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Voorwoord 

Aan het eind van vier jaar studeren en aan het begin van een masterproef hoort een klein 

woord vooraf. In het begin van mijn opleiding communicatiewetenschappen had ik nooit 

gedacht dat ik een masterproef zou schrijven over de soap waar ik al mijn hele leven naar kijk. 

Ondertussen heb ik hem wel geschreven en daarvoor wil ik toch enkele mensen bedanken.  

Allereerst wil ik mijn promotor dr.  Frederik Dhaenens bedanken voor de goede ondersteuning 

en de steeds gerichte en nauwkeurige feedback. Verder wil ik alle respondenten die hebben 

deelgenomen aan mijn onderzoek bedanken. Zij zorgden voor een komische noot tijdens mijn 

kwalitatief onderzoek en daarnaast zorgden zij voor waardevolle informatie. Als laatste wil ik 

mijn ouders, zus, vriend en vriendinnen bedanken voor de steun en het vertrouwen die ze 

steeds in mij hadden.  

 
Nelle De Taeye,  

17 mei 2019 
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Abstract 

Heteronormativiteit gaat ervan uit dat heteroseksualiteit natuurlijk, alledaags, aannemelijk, 

oninteressant (Kazyak & Martin, 2009) en essentieel is aan de menselijke natuur (Mansfield, 

2011). Dit concept wordt in deze scriptie gebruikt om naar de representatie van 

heteroseksualiteit op televisie te kijken. Gebaseerd op het encoding/decoding model van Hall 

(2001) werd er gefocust op de manier waarop het publiek omgaat met de representatie van 

heteroseksualiteit. Aan de hand van heteronormativiteit, het binaire gendersysteem, 

hegemonische mannelijkheid en het heteroseksuele script werd er onderzocht hoe bepaalde 

representaties van heteroseksualiteit in televisiecontent overkomen bij de jongvolwassen 

kijker in Vlaanderen. Door middel van de Vlaamse soap Thuis werd er nagegaan welke 

betekenis heteroseksuele jongvolwassenen geven aan heteroseksuele relaties in media.  

Dit proces van betekenisgeving werd op een kwalitatieve manier onderzocht door gebruik te 

maken van focusgroepen. In zes focusgroepen werd er nagegaan welk beeld de respondenten 

hebben over de soap, wat volgens hen de kenmerken zijn van een romantische relatie, hoe zij 

omgaan met genderidentiteiten en op welke manier zij de fictieve relaties in de soap ervaren. 

Daaruit kan er geconcludeerd worden dat er door de soap zelf afstand genomen wordt van de 

heteronormatieve gedachtegang, maar dat de jongvolwassen kijker zelf vaak heteronormatief 

denkt op vlak van relaties, genderidentiteit en liefde. Daarnaast werd ook opgemerkt dat socio-

demografische factoren als leeftijd en sociale klasse een grote invloed hebben op het normaal 

vinden van een bepaalde romantische relatie.  
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1. Inleiding 
 

“Heterosexuality is old as procreation, ancient as the of Eve and Adam. That first lady and 

gentleman, we assume perceived themselves, behaved, and felt just like today’s 

heterosexuals. We suppose that heterosexuality is unchanging, universal, essential: 

ahistorical.” (Katz, 2007, p. 231) 

In de hedendaagse Westerse maatschappij vinden heteroseksuele personen in hun dagelijkse 

leven overal een reflectie van zichzelf terug. Doordat hun seksualiteit als de standaard wordt 

beschouwd, worden zij vaker aan hun seksualiteit herinnerd en halen zij daar ook hun 

voordelen uit ten opzichte van andere seksualiteiten (Warner, 2000). In dit opzicht kan 

seksualiteit dus gebruikt worden om de eigen identiteit en de identiteit van anderen vorm en 

betekenis te geven (Gauntlett, 2008).  

Wanneer men ervan uitgaat dat heteroseksualiteit standaard, normaal, alledaags, natuurlijk, 

en dus oninteressant is (Cooper, 2002; Kazyak & Martin, 2009), kan dit geduid worden met 

het concept heteronormativiteit1. Vanuit dit concept wordt heteroseksualiteit in een historisch 

perspectief gezien als een essentieel kenmerk van de menselijke natuur (Mansfield, 2011). In 

deze redenering wordt heteroseksualiteit als normaal ervaren waarbij elke afwijking als anders 

en niet correct zal worden aangevoeld. Het kan een kracht zijn met gevolgen die zelfs veel 

verder gaan dan enkel de discriminatie van holebi’s (Schneider & Ward, 2009).  

Op deze manier kan heteronormativiteit werken als hulpmiddel om systemen van 

onderdrukking te analyseren en kan het bijdragen tot een beter begrip van hoe algemene 

genderstructuren en hiërarchiën op basis van seksualiteit in de samenleving worden 

opgebouwd. Het kan daarnaast ook rechtstreeks toegepast worden in het dagelijkse leven 

waarbij verschillende aspecten van bepaalde organisaties van het gezinsleven gender- en 

levensstijlproblemen onder het concept van heteronormativiteit kunnen vallen (Herz & 

Johansson, 2015). Vanuit dit concept moet kritisch omgegaan worden met de manier waarop 

er naar seksualiteit wordt gekeken en er moet benadrukt worden dat het volledig normaal 

beschouwen van heteroseksualiteit dus een normatief gegeven en bijgevolg ook een 

onmogelijk gegeven is. Warner (2000) benadrukt dat elke persoon altijd op een bepaalde 

                                                        
1 Infra 
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manier afwijkend is, waardoor ‘normaal zijn’ steeds op een kritische manier moet worden 

benaderd.  

Het onderzoeken van seksualiteit en relaties, zorgt voor fundamentele vragen over genot, over 

de grenzen van het toestemmen en over de definitie van vrijheid (Warner, 2000). Wat seksueel 

acceptabel is, hangt af van iemands attitude ten opzichte van seks. Een gemakkelijke en 

informatieve bron om te weten te komen wat als normaal wordt beschouwd, is media (Gamble 

& Nelson, 2016).  

Vanuit een kritisch constructivistisch perspectief en vooral vanuit het concept van 

heteronormativiteit kan de representatie van heteroseksualiteit in media onderzocht worden. 

Media reflecteren, creëren of zetten de dominante waarden van een maatschappij centraal. 

Anderzijds kunnen media een alternatieve gedachtegang vertegenwoordigen en vandaar 

kunnen zij ook een sterk mechanisme in het socialisatieproces zijn (Bradley, 2013). In de 

diverse en multiculturele Westerse maatschappij van vandaag zijn er veel groepen waar 

rekening moet mee worden gehouden. Door deze complexiteit wordt er door media minder 

stilgestaan bij kenmerken, zoals heteroseksualiteit, die vanzelfsprekend zijn voor een 

Westerse samenleving. Mede door de opkomende diversiteit aan thema’s en de groeiende 

complexiteit van nieuwe verhaallijnen worden familiale representaties, waaronder 

heteroseksuele relaties, vaak vergeten in onderzoek (Gomez & Lacalle, 2016).  

Producenten van mediacontent hanteren vaak het heteroseksuele script waarbij er een 

complementaire maar ongelijke rolverdeling bestaat tussen mannen en vrouwen dat gevolgd 

moet worden in romantische en seksuele interacties. Wanneer media deze scripts gebruiken 

blijkt het dat de kijkers zich laten bijstaan door deze voorschriften om te weten te komen hoe 

een heteroseksuele relatie er moet uitzien (Giaccardi, et al., 2016). Bryson, Davis, & Rogers 

(2014) kwamen tot de conclusie op basis van hun onderzoek2 dat er over het algemeen wordt 

uitgegaan dat wanneer je in ‘reality makeover televisie’ een heteroseksuele relatie hebt, je een 

geslaagd leven hebt, althans op relationeel vlak. Dit toont aan dat wanneer het over relaties 

en gender op televisie gaat, vaak nog heteronormatief gedacht wordt. Opmerkelijk hierbij is de 

dominantie van een bepaald type van heteroseksualiteit in media die bijgevolg ook als 

vanzelfsprekend wordt gezien.  

Dat bepaalde mediaproducenten heteroseksualiteit als de standaard beschouwen is een 

opmerkelijk gegeven. Maar minstens even belangrijk is hoe het publiek deze representatie 

                                                        
2 Onderzoek over de constructie van mannelijkheid en heteroseksualiteit bij reality tv (Bryson, Davis, & Rogers, 
2014).  
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beleeft en onbewust als handleiding gebruikt in de eigen relatie. Als er dan vooral naar 

jongeren en jongvolwassenen wordt gekeken, merkt men dat fictie een dubbele betekenis voor 

hen heeft. Bepaalde jongeren gaan de fictieve verhaallijnen projecteren op hun eigen leven 

en anderen  gaan zich net proberen te distantiëren van die scenario’s. Televisie kan voor 

jongeren in het algemeen een katalysator zijn in sociale relaties en het kan hen helpen om te 

ontsnappen aan alledaagse problemen (Lacalle, 2012). 

