowinkel Auwerx (merken 
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Be kamer, winkel, magazijn 
(Berkendaal), dag 

‘gazet’ te lezen. Gw roept hem om 
klant te bedienen maar dat wil hij 
niet. Gw vraagt voor digitale 
printer maar Lu zegt dat hij 
stielman is. In de winkel staat een 
koppel die niet tevreden zijn met 
hun trouwfoto’s. Le rijdt rond met 
clarck, alle werknemers groetten 
hem tot Be (ploegbaas) hem boos 
roept. 

Nikon, Canon, Olympus, Pentax), straatlantaarn, kasseien 
• Decor:  kitscherige fotowinkel, kaders met oude portretten, 

analoge camera’s in etalage, en donkere kamer, veel filmrolletjes, 
statieven, verouderd interieur 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  Lu leest de krant 
• Sett ing:  ‘Regio Hageland’ in krant 
• Personage:  Lu klein personage, vrouw is groter dan hem. 

Wordt ook vaak vanuit licht kikkerperspectief of op ooghoogte 
maar dan naar bovenkijkend gefilmd 

• Personage: Gw en Lu spreken tussentaal die neigt naar soort 
Waaslands dialect (Lokeren?) past bij hun ‘volkser type’ ‘veurwa 
ist?’ ‘te woar, ze lekt zij vree op eur moeder’ 

• Sett ing: ‘het rusthuis op de Steenweg’ 
• I conograf ie: Croky chips in fabriek 

5  10:00 – 15:06 Ni,Cy Appartement  Ni/Cy, Huis 
Lu/Gw, namiddag 

 Ni is aan het nietsen in de zetel 
terwijl Cy met zorgen thuiskomt.  
Ze is geïrriteerd dat hij de pizza 
niet in de oven heeft gezet, maar 
dan blijkt dat hij voor haar gekookt 
had. Ook bij Lu en Gw thuis wordt 
er gegeten. Gw vraagt of Lu 
depressie heeft. 

• I conograf ie:  zak van Carrefour 
• Decor:  gebricoleerd appartement, groene muren, veel prulletjes 
• Gastronom ie:  Tournedos Rossini 
• Decor:  eetkamer, kaders omhoog, oud behangpapier, 

verschillende eetstoelen, tafellaken 
• Personage/Taal :  Gw:’loat ou bloed messchien es trekken’ 
• Gastronom ie:  Frisco na het eten 
• Vri jet i jdsbesteding : Trainer van voetbalploeg (de miniemen) 
• I conograf ie:  foto’s trekken voor in de streekkrant 

6  15:07 – 17:07 Lo, So, Le, 
We 

Café ’t Vademecum, Sushi 
house, avond 

Lo en So zijn het café aan het 
klaarmaken voor de caféquiz. Le 
komt toe en is wat verward omdat 
er geen avondeten is. Ondertussen 
geeft Mister Takamaki  Ni onder 
zijn voeten. Tot hij plots telefoon 
krijgt 

• Decor:  nostalgisch café, Duvel neon, juxebox, sanseviera’s voor 
het raam, kaders, sfeerverlichting, toog, gesloten/open bordje, 
houten stoelen en tafels, bierkaartjes, gordijnen, bierflesje met 
kaars in 

• Populaire  cul tuurprakt i jk /vr i je t i jdsbesteding : caféquiz 
• Personage/Taal :  We spreekt met Gents accent 
• Decor: Sushi House, neon, verlichting in bestaand gebouw 

7  17:08 – 20:27 Lo, So, Ro, Café ’t Vademecum, Sushi Ro komt binnen in café, is van zijn • I conograf ie:  belastingsaangifte ‘tijd tot de 15e” 
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Ni, We house, avond broer; Hij had vorig jaar 
afgesproken om de 
belastingaangifte te helpen in 
orde brengen. Maar het is quiz 
vanavond en hij kan hem ook niet 
boven zetten om dat Le daar 
woont. Ondertussen toont Ni de 
scooter aan We. 

• Sett ing:  ‘Hij werkt in Berkendaal’ 
• Populaire  cul tuurprakt i jk :  Tv-programma IQ-kwis met 

Herman Van Molle 
• Taal :  uitspraak ‘ik hoor u van hier tot in Tokio’ 

8  20:28 – 27:06 Lu, So, Ro, 
Ni, Le, Ar 

Café ’t Vademecum, 
Dorpsplein, avond 

Lu is foto’s aan het trekken van een 
aantal mannen voor de jubilee van 
25 jaar quiz in het Vademecum. 
Ondertussen brengt Ni zijn 
bestelling weg. Le ligt naar muziek 
te luisteren en hoort zijn maag 
grommen. Hij komt beneden. So 
vraagt Lu wat er gebeurd is met 
Ro. Ar komt toe en stelt zich voor 
aan Le. Lu kondigt quiz aan. Ro en 
Ar ontmoeten elkaar. Lu probeert 
weg te glippen 

• Decor:  cafe, glazen, tooghangers, bakken bier: Moortgat, Duvel, 
Liefmans, trofeeën, wandlampen 

• I conograf ie:  Mannen hebben Duvelglazen vast, Croky chips 
dozen 

• Sett ing:  dorpsplein, kasseien, parkeerplaats, lantaarnpaal 
• (Iconografie muziek Barry White) 
• Personage:  Ro verbetert dikke Rudy die ‘verslaan’ ipv 

‘verslagen’ zegt 
• Personage:  Ar is leraar aan het college, een duiveltje-weet-al, 

spreekt tussentaal en gebruikt een specifieke woordenschat 
• I conograf ie:  Ro drinkt Maredsous, Duvel bierkaartjes, 
• Verw ijz ing  naar  (n iet  V laam se)  hoge cul tuur:  Wachten 

op Godot, Samuel Beckett 
• I conograf ie:  interview en fotoverslag voor de streekkrant 
• Personage:  Lu probeert het goed te maken met zijn lastige 

klant maar die boort hem de grond in. ‘Zonder u wijf eel wa 
minder klap eh’ Lu blijft hulpeloos achter en drinkt pint 
 

9  27:07 – 36:44 Ni, Le, Ro, 
Lo, Lu, So, 

Ar, We 

Café ’T Vademecum, Sushi 
House, avond 

Ni komt toe aan het café met het 
eten, de oudere mannen buiten 
kijken vreemd op naar zijn scooter. 
Lo begint de quiz en Ni krijgt 
‘visioenen’ waarbij hij Le, Ar, Ro, 

• I conograf ie:  zelfstandige, zwart geld 
• Them a/Vr i je t i jdsbesteding/Them a’s:  caféquiz voor de 

stamgasten, 6 tafels elk 5 man 
• Personage:  Ar is enthousiast personage 
• I conograf ie:  Vlaanderen =regenweer 
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Lu antwoorden ziet geven. Ze 
belanden samen aan tafel en Ni 
besluit antwoorden op te schrijven 
met hulp van de 4 mannen. Ni belt 
naar We. Het groepje leert elkaar 
kennen. Het andere ploegje is 
jaloers en wil hen saboteren. 

• Decor:  huisnummer 
• Populaire  cul tuurprakt i jk :  verwijzing naar muziek van The 

Beatles, 
• I conograf ie:  Duvel, pintjes, Maredsous 

10 36:44 – 39:03 Ni, Le, Ar, 
Lu, Ro, We 

Café ’t Vademecum, Café 
sushi, avond 

Er komt een nieuwe ploegmaat 
van de rivaliserende ploeg binnen. 
Ro houdt hem in de gaten. 
Ondertussen komen de 
bestellingen binnen maar Ni 
neemt telefoon niet op. 
Ondertussen worden de punten 
meegegeven en is Ar al zat. Ro 
vertelt Ni dat de ploeg mensen van 
het quizcircuit inschakelt 

• Personage:  We ‘neemt dien telefoon af’ 
• Vri jet i jdsbesteding:  ‘De Superprestige’ 
• Personage Ar:  ‘Krieken en rozijnen’ ipv ‘Grieken en Romeinen’ 

  39:04 – 41:04 Cy,We, Lo, 
So, Le, Ro, 
Ar, Ni,  Lu, 

Gw 

App Cy/Ni, Sushi House, 
Cafe ’t Vademecum, avond 

Cy belt de Sushi House voor een 
bestelling, We vertelt haar dat Ni 
verdwenen is en ze komt met haar 
Vespa aangereden. Gw belt naar 
Lu, zijn boze klant heeft hem erin 
geluisd. Ni hoort telefoon en 
vertrekt 

• Decor  cafe, glazen, tooghangers, houten tafels, stoelen, 
trofeeën, wandlampen, bakstenen 

• Personage:  Gw praat met dialect, grote mond ‘Houdu kleppe 
dicht’ ‘Zijde nu content’ 

 

12  41:05 – 42:28 Ni, Cy, We Dorpskern Tienen, avond Ni onderweg naar Sushi House, 
maar botst bijna met een 
politiewagen die de achtervolging 
aangaat. Cy zit bij We en Mister 
Takamaki. Ze botsen bijna met 
wagen en Ni rijdt in het water. Cy 
komt toegesneld maar het is niet 

• I conograf ie /set t ing:  Politiewagen met ‘Tienen’ 
• Verwijzing naar Finding Nemo (populaire cultuurpraktijk) 
• Sett ing:  Achtervolging doorheen dorp 
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Ni maar Lu zijn boze klant op de 
motor 

13  42:29 – 45:50 Ni, Le, Ro, 
Ar, Lu, Cy 

Cafe ’t Vademecum, avond Ni maakt zich boos op Tafel 5 voor 
het stelen van de scooter en maakt 
ruzie met leider van tafel 5 (Rudy); 
Rudy slaat hem in het gezicht en 
Ni valt door het raam. Ro legt het 
verhaal aan Lu uit op dat moment 
komt Cy toe  

• Taal :  Uitspraak ‘U moeder heeft viskes gebakken’ ‘Wabliefteru 
alstublieft 

• Decor:  ouderwets café/kroeg, houten tafels en stoelen, 
sanseviera’s, trofeeën, behangpapier, wandlampen, kaders aan 
de muren, huisnummer aan buitendeur ‘t Vademecum 

• Taal :  ‘hij heeft dikke Rudy te kakken gezet voor heel het café’ 

14  00:00 – 46:40 - Tienen Aftiteling • Sett ing:  Beelden van Tienen (kerktoren, suikerfabriek…) 

 
 
 

Aflevering 5 
 

Seq Screent i jd  Pers  T i jd  en  ru im te  P lot  Representat ies  (c f r .  topic l i js t )  

1  00:00 – 02:17 Ni, Lu, Ar Bos, ‘s nachts Ni, Lu, Ar lopen ‘snachts in het bos 
met hun voeten in het water 
wanneer ze botsen met een aantal 
mannen met jachtgeweren. Ni 
krijgt een stamp in zijn rug. 

• Personage:  Lu is in paniek en begint te jammeren  

2  02:18 – 03:22 - - Begingeneriek • Them a/Vr i je t i jdsbesteding/ Iconograf ie:  Quiztafereel, 
invullijsten met tafelnummer, ploegnaam, pistolet met kaas, 
bierkaartjes. 

3  03:23 – 08:53 Lo (stem), 
jonge Ro, 
Ma en Ga 

Ni, So 

Leuven, november 1985 
(Flashback) 

Afgewisseld met Café ’t 
Vademecum, nu 

Met voice-over horen we het 
verhaal van Ro verteld door zijn 
broer Lo aan So, Ni. Flashback: Hoe 
Ro, Ga en Ma drie hechte vrienden 
waren die samen studeerden en in 
het weekend meededen met 
quizzen om met het prijzengeld 

• Sett ing:  Leuven, 1985, posters ‘The Neon Judgement’, oude 
auto’s… 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  The Neon Judgement, Leuvense 
New Wave band uit de jaren 80 

• Sett ing/Decor:  Bibliotheek Leuven 
• Decor:  Café/parochiezalen, neon Coca, Cola, sigaretten op café, 

pinten op de tafel, houten tafels 
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hun studies te betalen. Ro en Ga 
worden echter allebei verliefd op 
Ma. We zien een fragment uit de 
IQ-Kwis en Roger antwoorden met 
het Paard van Parijs ipv het Paard 
van Troje. We zien beelden van de 
aanslag CCC afgewisseld met 
vragen van Ni en So aan Lo. Ni 
begint weer te ‘hallucineren’ en 
heeft flashbacks en forwards.. 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  ‘Les Valseuses’ er is een film die 
zo heet van Bertrand Blier dat over een driehoeksverhouding 
handelt. 

• Them a/Iconograf ie:  quizcircuit, typische prijzentafel met 
hoofdprijs beenhesp  

• I conograf ie:  ‘voor 700 Frank’ (Belgische Frank) 
• Populaire  cul tuurprakt i jk / ’Geschiedenis ’ : IQ-Kwis met 

Herman Van Molle, mensen in publiek, camera’s ,’legendarische 
record van de broers  Jos en Jan De Messemaeker  uit 1981’ 

• Geschiedenis /Sett ing: Verwerken van CCC-bomaanslag op de 
toenmalige Kredietbank aan het Ladeuzeplein (Leuven) 

• I conograf ie:  oude ambulance, brandweer, verouderde bril 
• Taal /u i tspraak: ‘Roger is een grijze muis’ 

 
4  08:54 – 10:27 Lu, Ar, Ni, 

Ro, Ma, 
Mo 

Parochiezaal, avond De mannen hebben de quiz 
gewonnen, Ro loopt boos weg en 
Ar trekt Ni mee naar de 
prijzentafel. Ni ziet Mo voor eerste 
keer. Lu roept Ni mee voor de uil te 
gaan trekken 

• Them a:  quizzen, prijs halen van de prijstafel 
• Decor:  parochiezaaltje, prijzentafel met biermanden, houten 

latten op de muur,  schaakmotief als tegels, houten tafels en 
stoelen 

5  10:28 – 13:25 Lu, Ar, Gw Fotowinkel Lu, twee dagen 
eerder 

Lu belt naar Ni, Lu was vergeten 
dat het quiz was vanavond. Het is 
ook opening van het kapsalon. Ar 
en Lu verzinnen een excuus zo 
moet hij foto’s maken van 
nachtdieren o.a. een uil genaamd 
‘de Tyto Alba’, een kerkuil. 