Omwille van deze redenen staan heteroseksualiteit in media en hoe de heteroseksuele 

representatie overkomt bij het publiek centraal in deze scriptie. Er zal worden nagegaan hoe 

heteroseksuele relaties worden beleefd door de kijker en of die receptie invloed zou kunnen 

hebben op hun persoonlijk leven. Via focusgroepen zal er getracht worden om een beter 

inzicht te krijgen in de betekenisgeving die jongvolwassenen geven aan heteroseksualiteit in 

fictie. In dit onderzoek wordt gekozen om de soap te gebruiken als middel van betekenisgeving 

op vlak van liefde, relaties en seksualiteit. Eén van de redenen waarvoor er gekozen wordt om 

met een soap te werken, is omdat de kijkers de soap als realistisch percipiëren. Ook hechten 

de kijkers zich na verloop van tijd aan de personages uit het programma (Liebes & Livingstone, 

1994). In Vlaanderen kan men door middel van de soap Thuis proberen een beter inzicht te 

krijgen in de betekenisgeving van jonge mensen met betrekking tot liefde, relaties en 

heteroseksualiteit.  

In de literatuurstudie van deze masterproef wordt er dieper ingegaan op het concept van 

heteronormativiteit, de link tussen heteroseksualiteit en televisie, het heteroseksuele script en 

de redenen waarom ervoor soaps gekozen werd. Door het verschil in betekenisgeving bij 

productie en receptie van mediacontent (Hall, 2001) zal er in de methodologie toegelicht 

worden waarom er gekozen werd voor een kwalitatief receptieonderzoek gebruikmakend van 

focusgroepen. Daaropvolgend omvat deze masterproef de analyse van het receptieonderzoek 

van zes focusgroepen waarbij er nagegaan werd hoe heteroseksuele jongvolwassen personen 

omgaan met relaties, seksualiteit en liefde aan de hand van de Vlaamse soap Thuis.  

De gehele masterproef zal zich in alle onderdelen focussen op volgende onderzoeksvraag: 

Hoe worden heteroseksuele relaties in de soap Thuis ervaren door Vlaamse 

jongvolwassenen? Deze centrale vraag wordt onderverdeeld in volgende deelvragen:  

¨ Is de receptie en bijgevolg het eigen verwachtingspatroon anders bij mannen dan bij 

vrouwen?  

¨ Wordt het traditionele binaire gendersysteem herkend en geaccepteerd door de kijkers 

van Thuis?  

¨ Is er volgens de kijkers sprake van heteronormativiteit in Thuis?  
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2. Literatuurstudie 

In de moderne Westerse maatschappij staan seksualiteit en seksuele identiteit centraal voor 

zelfvoldoening. Iemands seksuele oriëntatie is een fundamenteler punt voor de eigen identiteit 

dan voorkeuren in muziek of eten. Als men dan een “probleem” ondervindt bij die seksuele 

identiteit, zal men zich niet langer compleet voelen in het mannelijk of het vrouwelijk zijn 

(Gauntlett, 2008). Met dit in gedachten moet er rekening gehouden worden dat niet elke vorm 

van seksualiteit privileges heeft en zelfs niet elke vorm van heteroseksualiteit. Het concept 

heteronormativiteit reguleert heteroseksualiteit binnen de eigen grenzen en marginaliseert 

elke vorm die niet binnen die grenzen past (Kazyak & Martin, 2009).  

Deze literatuurstudie wil vooral focussen op de geïnstitutionaliseerde vorm die door de 

overgrote meerderheid van mensen wordt gevolgd en daaruit volgt het concept 

heteronormativiteit dat hieronder besproken wordt. Er moet wel steeds bij stilgestaan worden 

dat hetgeen wat nu als normatief wordt beschouwd, relatief is en kan veranderen doorheen de 

tijd (Warner, 2000).  

Michel Foucault (1966) bemerkte dat wanneer er op een bepaalde manier over dingen wordt 

gepraat, dit een invloed heeft op de manier waarop er naar de wereld en naar zichzelf wordt 

gekeken. Die bepaalde manier van praten is een discours en media kunnen een primair kanaal 

zijn om heersende discoursen te verspreiden. Er zijn bijgevolg bepaalde sterke discoursen 

over seksualiteit en identiteit  die enthousiast worden verspreid door media en worden 

geconsumeerd door het publiek.  

Media geven duidelijk aan dat als men gelukkig wil zijn, men de eigen seksualiteit moet 

verstaan, vaak seks moet hebben, hulp moet zoeken bij seksuele problemen en een 

bevredigende seksuele partner moet hebben en indien niet, een andere partner moet zoeken. 

Men gaat er niet echt vanuit dat media deze boodschappen zomaar op de maatschappij 

afvuren. Eerder pikt de media-industrie deze gedachten op vanuit de algemene denkwijze van 

het publiek en worden deze ideeën vervolgens gebruikt in mediacontent (Gauntlett, 2008).  

2.1. Heteronormativiteit 

Heteronormativiteit is een gestandaardiseerd discours over seksualiteit. Gender wordt gezien 

als natuurlijk en onveranderbaar (Cooper, 2002; Kazyak & Martin, 2009; Bradley, 2013). Er 

wordt verwacht dat het biologische geslacht en de genderidentiteit in het verlengde van elkaar 

liggen en geen tegenstrijdigheden bevatten (Schilt & Westbrook, 2009). Dit wil zeggen dat als 

men als man wordt geboren, men zich ook mannelijk moet gedragen, verlangen naar een 
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vrouw en verlangen naar seks met een vrouw moet hebben. Het omgekeerde geldt voor 

vrouwen. Deze twee categorieën van geslacht staan lijnrecht tegenover elkaar en deze 

distinctie zorgt voor een bindende heteroseksualiteit en hegemonische mannelijkheid die 

onderliggend zijn aan dit binaire gendersysteem (Schilt & Westbrook, 2009; Bradley, 2013; 

Bryson, Davis, & Rogers, 2014).  

Dit tweeledige gendersysteem geeft de patronen van machtsrelaties weer tussen mannen en 

vrouwen, het toont de normen aan voor vrouwelijkheid en mannelijkheid, het geeft aan wat 

passend is in de context van het kiezen van een romantische partner en een job en het geeft 

vorm aan de context van ouder zijn. Cruciaal hierbij is dat er een aantrekking wordt verwacht 

tussen twee lichamen die tegengesteld zijn aan elkaar (Schilt & Westbrook, 2009). Als men 

zich bijvoorbeeld afvraagt wat de definitie van een vrouw is, gaat men kijken naar verschillen 

ten opzichte van het mannelijk geslacht en de gelijkenissen onder de vrouwen vergelijken met 

elkaar (Barker C. , 2002). Barker (2002) stelt dat het categoriseren van geslacht op zich ook 

al een normatief gegeven is omdat men geen toegang heeft tot de biologische waarheid die 

buiten de culturele discoursen ligt. Ook Yang (2016) merkt op dat genderstereotypes gezien 

worden als geloofsovertuigingen over eigenschappen en gedrag van elk geslacht die breed 

worden gedeeld door leden van dezelfde cultuur. Daardoor hangen genderidentiteiten en 

bijgevolg genderstereotypes af van de cultuur waarin men zich bevindt.  

Omdat heteroseksualiteit verwacht wordt, als normaal wordt beoordeeld en het daardoor ook 

privileges heeft (Kazyak & Martin, 2009; Moddelmog 2009) kunnen mensen zich moeilijk een 

andere manier van leven inbeelden. Die privileges verwijzen naar onverdiende burgerrechten, 

maatschappelijke voordelen en persoonlijke voordelen gebaseerd op seksuele oriëntatie. Een 

voorbeeld hiervan is dat men foto’s kan tonen van heteroseksuele geliefden zonder angst te 

hebben hierop bestraft te worden. Verder is er een privilege dat ervan uitgaat dat een 

huishouden dat gerund wordt door een man en een vrouw, volkomen normaal is (Avery, Cole, 

Dodson, & Goodman, 2012). Heteronormatieve assumpties willen een maatschappij creëren 

waarbij enkel heteroseksuele relaties zichtbaar zijn (Carison & McGeorge, 2011). 

Heteronormativiteit veronderstelt niet enkel een normatieve seksualiteit maar ook een 

normatieve manier van leven in het algemeen. Het geeft aan mensen de verantwoordelijkheid 

om een productieve seksualiteit en traditionele huiselijke gender relaties aan te gaan waarbij 

die relaties dan weer gelinkt zijn aan specifieke patronen van consumptie- en 

consumentengedrag.  