• Decor:  fotowinkel veel analoge fotorolletjes, verouderd 
interieur,  houten muur, veel oude kaders met verkleurde foto’s, 
merken Minolta, Nikon, Olympus 

• Personage:  Gw praat met Waaslands dialect 
• Personage:  Lu ‘nu zijn we gesjareld e slimm’n’ ‘gij liepen hond 

gij’ 

6  13:26 – 17:45 Ni, Cy, Ma, 
Ta, Gw 

(Honden)kapsalon Cy, 
fotowinkel Luc, huis Gw/Lu 

twee dagen eerder 

Ni heeft niet gelogen over quiz en 
mag van Cy gaan. Hij maakt 
mopjes over Ma. Ma en Ta komen 
binnen en Ma is jaloers op Ni. Ni 

• Decor: kapsalon kitscherig, veel roze 
• Them a:  clichés over kappers 
• Decor:  keuken van Gw en Lu. Verouderd behangpapier, gele 

gordijnen met karomotief, tafel met bloempot op, koelkast met 
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belt naar Lu en vertelt hem dat hun 
vrouwen wisten van de quiz. Lu wil 
toch de uil trekken om niet door de 
mand te vallen. Ni vertrekt bij Cy 
om naar Ro te gaan 

magneten letters, kaders aan de muur 

7  17:46 – 22:54 Ma, Ro, Ga 
(stem van 

Ro), Ni 

Keuken Ro, 
Leuven, 1985 (flashback) 

Nu horen we Ro het verhaal 
vertellen, heel kort weliswaar. Ni 
wil weten wat er met Ro gebeurd 
is; Ro vertelt het verhaal maar Ni 
weet nog niet alles. Ni krijgt weer 
hallucinaties 

• Decor:  keuken, handdoeken, keukenrol aan houten hanger, 
thermometer, gele muren 

• Decor:  kot, groot bed, kleine mozaïektegeltjes, lange gordijnen, 
bureaulamp 

• Geschiedenis:  CCC aanslag 
 

8  22:55 – 26:14 Ni,Cy, Ro, 
Ma, Lu, Ar, 
Ma, Ta, Le 

Parochiezaal (wc’s), 
kapsalon Cy, ‘s avonds 

Ni praat tegen zichzelf en zegt dat 
hij naar de dokter moet. Plots 
krijgt hij telefoon van Cy; Lu roept 
Ni. Le fietst naar huis. 

• I conograf ie:  op achtergrond van de foto’s staat ‘Duvel’ in neon 
• Personage:  Ar ‘de habitat van een kerkuil is nu niet direct de 

parking van een parochiezaal’ 

9  26:15 – 30:59 Al, Gw, Cy, 
Ma, Ta, 

Mo, Ni, Lu, 
Ar 

Kapsalon Cy, bos, ‘s avonds Al feliciteert Cy met het resultaat. 
Gw stelt haar voor aan Ma. De 
mannen lopen in het bos met Mo. 
Lu trekt foto’s met flash en de 
kerkuil vliegt weg, ze sluipen door 
het bos om foto’s te trekken maar 
betrappen zo stropers. Cy belt naar 
Ni maar ze pakken zijn gsm af. Mar 
verklaart zijn liefde aan Cy. 

• Decor:  kapsalon; kitscherig, veel roze, kappersstoel, beeldjes 
van honden, roze ballonnen, omheining 

• Them a:  stropers in het bos 
• Personage/Taal :  ‘onoezelen’ 

10  30:45 – 32:46 Ni, Ar, Lu 
 

Bos, ’s nachts, 
 

Lu begint te panikeren. Ni besluit 
dat ze moeten gaan lopen. Ni 
begint te hallucineren over het 
verhaal van Ro 

• Personage:  Lu begint te panikeren en te jammeren, da zijn 
wildemannen 

• I conograf ie /Taal : ‘flikken’ ipv ‘politie’ 

11  32:47– 40:33 Ma (stem), 
Ga, Ro, Ni, 

Lu,  

Leuven, 1985 (flashbacks), 
Huis Ma,  Parochiezaal, ’s 

avonds, dag 

Nu zien we het vervolg van het 
verhaal van Ro verteld door Ma.  
Ma vertelt over dat abortus 

• Decor:  oude glasraampjes (kot Ma) 
• Decor:  huis Ma, rode zetels, donkerhouten kasten, en antieke 

stoelen, doorzichtige gordijnen 
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strafbaar is en ze naar Parijs moest. 
Ga wil haar helpen. Maar Ro heeft 
alles gehoord en vandaar Paard 
van Parijs; Hij wil vertrekken en 
maakt ruzie met Ma en Ga; 
Aanslag op bank. Ni krijgt weer 
pijn aan het hoofd. Ni vertelt Ro 
dat hij met Ma gaan praten is. Ro is 
boos. Ni krijgt pijn aan het hoofd 
en verhaal gaat verder. Ze vertelt 
dat ze het kind verloren is bij 
explosie. 

• Sett ing:  Universiteit Leuven 
• Sett ing/ Iconograf ie:  Leuven, Primus (café), Universiteit 

Leuven 
• Geschiedenis:  Ga passeert de bommenleggers CCC , ze geven 

brief af aan loketbediende ‘Opgepast dit is een revolutionaire 
aktie van de Strijdende Communistische cellen tegen de zetel van 
de kredietbank. Verlaat onmiddellijk de KB gebouwen’ 

• Decor/Them a:  parochiezaal waar plaatselijke quizzen worden 
gespeeld 

12 40:34 – 42:15 Ni, Lu, Ar, 
Mo, Cy, 

Gw, Ma, Ta 

Bos, kapsalon Cy, 
‘s nachts 

Mo komt de drie mannen en 
redden en bedreigt de mannen 
met hun jachtgeweer. 
Ondertussen probeert Cy Ni te 
bereiken. Lu trekt een foto van de 
kerkuil. 

 

13  42:16 – 44:28 Ma, Ro Parking parochiezaal, ‘s 
avonds 

Ma en Ro praten op een bankje. Ze 
vinden dat Ni op Ga trekt van 
streken 

• I conograf ie:  Duvel neon 

14 44:29 – 45:16 - - Aftiteling • Sett ing:  Beelden van Tienen (kerktoren, suikerfabriek…) 

 
 

 
Af levering 10 

 
Seq Screent i jd  Pers  T i jd  en  ru im te  P lot  Representat ies  (c f r .  topic l i js t )  

1  00:00 – 01:47 Ni, Lu, Le, 
Ro, Ar 

Zaal, Superprestige , 
overdag 

Ni ziet zichzelf zweven boven hun 
tafel.  