Heteronormativiteit slaat zowel op de seksuele als non-seksuele aspecten van het leven 

(Kazyak & Martin, 2009). Binnen deze gedachtegang is heteroseksualiteit nog eens 

hiërarchisch onderverdeeld in verschillende vormen. De dominerende vorm blijkt het 
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monogaam, getrouwd en productieve type. Men heeft bijvoorbeeld vaak de reflex om 

monogamie en intimiteit in het verlengde van elkaar te zien (Kean, 2015). Men spreekt ook 

wel eens van een mononormatieve cultuur. Hier zijn serieus, significant en monogaam 

synoniemen voor elkaar en een relatie wordt slechts belangrijk geacht als ze exclusief is. 

Binnen deze logica belooft monogamie: toewijding, langdurigheid, veiligheid en liefde. De 

monogame relatie zal als waardevol, functioneel, stabiel en normaal beschouwd worden 

(Kean, 2017). De relatie tussen het huwelijk en monogamie kreeg reeds kritiek vanuit 

feministische hoek. Er wordt geconstateerd dat het huwelijk steeds bindender is voor vrouwen 

dan voor mannen en dat monogamie niet gekoppeld is aan seksuele exclusiviteit maar aan 

eigendom van de andere persoon (Jackson & Scott, 2004).  

Ook in de Belgische context zijn er voorbeelden van geïnstitutionaliseerde monogamie. De 

Belgische wetgeving volgt de principes van mononormativiteit. Monogamie is één van de 

huwelijksvoorwaarden in het Belgische wetboek en bigamie is een strafbaar feit (Belgium.be, 

2018). In deze Westerse maatschappij moet men het begrip monogamie enigszins nuanceren 

en is de term seriële monogamie beter geschikt. Dit wil zeggen dat men wel telkens één partner 

heeft, maar dat die partner over de tijd kan veranderen (allesoverseks.be, 2019). Ook heeft de 

Belgische wetgeving reeds alternatieven voor het monogame huwelijk, zoals het wettelijk 

samenwonen. Hierbij hoef je geen seksuele relatie aan te gaan met de partner met wie je 

samenwoont. Anderzijds blijft het een contract tussen twee personen, wat weer nauwer 

aansluit bij het concept van monogamie (Belgium.be, 2018).  

Eveneens speelt biologie een belangrijke rol in het heteronormatieve concept. 

Heteroseksualiteit wordt in exclusief biologische termen gezien en het culturele aspect, de 

kenmerken van het vrouwelijk en/of mannelijk zijn, worden zo goed als volledig genegeerd 

(Warner, 2000). De genderidentiteit zou aangeboren zijn, ook al is ze tegenstrijdig met het 

biologisch geslacht. Heteroseksualiteit wordt gezien als een essentieel aspect van de 

menselijke natuur en intelligentie (Cooper, 2002), het wordt gezien als essentieel deel van de 

voortplanting (Kazyak & Martin, 2009).  

Judith Butler (1988) gaat ervan uit dat gender geen stabiele identiteit, plaats of 

vertegenwoordiging is waar verschillende handelingen in vervat zitten. Het is iets dat wordt 

geconstrueerd doorheen de tijd, een identiteit die gemaakt wordt door een herhaling van 

handelingen. Door deze handelingen wordt het concept gender geconstrueerd en mochten 

deze handelingen er niet zijn, dan zou het concept gender ook afwezig zijn. Doordat gender 

een herhaalde handeling is, lijkt het meer op een script dat al meerdere actoren overleefd 

heeft. Het is een idee dat wel steeds individuele actoren nodig heeft om het begrip te 
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actualiseren en te reproduceren als een realiteit. Anderzijds is het ook een publieke actie en 

houdt het de binairiteit van het systeem in stand (Butler, 1988).  

Als men gendervorming op deze manier gaat benaderen, moet men de mogelijkheden tot 

gendertransformatie zien in relatie tot bepaalde handelingen en verschillende soorten 

handelingen. Het lichaam zelf, alsook gender, is geen natuurlijk maar een historisch fenomeen 

(Butler, 1988). Het is een set van mogelijkheden die continu kunnen worden gerealiseerd. Ze 

maakt ook duidelijk een onderscheid tussen geslacht (biologisch aspect) en gender (cultureel 

aspect). Daardoor heeft vrouwelijk zijn geen betekenis, want je hoeft het ene aspect niet 

meteen te koppelen aan het andere aspect (Butler, 1988).  Ook andere historici die seksualiteit 

doorheen de tijd bestuderen, gaan er wel van uit dat seksualiteit afhangt van historische 

condities (Warner, 2000). Elke persoon schrijft en praat vanuit een gegeven tijd en plaats. Men 

moet alles steeds in een bepaalde context bekijken. De grenzen van een cultuur, alsook van 

een identiteit, kunnen op een andere tijd en plaats volledig anders liggen (Hall, 1999).  

Om dan garantie te hebben voor de reproductie van een bepaalde cultuur, wordt er beroep 

gedaan op een heteroseksueel gebaseerd systeem van het huwelijk en de voortplanting op 

basis van het gendersysteem. Maar de associatie tussen een natuurlijk geslacht met 

bijbehorende gender en de natuurlijke aantrekking tot het tegengestelde geslacht/gender is 

een onnatuurlijke verbinding van culturele constructen enkel in dienst van een reproductieve 

gedachtegang (Butler, 1988). Er zijn daardoor bepaalde gendernormen die voortkomen vanuit 

een familiaire gedachte en familiaire manieren van belonen en straffen afdwingen, maar toch 

worden zij uiterst individueel geconstrueerd. Een genderrealiteit is slechts een realiteit als ze 

echt wordt uitgevoerd. Er is geen reeds bestaande identiteit waarbij een handeling of 

eigenschap juist of fout is. Daarom is het veronderstellen van een essentieel geslacht, een 

echte mannelijkheid of vrouwelijkheid, slechts een deel van een strategie waarbij het 

performatieve aspect van gender wordt blootgelegd (Butler, 1988). Uit de kritiek van Butler 

volgt dat het concept van heteronormativiteit steeds kritisch moet worden benaderd.  

Niet enkel binnen heteroseksualiteit bestaat er hiërarchie, maar ook tussen de verschillende 

seksualiteiten onderling. Er worden namelijk goede seksualiteiten onderscheiden van slechte 

en wanneer een bepaalde seksualiteit niet binnen de hiërarchie past, zal deze automatisch 

gestigmatiseerd worden (Warner, 2000). Er worden wel degelijk vormen van afwijking 

geaccepteerd, maar wanneer men zich buiten de grenzen bevindt, word men wel als anders 

gepercipieerd (Warner, 2000). Hiërarchie gaat ook samen met politiek en als men in de politiek 

succesvol wil zijn, dan is de logica zo dat men de politieke standpunten zoveel mogelijk linkt 

met een “normaal” en dus volgens hen, heteroseksueel publiek. Men kan zich afvragen wat 

“normaal zijn” eigenlijk inhoudt. Men gaat dit vooral bepalen aan de hand van statistieken over 
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de maatschappij. Het misleidende aan zulke statistieken is dat ze niet aantonen waarom we 

normaal willen zijn, maar enkel hoe groot de schaamte is als we niet tot de overgrote 

meerderheid behoren. De gedachte dat wanneer iets normaal is ook goed, juist en gezond is, 

is overgenomen voor wat betreft seksualiteit. Wat betekent dat wat de meeste mensen doen 

en verlangen het juiste is om te doen en te verlangen (Warner, 2000).  

2.2. Hegemonische mannelijkheid en benadrukte vrouwelijkheid 

Het blijkt dat er op drie niveaus sprake is van hiërarchie. Op vlak van seksualiteit, binnen 

heteroseksualiteit, maar ook onder de verschillende geslachten in het binaire gendersysteem. 

Hegemonische mannelijkheid is een normatieve en geïdealiseerde set van sociale praktijken 

die speciaal gemaakt is om dominant te blijven op basis van gender. Het principe is dat 

mannen vrouwen behandelen als hun eigendom om hun heteroseksuele identiteit te 

verzekeren en zo ook hun sociale positie te behouden (Bryson, Davis, & Rogers, 2014). Het 

omvat een “op dat moment geaccepteerde” strategie om de patriarchale legitimiteit te 

behouden (Connell, 1995). 

Enkele kenmerken van hegemonische mannelijkheid zijn: moedig zijn, risico nemen, het 

vermogen hebben om pijn te doorstaan, niet wenen, “sissy stuff” vermijden en  zich tot het 

uiterste geven als het nodig mocht zijn en steeds op zoek gaan naar gevaar en avontuur 

(Lélièvre & Lindgren, 2009). Ook moeten er fysieke eigenschappen aanwezig zijn zoals:  

kracht, uithoudingsvermogen, onkwetsbaarheid en moed. Mannen die zichzelf niet onder 

controle kunnen houden in het bijzijn van anderen, niet altijd dapper genoeg zijn om hun 

angsten onder ogen te komen, hun emoties en gevoeligheden tonen, worden onthouden van 

de hegemonie.  

Mannen die het best kunnen handelen naar de cultureel ideale vormen van mannelijkheid, 

worden beloond met status en macht. De condities voor de verdediging van een bepaalde 

mannelijkheid kunnen veranderen doorheen de tijd en plaats. Afhankelijk van die bepaalde tijd 

en plaats zal hegemonische mannelijkheid ook anders gecodeerd worden (Connell, 1995). 

Nieuwe groepen kunnen steeds oude oplossingen uitdagen en zo kunnen zij een nieuwe 

hegemonie construeren. Er vindt dus een ordening plaats van versies van vrouwelijkheid en 

mannelijkheid op het niveau van een volledige maatschappij (Connell, 1987).  

De vormen van mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn gevormd op één structureel feit: de 

globale dominantie van mannen over vrouwen (Connell, 1987). Dit structurele feit is een 

belangrijke basis voor de relatie tussen vrouwen en mannen, maar ook voor de relatie tussen 

mannen onderling. Tevens mag mannelijkheid niet als een enkelvoudig concept worden 
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beschouwd (Brook 2015). Ook verschillende soorten mannelijkheid staan hiërarchisch 

tegenover elkaar en ook deze rangorde kan verschillen over tijd en plaats (Bryson, Davis, & 

Rogers, 2014). Vaak wordt deze verscheidenheid gelijkgetrokken om het dominante met de 

minderheid te kunnen vergelijken.  

Om een link te leggen tussen hegemonische mannelijkheid en heteroseksualiteit wordt er 

gebruikgemaakt van het concept gedwongen heteroseksualiteit, waarbij heteroseksualiteit 

gezien wordt als gedwongen institutie (Sweeney, 2014). Hegemonische mannelijkheid is een 

zeer publieke aangelegenheid. In een maatschappij van massacommunicatie zou men er snel 

van uitgaan dat dit enkel bestaat als een vorm van publiciteit, maar dit concept is niet enkel 

terug te vinden in mediabeelden (Connell, 1987). Het blijkt wel uit kritisch publieksonderzoek 

(Click, Holladay, & Lee, 2014) dat film en televisiekijken jongens en mannen aanzet om in 

verschillende sociale situaties mediaboodschappen te gebruiken om hun constructies en 

opvoeringen van hun genderidentiteit vorm te geven.  

Anderzijds is er geen versie van vrouwelijkheid die hegemonisch is in de zin zoals er een 

dominante vorm van mannelijkheid bij mannen bestaat. Toch zorgt de globale 

ondergeschiktheid van vrouwen ten opzichte van mannen voor een essentiële basis van 

variatie. Eén vorm daarvan gaat over de inschikkelijkheid met deze ondergeschiktheid en is 

georiënteerd om meegaand te zijn in de interesses en verlangens van de man. Connell (1987) 

beschrijft dit met “emphasized femininity” ofwel benadrukte vrouwelijkheid. Andere vormen van 

vrouwelijkheid worden gedefinieerd als complexere combinaties van verzetsstrategieën van 

die meegaandheid en meegaandheid zelf. Deze wisselwerking tussen die verschillende 

vormen is een groot deel van de basis met betrekking tot de veranderingsdynamieken van 

genderconstructies (Connell, 1987).  

2.3. Televisie en heteroseksualiteit 

Televisie moet begrepen worden als een dubbelzijdige aangelegenheid: enerzijds gaat het 

medium het dominant denken over gender en seksualiteit versterken, maar anderzijds heeft 

het de kracht om heteronormatieve praktijken te onderbreken en te ondermijnen (Dhaenens, 

2014). Televisie zou een begeleidende taak kunnen hebben rond seksualiteit en relaties, maar 

over het algemeen toont televisie vooral stereotiepe, vertekende en potentieel schadelijke 

boodschappen (Ward, 2002). Wanneer er onderzoek wordt gedaan rond televisie en 

seksualiteit wordt er veelal nadruk gelegd op de inhoud. Rond heteroseksualiteit bijvoorbeeld 

wordt vaak de vergelijking gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke personages en welk 

geslacht het meest controle heeft in de fictieve situaties. Tevens is taal een belangrijke 

component om de dominante overtuigingen over genderstereotypen te verstevigen (Bradley, 
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2013). Er gaat dikwijls weinig aandacht naar de receptie, betekenisgeving en ervaring van de 

kijker.  

Een belangrijk kenmerk van heteroseksualiteit met betrekking tot televisie is stereotypering op 

basis van gender. Hierbij gaat het om veralgemeningen die meerdere keren herhaald worden 

op televisie. Door deze continue terugkeer van stereotiepe beelden gaan kijkers deze 

percipieren als echt en geldig (Dozier, Horan, & Lauzen, 2008). Stereotypen worden gebruikt 

omwille van verschillende redenen:  om dingen in een complexe wereld te ordenen, als 

binnenweg, als een simpele en gemakkelijk gezegde en als opvallende vorm van 

representatie. Tevens wordt het gebruikt als referentie aan de wereld, het geeft een projectie 

weer van onze wereld en daarnaast geeft het onze waarden en normen weer (Dyer, 1999). 

Dyer (1999) refereert aan Walter Lippmann die zegt dat het belangrijkste en het meest 

problematische aan stereotypering is dat er gerefereerd wordt naar de eigen traditie, waarbij 

er gebruikgemaakt wordt van “wij” versus “zij”. Een stereotype is effectief wanneer er een 

algemene consensus over bestaat en wordt het meest gebruikt om duidelijk te kunnen 

aanduiden waar iets eindigt en iets begint. Het geeft de grenzen aan van aanvaardbaar en 

gelegitimeerd gedrag (Dyer, 1999).   

Voormalig onderzoek (Ward, 2002) bewees reeds dat er een omgekeerd verband bestond 

tussen het vertrouwen in gender- en seksuele stereotypes en het gebruik van anticonceptie. 

Bovendien waren diegenen die sterk vertrouwden op deze stereotypes op een jongere leeftijd 

seksueel actief. Het waren eveneens jonge vrouwen die de stereotypes die op televisie werden 

getoond, sneller accepteerden. De acceptatie gebeurde sneller wanneer er gekeken werd naar 

komedies en drama’s. Vermits deze genres een hoog entertainmentgehalte hebben, gaan 

vrouwen minder kritisch en minder bewust met de stereotypes bezig zijn en deze sneller 

aannemen (Ward, 2002). Ook de sociale rollen die vertolkt worden door de acteurs op 

televisie, dragen bij tot de verwachtingen van de kijker met betrekking tot hun geloof over 

gender en seksualiteit. Er is zelfs al een associatie gevonden tussen ambitie en succes in 

combinatie met gender in fictie en de attitudes van kinderen naar gender en werk toe (Dozier, 

Horan, & Lauzen, 2008).  

Het toonbeeld waarin de heteroseksuele relatie en de heteroseksuele romantiek tot uiting 

komt, is de romantische komedie. Deze komedies zijn veeleer gericht op vrouwen en hebben 

meestal een sprookjes narratief. In dit genre nemen ze een script aan waarbij liefde 

conservatief, eeuwigdurend en heteroseksueel is (Moddelmog, 2009). In deze films blijft het 

huwelijk asymmetrisch (de man staat boven de vrouw), ook al wil men de gedachte van 

evenwaardige liefde verspreiden (Brook, 2015). Heteroseksualiteit heeft nog steeds privileges 

op vlak van verlangens en het huwelijk. De filmindustrie in Hollywood gaat er nog steeds van 
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uit dat heteroseksueel, monogaam, blank en rijk zijn de enige juiste opties zijn voor iemand 

die op zoek is naar liefde (Moddelmog, 2009). Van de kijkers wordt dan verwacht dat zij zich 

identificeren met de acteurs en figuranten in de film. De personages dienen als stand-in voor 

de kijker en wanneer de personages zich in de fictieve situatie amuseren, zal de kijker zich in 

realiteit ook moeten amuseren (Moddelmog, 2009).  

Niet enkel heteronormativiteit komt aan bod op televisie, logischerwijs is ook hegemonische 

mannelijkheid te zien op het scherm. In het onderzoek van Cooper (2015) bleek dat er wel 

degelijk homoseksuele personages aanwezig waren in populaire fictie, maar desalniettemin 

daagden zij de hegemonische mannelijkheid en heteronormativiteit niet uit. Integendeel, de 

meeste heteroseksuele en hegemonisch mannelijke elementen werden zelfs uitvergroot. 

Heteroseksualiteit wordt dus beschouwd als de kritische lijn tussen dominante mannelijkheid 

en inferieure mannelijkheid. Cooper (2002) gaat uit van die verwevenheid tussen 

heteronormativiteit en hegemonische mannelijkheid en besluit dat wanneer men de 

hegemonische mannelijkheid in media kan uitdagen, men ook de heteronormativiteit kan 

destabiliseren. Maar niet enkel tussen mannen onderling speelt hegemonische mannelijkheid 

een rol op televisie.  

Ook tussen mannen en vrouwen komt de man vaak hegemonisch naar voren. Gauntlett (2008) 

bemerkte wel dat sinds de jaren 1990 mannen en vrouwen als gelijkwaardiger worden 

beschouwd en dat ook de genderrollen in media niet meer zo stereotiep waren als voordien. 