• Them a:  quizcircuit 
• I conograf ie:  Superprestige  
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2 01:48 – 02: 53 - - Begingeneriek • Them a/Vr i je t i jdsbesteding/ Iconograf ie:  Quiztafereel, 
invullijsten met tafelnummer, ploegnaam, pistolet met kaas, 
bierkaartjes. 

3  02:54 – 04:26 Lo, So, Ni, 
Lu, Le, Ro, 

Ar 

Zaal, Superprestige, 
avond 

De 5 mannen zitten in de 
Superprestige  en lijken goed op 
dreef 

• Populaire  cul tuuprakt i jk :  Herman Van Molle is quizmaster 
Superprestige.  

• Geschiedenis /Popula ire  cul tuurprakt i jk :  John Langenus 
4  04:27 – 05:52 Lu, Ed Huis Lu/Gw, een week 

eerder 
Lu geeft Eddy (de hulpcoach) 
uitleg om de voetbalmatch over te 
nemen nu hij naar de 
Superprestige gaat 

• Personage/Taal :  Lu spreekt met Lokers/Waaslands dialect, 
beweegt veel met zijn armen. ‘Capiche?’ ‘Het is een spijtige 
omstandigheid van samenlopen eh’ 

• Decor:  huiskamer, behang, gordijnen, zetels 
• Vri jet i jdsbesteding:  coach van de miniemen (voetbal) 

5  05:52 – 06:49 Lu, Ni, Ro, 
Ar, Le, So, 

Lo 

Zaal, Superprestige, 
overdag 

De Superprestige gaat voort. Lu is 
met zijn gedachten bij de 
miniemen. Le kan voor het eerst 
een antwoord schrijven en lacht 
naar So 

• Them a:  quizcircuit 

6  06:50 – 9:31 Le, Be, Ir, 
Cy, Ni 

Werkplaats Berkendaal, App 
Cy/Ni, vijf dagen eerder 

Le wordt op het matje geroepen bij 
de directrice van de werkplaats. Hij 
wordt ontslagen. Hij vertrekt met 
een doos. Ir is er van aangedaan 
en vraagt of hij zaterdag nog naar 
het personeelsfeest komt. Ook Ni 
vertrekt met een doos bij Cy.  

• Decor:  bureau met plant 
• Personage:  de directrice spreekt tussentaal dat neigt naar 

standaardtaal en articuleert overdreven en praat traag. ‘ik ben uw 
excuses zo beu Lennon’  

• (Popula ire  cul tuurprakt i jk :  Le was in vorige aflevering ook 
opgepakt door de politie voor ondervraging. De politieagent 
speelde toen een scène na van de film Loft geregisseerd door Bart 
de Pauw) 

• Decor:  gang in appartementsblok met mat voor elke deur 
• Personage:  Cy en Ni praten tussentaal 
 

 
7  09:32 – 10:43 Lu, Ni, Ro, 

Ar, Le 
Zaal, Superprestige, 

overdag 
De Superprestige gaat voort. • Populaire  cul tuurprakt i jk :  Herman Van Molle is quizmaster 

van de Superprestige, is voor Vlamingen de quizmaster bij uitstek 
(IQ-Kwis, Canvascrack) 
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8 10:44 – 14:15 Ro, Ma Huis Ro, Huis Ma, een paar 
dagen eerder, later die 

avond 

Roger zit in keuken en oefent zijn 
gesprek met Ma aan de telefoon. 
Plots krijgt hij zelf telefoon van Ni. 
Wanneer hij aflegt verschiet hij 
van modder tegen het raam. De 
vorm doet hem denken aan de 
Paaseilanden. Ro gaat naar Ma en 
belt enthousiast aan. Hij vertelt 
over zijn ‘openbaring’ maar zij 
vertelt hem dat ze gaat trouwen 
met Victor. 

• I conograf ie:  Ro drinkt kopje koffie, bloemenmotief, 
onderbordje 

• Decor:  keuken Roger: rode tegels, gele muren, oud fornuis, 
houten omkadering, houten boot, handdoeken, fritex 

• Vri jet i jdsbesteding/Popula ire  cul tuurprakt i jk :  gazet 
lezen 

• Populaire  cul tuurprakt i jk : ‘Tomato Tomato’ ‘The Hobbit’ 
(niet Vlaams..) 

• Personage:  Victor spreekt Ma aan met ‘jij’ en verkleinwoordjes 
• I conograf ie /D ecor:  tuinkabouter in voortuin 

9  14:16 – 14:50 Lu, Ni, Ro, 
Ar, Le 

Zaal, Superprestige, 
overdag 

  • Populaire  cul tuurprakt i jk :  uitspraak van John Lennon ‘Life 
is what happens to you when you’re busy making other plans’ 
(Niet Vlaams) 

10  14:51 – 19:41 Gw, Cy, 
Ma, Mo,  

Kapsalon Cy, Huis Mo,  
overdag 

 

Cy komt toe in het kapsalon en 
vertelt dat Ni zijn spullen is komen 
halen. Gw en Ma praten over dat ze 
Mo niet vertrouwen. Ma gaat naar 
Mo om haar uit te horen. Mo 
belooft het te vertellen als ze Ma 
mag schilderen uiteindelijk 
schildert ze gewoon iets abstract. 
Hij praat Perzisch en verleidt haar. 

• Decor:  kitscherig kapsalon, rode beeldjes van poedels, blauw 
behang 

• I conograf ie:  Belgisch nummerplaat 
• Sett ing:  soort van hoeve tussen de bomen, bakstenen 
• Personage/Taal :  Ma ‘ge zijt mijn type niet’ (type in het 

Engels), ‘ ge zijt eigenlijk wel een heel groffe’ 
• (Popula ire  cul tuurprakt i jk :  Ma en Bu hadden vorige 

aflevering al ‘zingend’ op melodie van Dikke Lu  van CPeX, 
Vlaamse Band) 

11  19:42 – 24:17 Ta, Bu, Cy, 
Ma, Iw, So, 
Lo, Ni, Lo, 
Le, Ar, Ro, 

JC, Ma, Ed, 
Gw 

Kapsalon Cy, Superprestige, 
avond 

Ma komt binnen in het kapsalon 
en vertelt Cy dat Ni Mo heeft 

afgewezen. Maar Cy vindt het te 
laat. Iw wordt geïnterviewd. Le is 
er met zijn gedachten niet bij. Ni 
ziet JC en gaat er met Ar naartoe. 

Le heeft een brief geschreven voor 
So.  We horen de 10 ploegen 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  interview door ‘ROB TV’ de 
regionale zender van arrondissement Leuven 

• I conograf ie:  Duvel 
• Personage/Taal :  Le:  ‘nu doek u schreien’ 
• Them a/vr i je t i jdsbesteding:  quizcircuit, namen als ‘Quizards 

of Oz’ ‘café het Hiernamaals’ ‘de Weetwatchers’ ‘de 5 kwisketiers’ ‘ 



	   130 

afgeroepen worden, terwijl het 
personeel binnenkomt. Ma maakt 
zich klaar voor haar huwelijk. Ed 

komt toe met de miniemen. Tafel 7 
gaat door. Lu denkt aan de match 

12 24:18 – 25:54 Ed, Gw, 
Be, Ir 

Voetbalmatch miniemen, 
Personeelsfeest Berkendaal, 

overdag 

Ed probeert de miniemen te 
coachen maar krijgt een goal 
tegen. De directrice begint een 
speech op het personeelsfeest. Be 
pest  Ir 

• Vri jet i jdsbesteding/Decor:  Typische plaatselijke 
voetbalmatch, supporters onder afdak van golfplaten, roepende 
ouders 

• I conograf ie:  de miniemen hebben logo van Tiense suiker op 
hun shirts 

• Personage/Taal :  Be spreekt met Antwerps accent en groffe taal 
‘mongool’ 

• Decor:  inkleding personeelsfeest, met ballonnen en vlaggen 
13 25:55 – 30:45 Le, Ni, Ar, 

Ro, Lu, Ma, 
Ir, Cy, So, 

Lo 

Zaal, Superprestige, 
Voetbalmatch, 

Stadhuis, 
Kapsalon 
overdag 

Ro geeft antwoord op een vraag 
maar Le denkt dat het iets anders 
is. Ro volgt Le. Ni krijgt last van 
zijn tumor en krijgt ‘visioenen’. Hij 
ziet Lu tactiek uittekenen voor zijn 
match met bijhorende beelden. 
Ook beelden vanop het trouwfeest 
Ma.  Le prutst met stylo van 
Berkendaal. Ni ziet Cy zitten. Ni 
vertelt de rest dat ze ergens anders 
horen te zijn. De ploeg vertrekt, 
enkel Ar blijft achter. Ro en Ni 
omhelzen elkaar 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  Herman Van Molle 
• Vri jet i jdsbesteding/Decor:  Typische plaatselijke 

voetbalmatch (miniemen) 
• I conograf ie:  merk Telenet 
• Decor:  kapsalon; kitscherig, veel roze, kappersstoel 
 

14  30:46 – 35:25 Le, Lu, Ro, 
Ni, Gw, Ed 

Superprestige, buiten,  
Stadhuis, voetbalmatch, 

overdag 

De 4 mannen nemen afscheid, Ro 
en Ni omhelzen elkaar. Ro vertrekt 
en we zien een flashback van 
tijdens de aanslag. Ro loopt naar 
stadhuis. Hij vindt Victor hij wou 

• Sett ing:  Grote markt of plein 
• Geschiedenis: verwijzing naar CCC-aanslag op Ladeuzeplein in 

Leuven op 5 november 1985 
• Sett ing:  Leuven 
• Decor: stadhuis, grote houten trappen, kandelaars aan de 
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niet met haar trouwen. Ro loopt 
weg en zoekt Ma. Lu komt toe op 
de match met zijn vader.  Hij ziet 
dat ze achterstaan en geeft Ed 
onder zijn voeten maar stelt hem 
gerust. 

muren, trappen, kleine ramen, grasperkje 
• I conograf ie:  koets met veel paardenstront 
• Decor/ Iconograf ie:  scorebord voetbalmatch, ‘Aluminium 

veranda’s ramen) deuren, Stanny’ 
• I conograf ie:  merken ING, Telenet 
• Personage/Taal :  Lu  ‘u flanken blijven angen’ 

15  35:26 – 37:11 Lo, So, Ar, 
Iw, JC 

Zaal Superprestige, overdag Lo snapt niets van het vertrek van 
de ploeg. Iw komt lachen met Ar. 
Ar ziet JC vertrekken en volgt hem 
en ziet hem in een busje stappen 

• Personage:  Ar ‘kent ge da een retorische vraag’ 
• Personage/Taal :  Iw: ‘er zal justekes niets knagen’ 
• I conograf ie:  Lo drinkt donker bier 

16  37:12 – 41:20 Le, Ir, Be, 
Gw, Ma, 

Ro 

Personeelsfeest Berkendaal, 
voetbalmatch,  overdag 

Le komt toe op het personeelsfeest 
en zegt eindelijk wat hij wil 
zeggen tegen Be. Le neemt de 
microfoon en iedereen steunt hem 
en scandeert zijn naam.Ir en Le 
vliegen elkaar in de armen. De 
miniemen van Lu halen de 
achterstand in. Ro komt toe bij Ma. 
Ma en Ro kussen 

• Personage/Taal : Be spreekt in Antwerps dialect 
• Decor:  groen park 
• Personage/Taal :  Ro ‘ik heb mijn leven veel te lang in de frigo 

gezet’ 
• Vri jet i jdsbesteding:  voetbalmatch, uitbundige supporters bij 

scoren goal 

17  41:21 – 45:34 Ar, JC, Iw, 
Lu, Gw 

Parking/Zaal, Superprestige, 
voetbalmatch, busje JC, 

overdag  

Ar kijkt binnen in het busje van JC 
en ziet dat hij de antwoorden 
opsteekt aan Coromar A; Iw heeft 
oortje in. Lu roept zijn spelers toe 
en zijn zoon wordt getackeld en 
iedereen roept penalty.  
Ondertussen geeft JC vreemde 
antwoorden aan Iw. Dan blijkt dat 
Ar met Rob TV aan het filmen is. 
Ook Iw wordt betrapt. Kenneth 
(zoon van Lu) legt de bal klaar, hij 
shot eerst op de lat maar de bal 

• Decor/Sett ing:  buxussen aan beide zijden ingang, geel/witte 
stroken aan rand voetpad, kasseien 

• Populaire  cul tuurpra kt i jk :  Internet Wikipedia 
• Personage/Taal :  Ar ‘kust nu men oor’ (=Wat maken we nu 

mee) 
• Vri jet i jdsbesteding/ Iconograf ie:  ‘penalty’ 
• I conograf ie:  merk Tiense suiker en errea 
• Geschiedenis:  dwergstaatje dat tussen Belgie, Nederland en 

Duitsland lag en uiteindelijk in 1920 werd ingelijfd bij België ( 
Neutraal Moresnet) 

• Populaire  cul tuurprakt i jk :  ROB TV, regionale zender 
arrondissement Leuven 
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valt toch binnen. De miniemen zijn 
kampioen. De Kwizards of Oz 
winnen de Superprestige 

• Personage/Taal :  Lu  ‘komdier gij dwoaze kalle’ 
• I conograf ie /Them a:  quizcircuit, met grote beker 

 
18  45:35 – 50:11 Cy, Ma, Ni, 

Ta, Bu 
Kapsalon Cy Ma ziet Cy zitten in het kapsalon 

en vraagt of ze iets te doen heeft 
vanavond. Ni komt toe in het 
kapsalon en praat het uit met Cy. 
Ma, Bu, Ta kijken mee door het 
raam. 