Er was duidelijk verbetering zichtbaar, maar mannen bleven wel dominant aanwezig op het 

scherm. De rollen van de vrouwen zelf veranderden ook. Ze werden minder in beeld gebracht 

als huismoeders, maar meer als onafhankelijke personen met een eigen job. Sinds de jaren 

2000 is deze trend niet echt meer veranderd en het bleek dat 61% van de personages op 

Amerikaanse televisie mannelijk waren en 39% vrouwelijk. Sedert de jaren 1990 leek het ook 

alsof de representatie van mannelijkheid en vrouwelijkheid op televisie oké was voor het 

publiek, daardoor hadden de producenten niet echt meer de nood om de representatie van 

vrouwen en mannen te veranderen (Gauntlett, 2008). 

2.4. Het heteroseksuele script  

De sociale leertheorie beweert dat televisie een bron is van observationeel leren. De kijkers 

zullen het gedrag dat zij zien op televisie zoveel mogelijk proberen na te bootsen (als er een 

beloning aan vasthangt op televisie) of zoveel mogelijk proberen te vermijden (als ze op 

televisie zien dat er een straf volgt) (Collins, et al., 2007). Met deze theorie in gedachten is het 

dus belangrijk in welke context seksualiteit en romantiek opduiken en wat de gevolgen zijn 

voor de personages en wat de karakteristieken zijn van die personages (Collins, et al., 2007). 
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Vanuit de sociale leertheorie blijkt ook dat wanneer de waargenomen realiteit groot is bij de 

mediainhoud, de kans toeneemt dat kijkers attitudes gaan ontwikkelen die overeenstemmen 

met de getoonde culturele scenario’s. Wanneer de fictieve situaties er realistisch uitzien, gaan 

mensen er meer aandacht voor hebben en ze gemakkelijker overnemen (Gamble & Nelson, 

2016). Er moet wel stilgestaan worden bij het feit dat mediateksten en -content verschillende 

betekenissen kunnen hebben. Het publiek dat mediacontent voorgeschoteld krijgt, zal zelf 

betekenissen creëren door de inhoud te interpreteren. Eenzelfde tekst kan dus op 

verschillende manieren gelezen worden, zowel door mannen als door vrouwen. Een reden 

waarom vrouwen een tekst anders interpreteren dan mannen, kan de reflecterende en 

patriarchale ideologie zijn (Kalof, 1993).  

Jongvolwassenen en jongeren worden als doelgroep in dit onderzoek centraal gesteld. Bij 

deze categorie van personen denken ouders vaak dat zij de belangrijkste bron zijn voor 

seksuele informatie, maar jongeren en jongvolwassenen zoeken vooral hun toevlucht in media 

als alternatieve bron van kennis over seksualiteit en relaties (Aubrey, Harrison, Kramer, & 

Yellin, 2003). Scripttheoretici gaan ervan uit dat een bepaalde seksualiteit aangeleerd wordt 

door seksuele scripts die cultureel aangeboden worden. Zij definiëren wat telt als seks, hoe 

men seksuele situaties moet herkennen en hoe men zich moet gedragen in seksuele relaties 

en ontmoetingen (Collins, et al., 2007). Scripts zijn geleerde schema’s over routine 

aangelegenheden, sociale interacties en sociale normen (Bond, 2014).  

Een script kan nog eens onderverdeeld worden in drie niveaus waarbij gedrag en kennis 

kunnen worden gedetermineerd. Als eerste kan een script de vorm aannemen van een 

cultureel scenario waar er instructies worden gegeven aan personen hoe ze zich in bepaalde 

sociale rollen moeten gedragen. Vervolgens zal het interpersoonlijke script de culturele 

scenario’s transformeren zodat het in specifieke interacties kan worden toegepast. Als laatste 

gaan de intra-psychische scripts de verlangens van een persoon ordenen en linken aan 

sociale betekenissen zodat personen weten wat ze kunnen verwachten van hun ervaring met 

iemand of iets. Kijkers gaan op zoek naar informatie op het scherm om te weten te komen 

welke seksuele/relationele rol toepasselijk is voor hun cultuur en gaan via hun eigen 

interpretaties deze voorbeelden implementeren in hun eigen relatie. Wanneer personen de 

culturele scenario’s van op televisie gaan transformeren naar hun eigen interpersoonlijke en 

intra-psychische scripts, gaan ze die cultureel opgelegde scenario’s verwachten in hun eigen 

relaties (Gamble & Nelson, 2016). Het bleek ook dat jonge mensen zoals bijvoorbeeld 

studenten nog grotendeels worden weggehouden van politieke en economische 

machtsrelaties en daardoor zullen zij zelf meer belang hechten aan sociale relaties en sociale 
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status waarbij seksuele oriëntatie wel een rol speelt (Sweeney, 2014). Hierdoor kan het zijn 

dat jongeren ook meer belang zullen hechten aan seksuele scripts dan andere personen.  

Het heteroseksuele script leert ons onder andere dat mannen hun eigen seksueel verlangen 

als prioriteit zien, dat zij zullen handelen naargelang hun seksuele noden, dat hun hormonen 

als oncontroleerbaar worden aanzien en dat zij macht en status beloven aan vrouwen in ruil 

voor seks. Vrouwen echter, zullen hun seksueel verlangen onderdrukken, zij zullen een manier 

zoeken om de man te bevredigen, zij zullen passief wachten tot zij gekozen worden en zij zien 

hun eigen seksualiteit als koopwaar (Moddelmog, 2009).  

Op vlak van liefde speelt de kus ook een grote rol in de scripts. De kus wordt vaak aan het 

einde van mediacontent gezet en toont het einde van verzet aan. Het demonstreert herkenning 

van romantische liefde, een verklaring van toewijding en een voorbode van een permanente 

eenheid. Een kus bij heteroseksuele koppels wordt vaak bijgestaan door applaus, 

achtergrondmuziek en een close-up. De kus wordt toegejuicht door het publiek in de 

mediacontent. Van de mediaconsument wordt verwacht dat men zich gaat identificeren met 

dat  fictieve publiek. Dus wanneer het publiek enthousiast is zal de kijker dat ook zijn 

(Moddelmog, 2009). Zo een scène is de meest onverbloemde manier om de kijkers te treffen 

met de ideologie van heteroseksuele romantische liefde. Aan het publiek wordt dan gevraagd 

om alle andere soorten van verlangen te negeren en enkel het heteroseksuele verlangen toe 

te laten. Een kus tussen holebi’s bijvoorbeeld wordt daarentegen minder prominent en 

bombastisch weergegeven (Moddelmog, 2009).  

Het bleek dat door zo een script bepaalde vrouwen denken dat seks snel in een relatie 

voorkomt, dat hun peers seksueel actiever zijn dan zichzelf en ze gaan zich vaker vasthouden 

aan stereotypen. Sommige mannen die zich vasthouden aan seksuele scripts zouden meer 

zullen meer seksuele variërteit verwachten (Gamble & Nelson, 2016). Er moet wel nadruk 

gelegd worden dat deze uitkomst enkel voortkomt uit de steekproef van het onderzoek van 

Gamble en Nelson (2016). Desalniettemin is het een tendens die opmerkelijk is en waar 

rekening mee moet worden gehouden.  

Vaak fungeert dit seksuele script als cultureel script voor een volledige maatschappij (Collins, 

et al., 2007). Media geven een aanzienlijk deel van de informatie over de scripts aan jongeren 

die weinig kennis en/of ervaring hebben met seks. Door de continue blootstelling en 

representatie van deze scripts zullen zij op den duur een deel van iemands geheugen worden 

(Bond, 2014).  
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2.5. Soap 

Het genre van de soap is herhaaldelijk onderzocht geweest omdat kijkers een soap snel als 

realistisch gaan percipiëren en zich snel hechten aan de personages van die fictieve 

soapwereld (Liebes & Livingstone, 1994). Het soapgenre is gepast om heteroseksualiteit aldus 

heteronormativiteit te onderzoeken omdat de nadruk wordt gelegd op gewoonte en het 

alledaagse. Op deze manier gaan mensen en vooral vooral jongeren dit kader gebruiken om 

te reflecteren over hun eigen problemen en familiesituaties (Dhoest, 2009).  