• Personage/Taal :  Ni spreekt tussentaal, wel koosnaampjes als 
‘Poekie’ 

• Taal /u i tspraak:  ‘voor diejen hoek af’ 
• Decor:  Kapsalon Delvauke, gewoon in huis met grijze steentjes 

als oprit 

19   50:11 – 50:58 - - Aftiteling • Sett ing:  Beelden van Tienen (kerktoren, suikerfabriek…) 
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4.2  PERSONAGEBESCHRIJVING QUIZ  ME QUICK  
 

1.   Luc  Auw erckx  (Tom  Audenaert )  
 

 
 
Luc (rechts) is getrouwd met Gwendy en samen hebben ze drie 
kinderen. 1 dochter Chloë en 2 zonen Joren en Kenneth. Luc 
heeft de fotozaak van zijn vader (links) overgenomen. Die ligt 
in het rusthuis en is al 20 jaar blind. Hierdoor heeft Luc zijn 
carrière als voetballer laten schieten.  Luc doet duidelijk zijn job 
niet graag en is ook helemaal niet mee met de digitale 
fotografie. In zijn vrije tijd traint hij de miniemen van een 
lokale voetbalploeg. Hier krijgt het hij nodige respect. Ook met 
zijn nieuwe hobby quizzen krijgt hij meer zelfvertrouwen. Zijn 
kennisgebied is dan ook sport.  
 
F iguurl i jke  express ie  en  beweging  

 
• Kinetische codes: 
 
Luc is relatief klein en breed gebouwd met een buikje.  Hij 
beweegt zijn lichaam normaal en rustig zeker wanneer hij in 
de winkel staat. Hij houdt zijn armen dan gewoon wat 
ongemakkelijk naast hem. Wanneer hij echter doet wat hij 

graag doet (quizzen of de miniemen trainen) toont hij zich 
veel beweeglijker. Zo legt hij letterlijk met handen en voeten 
de tactiek uit aan de kleine voetballers. Daarnaast zijn vooral 
zijn hoofdbewegingen typerend. 
 
• Mimetische codes/uiting: 
 
Luc heeft brede, bollere kaken en laat zijn mond/kaak vaak ‘ 
‘verwonderd’ maar soms ook ‘ongeïnteresseerd’ hangen (bv. 
wanneer klanten komen klagen over foto’s). Hij gedraagt zich 
vaak wat ‘onbeholpen’. Wanneer hij opgewekt is of net schrik 
heeft en in jammeren uitbarst zijn de kaken dan weer 
opgespannen en zijn ogen toegeknepen. Wanneer hij de 
miniemen traint, roept hij met opengesperde mond en zijn de 
ogen wijd opengesperd. Omwille van zijn lengte, zijn de ogen 
vaak ook naar boven gericht. 
 
• Lichamelijkheid: 
 
Luc is van het gezellige, volkse type dat steeds rechtuit zegt 
waar het op staat. Het type waar je als kijker thuis snel 
sympathie voor kweekt. Hij wordt meestal op ooghoogte 
gefilmd en dus niet vanuit een soort kikkerperspectief. 
 
U i ter l i jke  verschi jn ingsvorm   

 
• Vestimentaire codes 
 
Luc draagt vrij sportieve of ‘casual’ kledij. Zo draagt hij 
meermaals een grijze pull met rits met dan paarse en blauwe 
kleurvlakken met daarover een rode vest met rits. Daarnaast 

zien we hem enkele keren in een bruin/oranje geruit hemd 
met daarover een zwarte leren jas.  
 
• Codes make-up en haartooi: 
 
Luc heeft kort blond-bruin haar en een typerend snorretje. 
 
Geluidscodes  
 
• Linguïstische codes:  

 
Luc spreekt met een Waaslands (Lokers?) dialect dit komt tot 
uiting door een aantal uitspraken zoals  
‘gij dwoaze kalle’ of ‘nu zijn we gesjareld e slimm’n’ 
of  ‘gij liejpen hond gij’  
 
Dit  past dan weer bij zijn volkse typering. 
 
• Paralinguïstische codes: 
 
Luc spreekt met gewone, zachte, misschien wat lispelende 
stem. Wanneer hij enthousiast is over iets, is zijn stem iets 
hoger en luider dan wanneer hij in bv. in de winkel staat. 
 
• Akoestische codes: 
 
Luc laat verschillende kanten zien. Zo kan heel enthousiast en 
uitbundig zijn (bv. tijdens de voetbalmatchen) en begint hij te 
roepen. Wanneer hij schrik heeft, begin hij al snel te 
jammeren en huilen (bv. wanneer ze gepakt worden door 
stropers) 
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2.   Roger  Sterckx  (Dirk  Van Di jck)  
 

 
 
Roger is een ietwat norse belastingscontroleur. Hij is de 
broer van Louis, eigenaar van Café ’t Vademecum. Hij 
gedraagt zich afstandelijk en komt op het eerste zich niet 
al te sympathiek over. Toch is hij diegene die het meeste 
kennis heeft over het quizcircuit en ook heel wat kennis 
heeft over allerlei zaken. Toch heeft Roger de grootste 
quizblunder uit de Vlaamse quizgeschiedenis op zijn 
naam. Zo had hij ooit tijdens de IQ-Kwis van Herman Van 
Molle ‘het paard van Parijs’ geantwoord in plaats van ‘het 
paard van Troje’. Later blijkt dat hij kampt met een 
onverwerkt verleden en dat deze blunder een bewust 
antwoord was om zijn toenmalige vrienden een 
boodschap over te dragen. Tijdens het verhaal ontmoet 
hij zijn jeugdliefde Mathilde terug en door de intense 
quizzen met Tafel 7 ontdooit deze norse man 
langzaamaan en leert opnieuw positief in het leven te 
staan. 
 
F iguurl i jke  express ie  en  bew eging 

 
• Kinetische codes: 

Roger is zoals reeds aangegeven een relatief norse man 
van middelbare leeftijd. Hij beweegt zich dan ook 
relatief statisch en maakt geen grote gebaren met 
handen en voeten en houdt iedereen op een afstand. 
Verder in het verhaal toont Roger zich van een andere, 
impulsievere kant. Zo gaat hij met zijn armen in de lucht 
springen wanneer ze een quiz winnen, vliegt hij Nick in 
de armen en springt zelfs op een koets om Mathilde te 
zoeken  
 
• Mimetische codes/uiting: 
 
Roger kijkt vooral in de eerste afleveringen meestal met 
een strenge blik, gefronste wenkbrauwen en voorhoofd, 
de lippen op elkaar geperst zonder lach. Naarmate het 
verhaal vordert, lijkt de man echter te ontdooien. Zo zien 
we meer en meer een lach op zijn gezicht en een 
sprankel in de ogen. 
  