Het genre wordt gekenmerkt door een aantal specifieke elementen: vervlechting, eindeloze 

verhaallijnen, personages met meerdere lagen, meervoudig perspectief,... Deze combinatie 

van karakteristieken zorgt voor een connectie en afhankelijkheid tussen het programma en de 

kijker. Verschillend kwantitatief onderzoek besloot dat dit genre de verdeling van macht in een 

samenleving reflecteert. Daardoor zullen verschillende types van mensen de soap op een 

andere manier gaan percipiëren (Liebes & Livingstone, 1994). Ward (2002) bemerkte dat 

seksuele en relationele scènes in soaps aanleiding konden geven tot vrijere attitudes naar 

seks toe. Uit haar onderzoek bleek dat studenten die vaker naar soaps keken de 

scheidingscijfers en het aantal onwettige kinderen hoger schatten dan diegenen die minder 

naar soaps keken. Barker (1997) besloot dat de taal die in soaps gebruikt wordt sterk aanleunt 

bij de leefwereld van jonge meisjes. Doordat bij soaps interpersoonlijke relaties vaak 

samengaan met sociale kwesties, is het praten met jongeren door middel van deze 
televisieprogramma’s functioneel om te weten te komen wat er in de sociale wereld van deze 

jongeren omgaat.  

Het is zinvol om de focus te leggen op een binnenlandse en dus Vlaamse soap (Thuis). De 

reden hiervoor is dat een binnenlandse productie een spiegel is voor de maatschappij in 

Vlaanderen, bijgevolg dus de leefwereld van de respondenten (Dhoest, 2009). Het is duidelijk 

dat de soap Thuis een spiegel is voor vele Vlamingen. In het kijkcijferrapport van CIM van 

2018 blijkt dat Thuis op nummer elf van de top 100 staat met een marktaandeel per jaar van 

49,2% en hun gemiddeld aantal kijkers per jaar bedroeg 24,9% (CIM, 2018). Er werd reeds 

onderzoek (Dhoest, 2009) gedaan naar ethnische minderheden die naar soaps keken in 

Vlaanderen. Hierin werd gevonden dat het publiek enthousiaster is over personages die lijken 

op zichzelf, bijvoorbeeld personen met een gelijkaardige diaspora-achtergrond. Men kan zich  

afvragen of dit ook geldt op basis van gender en seksuele identiteit.  
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2.6. Conclusie literatuurstudie 

Heteroseksualiteit als een sociale realiteit lijkt onzichtbaar voor diegenen die er voordelen 

kunnen uithalen. Dit komt door de meedogenloze constructie van heteroseksualiteit als 

natuurlijk, (Dyer, 2002) waarvoor het concept heteronormativiteit gebruikt wordt. Dyer (2002) 

beklemtoont dat we vandaag in een tijdperk leven waarbij er veel diversiteit aanwezig is en dat 

mensen niet langer mogen bevooroordeeld worden. Toch blijft heteroseksualiteit een 

onaangetaste identiteit waarbij media een rol kunnen spelen.  

Het instand houden door media van bepaalde beelden en de mogelijke implicaties die deze 

hebben op de maatschappij, zijn niet altijd direct of simpel. Er moet steeds rekening gehouden 

worden met verschillende factoren die de associatie tussen televisiekijken en de 

verwachtingen rond seks en relaties kunnen versterken of net verzwakken. Het is vaak 

afhankelijk van geslacht, de eigen seksuele ervaring van de kijker, de seksuele of relationele 

mediainhoud en de vorm van het mediagebruik (Ward, 2002).  

Er kan besloten worden dat er steeds kritisch moet worden omgegaan met mediainhoud 

omtrent heteroseksualiteit. Er wordt vaak te snel overgegaan naar heteronormativiteit zonder 

de veelvuldigheid aan seksualiteiten in de maatschappij mee te nemen. Anderzijds is media 

en televisie slechts een kleiner deel van de beïnvloedingsfactoren rond seksualiteit en liefde. 

Vooral bij jongeren spelen peers en familie een grote rol bij het verwachtingspatroon. 
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3. Methodologie 
 
3.1. Een kritisch, kwalitatief onderzoek 

Deze scriptie kan zowel vanuit een kritisch als een constructivistisch perspectief gezien 

worden.  Aan de hand van het concept van heteronormativiteit zal er getracht worden om een 

antwoord te zoeken op de centrale onderzoeksvraag: Hoe worden heteroseksuele relaties in 

Thuis door jongvolwassen kijkers ervaren? De kritische theorie is terug te vinden onder veel 

verschillende vormen. Toch wordt er in deze studie gekozen om dit perspectief te integreren 

omdat deze aansluit bij de verworven literatuur en onderzoeksvragen. Eén van de centrale 

kenmerken van de kritische theorie gaat ervan uit dat bepaalde groepen gepriviligeerd worden 

ten opzichte van andere, onderdrukte groepen (Mortelmans, 2013). Heteroseksuele personen 

die zich op een heteronormatieve manier zullen gedragen zullen immers meer privileges 

toegewezen krijgen dan andere, vaak onderdrukte vormen van seksualiteit. Deze 

onderdrukking komt het meest naar voren wanneer de onderdrukte groep hun situatie als 

normaal zullen ervaren (Mortelmans, 2013). Vanuit dit opzicht is het belangrijk om op een 

kritische manier onderzoek te doen naar de verschillende soorten van seksualiteit, de 

hiërarchie tussen deze verschillende vormen in vraag te stellen en na te gaan hoe deze 

hiërarchische structuur gereflecteerd wordt in media en bij breder inzicht in de Westerse 

samenleving.  

In een mediacontext is het steeds van belang om een onderscheid te maken tussen de intentie 

van de mediaproducent en de invulling en interpretatie van het publiek. Deze twee processen 

van ‘encoding’ en ‘decoding’ zijn gelinkt maar moeten als aparte entiteiten worden beschouwd 

(Hall, 2001). Door gebruik te maken van de interpretaties van een bepaald publiek wordt de 

kritische invalshoek op een constructivistische manier bekeken. Het is belangrijk dat er niet 

uitgegaan wordt van één objectieve realiteit want elke persoon heeft een eigen visie op de 

realiteit. Deze realiteit wordt dan gezien als sociale constructie die constant geïnterpreteerd, 

gecontrasteerd en wordt vergeleken met andere inzichten (Mortelmans, 2013). Daarnaast kan 

televisie als culturele agent betekenissen over die realiteit insinueren en laten circuleren 

(Fiske, 1987). De realiteit die dit medium naar voren draagt wordt door een actief publiek op 

een bepaalde manier geïnterpreteerd en vervolgens zal het publiek ook reflectief omgaan met 

de mediatekst (Morley, 1992).  

Bij een kritisch onderzoek is het belangrijk om een zelf-reflectief perspectief aan te nemen als 

onderzoeker. Men moet bewust zijn van de sociale en discursieve natuur van elke 

onderzoekspraktijk en men moet ervan uitgaan dat elke productie van kennis vervat zit in 

bepaalde machtsrelaties (Ang, 2001). Vanuit het perspectief van de ‘cultural studies’ wordt 
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onderzoek naar publiek niet losgezien van de context waarin het publiek zich bevindt op het 

moment dat ze de mediatekst consumeren (Ang, 2001). In dit opzicht wordt er dus voor een 

kwalitatief onderzoek gekozen omdat de alledaagse omgeving in dit soort onderzoek centraal 

staat waarbij er op zoek gegaan wordt naar processen van betekenisgeving, in dit geval, van 

het publiek (Mortelmans, 2013). Om publieksonderzoek op een kwalitatieve manier te verstaan 

moet mediaconsumptie gezien worden als een manier van culturele strijd, waarbij 

verschillende machten een rol spelen die verschillende soorten effecten kunnen hebben. 

Wanneer een publiek een bepaalde tekst op een soms tegengestelde manier interpreteert en 

er betekenis aan geeft moet dit niet gezien worden als ‘de vrijheid van het publiek’ maar als 

een culturele machtsstrijd. Dit is een voortdurende strijd van betekenisgeving en vermaak die 

centraal staat in het dagelijkse leven (Ang, 2001).  

3.2. Onderzoeksopzet 

Om heteronormativiteit en bijgevolg de onderliggende machtsrelaties tussen verschillende 

genderidentiteiten en seksualiteiten op een kwalitatieve manier in een televisiecontext te 

onderzoeken zal er gebruik gemaakt worden van de Vlaamse soap Thuis. Door het realisme 

en de alledaagsheid die een soap nastreeft (Liebes & Livingstone, 1994) zal er getracht 

worden te weten te komen hoe het publiek heteroseksuele liefde, relaties en seksualiteit in 

Thuis ervaart en of de kijkers het al dan niet bewust overnemen in hun verwachtingspatronen 

omtrent liefde en seksualiteit. Tevens zal er gepeild worden hoe ze tegenover die fictieve 

relaties en het binaire geslachtssysteem staan en of er vormen van heteronormativiteit terug 

te vinden zijn. Deze Vlaamse soap wordt van maandag tot en met vrijdag in prime time 

uitgezonden op Één, een zender van de Vlaamse openbare omroep VRT. De focus wordt 

gelegd op jongvolwassenen en er zal dieper ingegaan worden op hoe zij omgaan met 

mannelijkheid, vrouwelijkheid, hun genderidentiteit, heteroseksualiteit en hoe zij betekenis 

geven aan deze concepten op basis van televisiecontent. Om door middel van discussie en 

conversatie tot deze diepere inzichten te komen wordt er gekozen om met focusgroepen te 

werken.  

3.2.1. Focusgroepen  

Reflexiviteit is het continu monitoren van acties die men zelf onderneemt. Het is intrinsiek aan 

het mens zijn. Het is een voortdurende herziening van sociale activiteit in het licht van nieuwe 

kennis (Barker C. , 1997). Voor velen is reflexiviteit meer dan enkel monitoren, het is ook zelf 

construeren. Bijvoorbeeld iets een naam geven of iets verstaanbaar maken voor zichzelf 

(Barker C. , 1997). Deze reflexiviteit is essentieel om bij deze vorm van onderzoek de diepere 

betekenis of achterliggende invloeden van het televisiekijken bij participanten bloot te leggen. 
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In dit onderzoek zullen participanten reflecteren over hun eigen ervaringen in vergelijking met 

de ervaringen van de soap personages. De discoursen van deze personages en van de 

andere participanten in de groep kunnen zorgen voor sociale kennis die dan kan leiden tot een 

identiteitsconstructie (Barker C. , 1997). Het gebruik van focusgroepen is een inductieve 

benadering van onderzoek. Om deze reden is het vaak gemakkelijker om in groep kenmerken 

te benoemen dan op individuele basis. Focusgroepen lokken discussie uit en daarom sluit dit 

onderzoekstype beter aan bij de conversaties uit het dagelijkse leven en waardoor de 

onderzoekssetting natuurlijker overkomt (Click, Holladay, & Lee, 2014). In dit onderzoekstype 

kan men een een veelheid aan ideeën waarnemen en de verschillende dynamieken 

analyseren. Er wordt een beter inzicht gegeven in de perspectieven van de verschillende 

deelnemers en hoe zij thema’s met anderen bespreken (Click, Holladay, & Lee, 2014). Wat 

specifiek en uniek is aan focusgroepen is dat de betekenis geconstrueerd wordt door interactie 

(Davis-Delano & Morgan, 2016).  

3.2.2. Steekproef 

Op basis van het onderzoek van Cooper (2003) zal hier gewerkt worden met focusgroepen op 

basis van ongeveer vijf personen. Het feit dat het spreken over relaties, liefde, seks en 

romantiek een hoge betrokkenheid verreist, is het aangewezen om met kleine groepen te 

werken (Mortelmans, 2013). Een pluspunt van een focusgroep is dat het interviewer effect 

minder zal zijn dan bij een diepte interview bijvoorbeeld (Barker C. , 1997). Dit komt omdat de 

respondent zich minder geïntimideerd zal voelen doordat het geen gesprek is tussen slechts 

twee personen. Daarnaast zijn kleinere groepen ook aangewezen omdat de onderzoeker een 

beter zicht zal krijgen op de reacties van elk van de participanten (Morgan, 1997). Dit is 

voordelig wanneer er gekeken wordt op welke manier er betekenis geveven wordt door de 

verschillende respondenten en hoe de reactie daarop verloopt van de anderen.  

Er worden zes focusgroepen in totaal uitgevoerd, waarvan telkens twee volledig vrouwelijk, 

twee volledig mannelijk en twee mannen en vrouwen gemengd. Over het algemeen lijkt het 

dat vrouwen meer fan zijn van realisme op tv, maar uit onderzoek (Lin & Tong, 2007) blijkt dat 

ook mannen op zoek zijn naar een soort fantasiewereld om hun diepste verlangens te 

vervullen. Voor heteroseksuele mannen draait het dan om romantiek en de ideale vrouw in 

hun ogen. In dit opzicht is het dus relevant om ook mannen te interviewen rond soaps. Het 

indelen van de focusgroepen op basis van geslacht is op zich een normatief gegeven want er 

is geen biologische kennis voorhanden buiten de culturele discoursen (Barker C. , 2002). 

Desalniettemin wordt er toch voor deze indeling gekozen omdat deze tweedeling net courant 

is in de leefomgeving van de respondenten waardoor dit ook een invloed kan hebben op de 

betekenisgeving op vlak van seksualiteit en gender. Daarnaast gaat het ook om praktische 
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redenen: de verschillende groepen denken vaak anders na over heteroseksualiteit en het geeft 

hen meer comfort om over dit onderwerp te praten (Biltereyst & Van Damme, 2013; Lacalle, 

2012; Morgan, 1997). Doorgaans wordt drie tot vijf focusgroepen als gemiddeld aantal 

genomen. Dit omdat meer groepen zelden verdere zinvolle informatie opleveren (Morgan, 

1997). In dit onderzoek wordt er wel degelijk voor zes focusgroepen gekozen omwille van de 

segmentatie op basis van geslacht (Morgan, 1997).  

3.2.3. Respondenten 

Uit onderzoek (Kazyak & Martin, 2009) blijkt dat zelfs kinderen uit de lagere school de 

normativiteit van heteroseksualiteit al ervaren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat moeders van jongs 

af aan met hun kinderen praten over heteroseksualiteit op een normatieve manier. Naast de 

ouders zijn ook media een belangrijke bron voor het normatieve denken en het culturele begrip 

van seksualiteit van kinderen en jongeren (Kazyak & Martin, 2009).  

De laatste jaren is de hoeveelheid seksuele content op televisie enorm toegenomen, ook bij 

programma’s specifiek voor jongeren (Collins, et al., 2007). Jongvolwassenen proberen zich 

te identificeren op vlak van seksualiteit en in dit proces van experimenteren en ervaren 

gebruiken ze vaak televisie en de seksuele scripts om zich te oriënteren (Collins, et al., 2007). 

Uit verschillend voorgaand onderzoek (Davis-Delano & Morgan 2016; Gamble & Nelson 2016) 

blijkt dat jongeren gebruik maken van seksuele content om hun gedachten en gevoelens rond 

seksualiteit vorm te geven. Daaruit bleek dan dat de participanten gender stereotypes rond 

heteroseksualiteit als gender conform gingen ervaren. Logischerwijs zullen deze stereotypes 

ook invloed hebben op het verwachtingspatroon van de jongvolwassenen. Men moet wel 

steeds in gedachten houden dat media slechts een kleiner deel van de betekenis construeert. 

Daarnaast spelen peers hier een belangrijke rol in (Gamble & Nelson, 2016). Televisiekijken 

zorgt dan wel weer voor grotere verwachtingen over de ervaringen van peers. Veel 

jongvolwassenen gaan dan uit van het “iedereen doet het”-principe (Ward, 2002).  

Door middel van het onderzoek van Gamble & Nelson (2016) en Dhoest (2009) lijkt het 

aangewezen om de leeftijdscategorie 18 tot 25-jarigen te nemen. Dit is een unieke periode in 

iemands leven waarbij de identiteit volledig ontwikkeld wordt en televisie kan in deze 

tijdsruimte een belangrijke rol spelen op vlak van informatie over seks, relaties en romantiek. 

Er is namelijk instabiliteit, zoektocht en ontdekking van de eigen identiteit op dat moment in 

iemands leven (Dhoest, 2009). Het is reeds gebleken dat jongeren vaak wachten tot ze 18 jaar 

zijn vooraleer ze beginnen experimenteren met seks. Daarnaast wordt deze categorie ook wel 

de “media-generatie” genoemd. Zij gebruiken media als een virtuele handleiding om hun 
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identiteit de construeren. Deze jonge kijkers gaan naast het construeren, de soap ook 

gebruiken om te reflecteren over hun eigen problemen en familiesituaties (Dhoest, 2009).  

In het onderzoek van Davis-Delano en Morgan (2016) werd gekozen voor heteroseksueel 

georiënteerde respondenten omdat holebi’s vaak veel gevoeliger zijn voor heteroseksuele 

markering in media. Dus bij dit onderwerp is het gebruik van heteroseksueel georiënteerde 

personen voordelig omdat vele heteroseksuele personen zelf slechts een gelimiteerd besef 

hebben van hun seksuele oriëntatie. Door die beperkte kennis zijn focusgroepen voordelig 

omdat dan de verschillende kenmerken in groep benoemd en besproken kunnen worden 

(Lacalle, 2012). Er wordt ook geopteerd voor focusgroepen waarin de respondenten elkaar 

kennen en liefst bevriend zijn. Het blijkt wanneer mensen voelen dat ze op elkaar lijken en 

elkaar kennen ze sneller een open gesprek aangaan (Mortelmans, 2013). Het is dus efficiënter 

om met vriendengroepen te werken om het zo ook een meer natuurlijke setting van de sociale 

realiteit weergeeft (Biltereyst & Van Damme, 2013).  