• Lichamelijkheid: 
 
Zijn lichamelijkheid wordt niet specifiek benadrukt. 
 
U i ter l i jke  verschi jn ingsvorm   

 
• Vestimentaire codes 
 
In de eerste aflevering zien we Roger toekomen in een 
strak, ouderwets pak met een perfect geknoopte 
plastron. Hij draagt meestal een geklede vest een hoed. 
Verder draagt hij gewone hemden met het bovenste 

knopje open.  
 
• Codes make-up en haartooi: 
 
Roger heeft kort haar en een geschoren baard en snor. 
Hij draagt ook bril. 
 
Geluidscodes  
 
 
• Linguïstische codes:  
 
Roger spreekt een substandaardtaal, of tussentaal. 
 
• Paralinguïstische codes: 
 
Roger spreekt met een rustige, vrij lage stem die hij af 
en toe kan verheffen wanneer hem iets niet aanstaat. 

 
• Akoestische codes: 
 
Roger is een nors, eigenwijs personage dat soms met 
een betweterig toontje zijn gelijk probeert te behalen of 
zijn afkeur laat blijken. Hij zal niet snel hevige emoties 
tentoonspreiden we zien hem dus niet in wenen 
uitbarsten of over de grond rollen van het lachen. Wel 
zal hij een subtiele lachje laten horen wanneer hij 
gecharmeerd blijkt. 
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3.   Gw endy  (T ine  Em brechts )  
 

 
 
Gwendy (rechts) is de ‘sterke vrouw’ achter haar man Luc. 
Samen hebben ze drie kinderen en zijn zelfstandige. Gwendy 
laat zich door niemand doen en drijft overal haar wil door. Zo 
ook lijkt ze de broek te dragen in huis. Ze neemt belangrijke 
beslissingen alleen (zoals het borg staan voor het kapsalon) en 
ontpopt zich tot een echte zakenvrouw. Ondanks dit harde 
karakter blijkt ze toch een echte moeder voor haar kinderen 
(supporter tijdens de voetbalmatch), een vrouw voor haar man 
(wanneer ze hem verdedigt in de winkel voor de boze klant) en 
een goede vriendin (wanneer ze Cynthia helpt met het 
kapsalon en steunt bij het ‘bedrog’ van Nick) 
 
F iguurl i jke  express ie  en  bew eging 

 
• Kinetische codes: 
 
Gwendy is ‘geen katje om zonder handschoenen aan te 
pakken’. Ze komt over als een zelfzekere vrouw en staat 
dan ook met de rug stevig rechtop en rechte schouders. 
Ze gebruikt ook haar armen en handen om haar zin te 

krijgen. (Wanneer ze bv. het geheim wil te weten komen 
van Mario en Budo, leunt ze stevig en kordaat met haar 
handen op de tafel en kijkt de mannen (die neerzitten 
aan tafel) dreigend met gebogen rug en gebalde vuisten 
aan. 
 
• Mimetische codes/uiting: 
 
Gwendy heeft een strenge aanblik, ze fronst haar 
wenkbrauwen en knijpt geregeld haar ogen lichtjes toe 
met de mond toe.  
 
• Lichamelijkheid: 
 
Van de typische accentuering van de vrouwelijkheid is 
hier minder sprake, Gwendy komt eerder ‘stoer’ over dan 
‘vrouwelijk’ als zijn haar vrouwelijke kanten wel degelijk 
aanwezig. 
 
U i ter l i jke  verschi jn ingsvorm   

 
• Vestimentaire codes 
 
Gwendy draagt ‘casual’ vrouwelijke kledij die niet zozeer 
de vrouwelijke lichaamskenmerken accentueren.  
 
• Codes make-up en haartooi: 
 
Gwendy heeft kort bruin haar en draagt geen of 
naturelle make-up 
 
 

Geluidscodes  
 
• Linguïstische codes:  
 
Gwendy praat net zoals Luc met een Waaslands accent. 
 
• Paralinguïstische codes: 
 
Gwendy heeft ietwat lage en luide stem. Ze antwoordt 
steeds krachtig en kordaat en je hoort geen onzekerheid 
in haar stem. 

 
• Akoestische codes: 
 
Gwendy kan zoals reeds aangegeven zowel de 
‘kafferende’ vrouw als de ontroerde of juichende (tijdens  
de matchen van haar zoon) moeder zijn.  
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4.   Arm and De La  Ruel le  (Jos  Verbis t )   
 

 
 
Armand is een betweterige leraar Grieks-Latijn die omwille van 
enkele gebeurtenissen uit het verleden aan de drank is 
geraakt. Hierdoor mag hij niet langer lesgeven maar is zijn taak 
beperkt tot ‘studiemeester’. Hoewel hij alle respect bij de 
andere leerkrachten is verloren, wordt hij toch nog steeds 
geliefd door de leerlingen van ‘het College’. Zijn kennisgebied 
is de Grieken en Romeinen of de ‘krieken en rozijnen’ wanneer 
hij weer teveel gedronken heeft. Hij omschrijft zichzelf graag 
als een duiveltje-weet-al maar begaat een aantal blunders 
waardoor hij tijdelijk uit het groepje van Tafel 7 wordt gezet. 
Uiteindelijk krijgt Armand van de mannen een tweede kans en 
deze grijpt hij dan ook met beide handen. 
  
Figuurl i jke  express ie  en  bew eging 

 
• Kinetische codes: 
 
Armand is een iets oudere man en is dus statischer van 
bewegingen dan iemand als Nick. Wanneer hij 
gedronken heeft is hij ook iets bewegelijker en zal hij 
ongecontroleerde bewegingen maken met zijn armen. 
Wanneer hij in zijn element is (bv. wanneer hij de 

leerlingen vertelt over de Grieken en Romeinen) straalt 
de zelfzekerheid en het enthousiasme van zich af. Dit in 
schril contrast wanneer hij in het rusthuis zijn vrouw 
bezoekt. 
 
• Mimetische codes/uiting: 
 
Armand trekt steeds een nieuwsgierig, geïnteresseerd 
vaak ook geamuseerd gezicht. Hij is tegelijk zeker van 
zijn stuk en dit straalt hij ook uit wanneer hij 
bijvoorbeeld een antwoord weet, gevolgd door een 
zelfvoldane glimlach. 
 
• Lichamelijkheid: 
 
Zijn lichamelijkheid wordt niet specifiek benadrukt. 
 
U i ter l i jke  verschi jn ingsvorm   

 
• Vestimentaire codes 
 
Armand draagt klassiekere kledij, zoals een lichtkleurig 
hemd met een vlinderdas en daarover een geklede vest. 
  
• Codes make-up en haartooi: 
 
Armand heeft grijze lokken die achterover gekamd zijn 
maar veelbetekenend in zijn gezicht hangen wanneer hij 
teveel gedronken heeft. Hij heeft geen baard of snor. Hij 
heeft ook een opvallende rode neus dat verwijst naar zijn 
drankprobleem. 
 

Geluidscodes  
 
• Linguïstische codes:  
 
Armand spreekt een vorm van tussentaal en wil door zijn 
specifieke woordkeuze, een soort hogere sociale positie 
innemen. Woorden als ‘habitat’ ‘duiveltje-weet-al’ 
 
• Paralinguïstische codes: 
 
Armand spreekt met een nasale, lage stem. Hij klinkt 
een beetje betweterig door zijn intonatie. 

 
• Akoestische codes: 
 
Nuchter is Armand een rustig persoon dat niet snel 
uitgesproken emoties zal laten zien. Maar wanneer hij 
gedronken heeft, gaat zijn aanwezigheid niet 
onopgemerkt voorbij en kan hij beginnen roepen of 
wenen. 
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5.   N ick  Van Loo  (W ietse  Tanghe)   
 

 
 
Nick is de jongste van de bende. Hij woont samen met Cynthia 
in een appartement. Nick heeft een koksdiploma maar werkt 
enkel parttime als  koerier van het Japans restaurant van Mister 
Takamaki. Hij is al maanden tevergeefs op zoek naar een job 
en is het typevoorbeeld van de verdwaalde twintiger. Hij vult 
zijn tijd met het bedenken van nutteloze ideeën en grote 
dromen en het opslaan van vaak absurde weetjes. Met dit 
enthousiasme verenigt hij ook de leden van het latere ‘Tafel 7’ 
in Café ’t Vademecum. Nu hij daar zijn zinnen op heeft gezet, 
wil hij graag deelnemen aan de Superprestige. Cynthia, als 
enige kostwinner, heeft het echter moeilijk met het feit dat 
Nick maar niet volwassen kan worden. Wanneer Nick 
daarenboven nog is ‘betoverd’ lijkt door de alleswetende 
Monica, gaat het koppel tijdelijk uiteen. Verder blijkt dat Nick 
te kampen heeft met een hersentumor waardoor hij tal van 
‘visioenen’ lijkt te hebben.  
 
Figuurl i jke  express ie  en  bew eging 

 
• Kinetische codes: 
 

Nick is een bijzonder energieke jonge knaap die bruist 
van ideeën maar al snel verveeld geraakt. Wanneer hij 
een nieuw idee of plan heeft, probeert hij Cynthia met 
handen en voeten hiervan te overtuigen. Hij is van het 
sociale type en stelt zich open op naar nieuwe 
interessante mensen. 
 
• Mimetische codes/uiting: 
 
Nick kijkt altijd zeer nieuwsgierig en opgewekt. Hij heeft 
meestal ook een aanstekelijke grijns op zijn gezicht. Hij 
trekt vaak grote ogen 
 
• Lichamelijkheid: 
 
Zijn lichamelijkheid wordt niet specifiek benadrukt. 
 
U i ter l i jke  verschi jn ingsvorm   

 
• Vestimentaire codes 
 
Hij draagt moderne, ‘hippe’ en kleurrijke kledij. Zo zien 
we hem zowel in een gestreept marcelletje met bretellen 
als een geruiten hemd met daarover een geruiten 
rode/blauwe jas en rode sjaal. Wanneer hij in de eerste 
aflevering solliciteert bij het call center heeft hij een 
antiek pak aan met een vuil roos hemd en antieke das.  
 
• Codes make-up en haartooi: 
 
Nick heeft iets langer warrige blond/bruin haar, een snor 
en een baard en vrij brede wenkbrauwen. 

Geluidscodes  
 
• Linguïstische codes:  
 
Nick spreekt een vorm van tussentaal  en gebruikt 
‘herkenbare’ woordenschat.  
 
• Paralinguïstische codes: 
 
Hij spreekt met een rustige, niet al te lage stem. Hij 
praat vaak erg gepassioneerd over zijn ideeën en dit 
werkt dan ook aanstekelijk op zijn omgeving. 

 
• Akoestische codes: 
 
Nick  is een toegeeflijk en tegelijk eigenwijs persoon. Hij 
blijft meestal kalm en laat geen uitgesproken boze of 
emotionele momenten toe.  
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6.   Tam ara  (R i lke  Eyckerm ans)   
 

 
 
Tamara (uiterst rechts) is de ietwat naïeve collega van Cynthia 
in het kapsalon. Ze werkte er al toen het kapsalon nog van 
Simonne was en blijft ook bij Cynthia nadien in dienst. Tamara 
bedoelt het goed met iedereen maar stelt geregeld ‘domme’ 
vragen. Ook is ze verliefd op bijna elke man die het kapsalon 
betreedt en dus ook Mario en later Budo. 
 
Figuurl i jke  express ie  en  bew eging 

 
• Kinetische codes: 
 
Tamara is als het ware de verpersoonlijking van het 
‘domme blondje’. Ze  loopt wat onwennig ondanks haar 
opmerkelijke vrouwelijkheid. Ze is relatief klein 

gebouwd en komt vaak in beeld bijstaan bij een 
conversatie die reeds aan de gang was. 
 
• Mimetische codes/uiting: 
 
Tamara kijkt vaak wat verward en ‘simpel’ en heeft vaak 
een soort van vragende, onderzoekende of juist 
verwonderde blik op haar gezicht. Dan houdt ze haar 
ogen ietwat gesloten. 
 
• Lichamelijkheid: 
 
Haar lichamelijkheid wordt niet specifiek benadrukt. 
Hoewel ze een vrij grote boezem heeft wordt deze niet 
altijd benadrukt met een diepe decolleté. 
 
U i ter l i jke  verschi jn ingsvorm   

 
• Vestimentaire codes 
 
Tamara draagt vrij vrouwelijke (maar soms ook 
kinderlijke) kleurrijke kledij. Zo heeft  ze op een bepaald 
moment een donkere broek aan met daarover een rood, 
spannende pulletje aan met daarop een afbeelding van 
een hond. Daarover draagt ze een zwart sjaaltje 
 

• Codes make-up en haartooi: 
 
Tamara heeft lange blonde lokken. Ze draagt accessoires 
en heeft ook steeds make-up op (oogschaduw, eyeliner 
en lippenstift) 
 
Geluidscodes  
 
• Linguïstische codes:  
 
Tamara spreekt een vorm van tussentaal zonder al te veel 
dialectische klanken 
 
• Paralinguïstische codes: 
 
Ze spreekt met een vrij rustige en soms ‘verwonderde’ 
stem en soms trage stem. Door haar intonatie komt ze 
soms een beetje ‘simpel’ over. 

 
• Akoestische codes: 
 
Tamara wordt voorgesteld als een naïef personage. Ze 
laat geen uitgesproken emoties zien als geluk of 
verdriet. 