Lacalle (2012) maakte via haar onderzoek vier categorieën van types van kijkers. Als eerste 

onderscheidde ze de fanatieken. Dit waren zeer enthousiaste kijkers die zo goed als niets in 

vraag stelden tijdens het kijken. Vervolgens plaatste ze de ironische kijkers. Deze personen 

voelen tegenstrijdigheden bij het kijken van fictie. Enerzijds vinden ze het leuk, maar ze gaan 

toch een kritische houding ontwikkelen omdat ze zich niet helemaal kunnen overgeven aan 

het programma. Als derde categorie neemt ze de niet- toegewijde kijkers. Zij worden wel 

degelijk aangetrokken door televisiefictie maar kijken het maar sporadisch. Zij zien het als een 

vorm van gemakkelijk entertainment. Als laatste categoriseert ze de onachtzame kijkers. Deze 

hebben veel vooroordelen en kijken bijna nooit naar televisie. Deze indeling kan nuttig zijn om 

te kijken welk type bepaalde betekenissen rond heteroseksualiteit construeert op basis van de 

Vlaamse soap. Hieronder is een tabel terug te vinden met een overzicht van de deelnemende 

respondenten van dit receptieonderzoek.  

 

 

 

 

 

 



 27 

3.2.3.1. Overzicht participanten3  
 
Focusgroep 1 
(Vrouwelijk) 

à Lisa: 18 jaar - single - vrouw - diploma secundair onderwijs.  

à Rani: 18 jaar – in een ingewikkelde relatie - vrouw - diploma 

secundair onderwijs.  

à Elke: 18 jaar - single - vrouw - diploma secundair onderwijs.   

à Eline: 17 jaar – in een relatie -vrouw - diploma secundair onderwijs.  

à Ines: 17 jaar – single - vrouw – diploma 2e graad secundair onderwijs. 
Focusgroep 2 
(Gemengd) 

à Anna: 21 jaar - single - vrouw - diploma secundair onderwijs.  

à Jens: 21 jaar - single - man - diploma secundair onderwijs.  

à Ryan: 21 jaar – in een relatie – man – Professionele bachelor.  

à Lotte: 24 jaar -single - vrouw - diploma kindercoach.  

à Karen: 22 jaar - single - vrouw - professionele bachelor. 

Focusgroep 3 
(Mannelijk) 

à Brecht: 17 jaar - single - man – diploma 2e graad secundair onderwijs. 

à Milo: 17 jaar - single - man – diploma 2e graad secundair. 

à Arne: 17 jaar - single - man – diploma 2e graad secundair.  

à Wannes: 18 jaar -single - man – diploma 2e graad secundair.   

Focusgroep 4 
(Vrouwelijk) 

à Sara: 22 jaar – in een relatie - vrouw - diploma secundair onderwijs.   

à Tina: 19 jaar – in een relatie - vrouw - diploma secundair onderwijs.   

à Ruth: 22 jaar - in een relatie - vrouw - diploma secundair onderwijs.  

à Marthe: 19 jaar - single - vrouw - diploma secundair onderwijs.   

à Jana: 20 jaar - single - vrouw - diploma secundair onderwijs.  

Focusgroep 5 
(Gemengd) 

à Dorien: 23 jaar - in een relatie - vrouw - academische bachelor.  

à Laura: 23 jaar – in een relatie - vrouw - academische master.  

à Kristof: 24 jaar – in een relatie - man - academische bachelor.  

à Nico: 20 jaar - single - man - diploma secundair onderwijs.  

à Fien: 23 jaar - single - vrouw - professionele bachelor.  

Focusgroep 6 
(Mannelijk) 

à Wouter: 21 jaar -in een relatie - man - diploma secundair onderwijs.  

à Toon: 22 jaar – in een relatie -man - diploma secundair onderwijs.  

à Sander: 21 jaar - in een relatie - man - diploma secundair onderwijs.  

à Robin: 18 jaar - single - man – diploma 2e graad secundair onderwijs.  

à Thijs: 19 jaar - single - man – diploma 2e graad secundair onderwijs.  

 

                                                        
3 De focusgroepen werden ook in deze volgorde afgenomen.  
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3.2.4.  Verloop van de focusgroep 

Vooraleer het interview van start gaat zal er gevraagd worden om een schriftelijke goedkeuring 

van deelname te ondertekenen (zie bijlage) omwille van ethische redenen. In dit document 

wordt er kort een uitleg gegeven rond het doel van het onderzoek en de anonimiteit van de 

respondenten, dit wordt ook de ‘informed consent’ genoemd (Powell & Single, 1996). 

Aansluitend zal er een ‘drop-off’ (zie bijlage) worden ingevuld om de demografische gegevens 

op een efficiënte manier te kunnen verzamelen. Daarna zal de moderator aan de hand van de  

semi-gestructureerde interviewvragen (zie bijlage) proberen achterhalen welke betekenis de 

respondenten geven aan de scenario’s om vervolgens de onderzoeksvragen te kunnen 

beantwoorden. Elk interview zal met een audiorecorder worden opgenomen in functie van de 

verdere analyses. 

Tijdens de focusgroep zullen de personages van de soap visueel op een pancarte (zie bijlage) 

worden weergegeven zodat het voor de participanten gemakkelijker is om een volledig 

overzicht te krijgen van de verschillende fictieve karakters en bijbehorende relaties. Bij 

aanvang van het werkelijke groepsinterview zullen er eerst algemene vragen gesteld worden 

over de verhaallijnen, personages, favoriete personages,… om te weten te komen wat de 

algemene gevoelens zijn rond het programma en de personages (Click, Holladay, & Lee, 

2014). Daarna zal er specifieker ingegaan worden op de heteroseksuele liefdesrelaties en de 

genderidentiteit (vragen over mannelijkheid en vrouwelijkheid) van de respondenten zelf en 

hoe dit van toepassing is op de personages.  

Na de vragen zullen er ook enkele beeldfragmenten uit de soap met betrekking tot seksualiteit, 

relaties en liefde (zie bijlage) getoond worden om te kijken hoe de respondenten hierop 

reageren en welke discussie dit zal uitlokken.  

3.3. Gegevensverwerking 
 
Na het afnemen van de interviews van elke focusgroep zal elk gesprek door middel van 

Microsoft Word worden getranscribeerd aan de hand van het Verbatim-principe. Dit principe 

wordt grotendeels gebruikt om in de transcripten zo dicht mogelijk te blijven bij de inhoud van 

de audiotape. Voor de verdere analyses moet er steeds in het achterhoofd gehouden worden 

dat door het gebruik van een audiorecorder een deel van de non-verbale emoties en 

gedragingen van de respondenten verloren gaat en dat dit ook niet kan worden weergegeven 

in de transcripten. Naast de data die verzameld zijn, zijn de transcripten zelf ook vatbaar voor 

interpretatie. Ze staan open voor meervoudige, alternatieve lezingen. Het is belangrijk om deze 
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beperkingen in het achterhoofd te houden. Echter, kan deze vorm van onderzoek en analyse 

wel de meest authentieke stem geven aan het studieobject dat mogelijk is (Poland, 1995).  

 

Transcripties zijn in deze vorm van verwerking nog niet analyseerbaar en om deze ruwe data 

te ordenen en te verdelen zal er gebruik gemaakt worden van ‘The Grounded Theory’. In deze 

theorie wordt de nadruk gelegd op de procedurele zijde en het cyclisch gebeuren (Mortelmans, 

2013). De opeenvolgende data worden geanalyseerd en telkens met elkaar vergeleken, 

waardoor vorige conclusies uit de reeds gevonden data kunnen worden verfijnd en worden 

bijgeschaafd. Dit zorgt voor een continue interactie tussen dataverzameling en analyse. Deze 

techniek is een algemene methodologie om theorie te ontwikkelen door data systematisch te 

verzamelen en te analyseren (Corbin & Strauss, 1994). Om tot een uiteindelijke analyse te 

komen zullen de data worden onderworpen aan een open, axiale en selectieve codering (zie 

bijlage) vooraleer uiteindelijke besluiten zullen worden getrokken (Mortelmans, 2013).  

 
3.4. Ethiek  

Een unieke ethische kwestie bij focusgroepen is het feit dat wat participanten tegen de 

onderzoeker zeggen ook wordt gedeeld met de andere participanten. Dit kan ervoor zorgen 

dat respondenten zich geremd voelen om bepaalde dingen te zeggen (Morgan, 1997). Door 

dit feit is het tevens belangrijk dat de moderator beklemtoont dat elke participant de informatie 

die in de focusgroep wordt gedeeld voor zich houdt (Gibbs, 1997). Vervolgens is het de 

bedoeling dat de participanten van de focusgroepen steeds op een correcte wijze worden 

geïnformeerd over de bedoeling van de focusgroep en over de manier waarop hun informatie 

zal worden gebruikt. Om deze reden wordt er op voorhand een document opgesteld waarbij 

de anonimiteit steeds zal gewaarborgd worden en waar er wordt medegedeeld dat de 

gesprekken worden opgenomen. Elke participant krijgt een apart document dat zowel door 

hem/haar als door de moderator zal ondertekend worden. Dit principe wordt ook wel de 

‘informed consent’ genoemd (Powell & Single, 1996). Om de volledige anonimiteit van de 

respondenten te garanderen zal er gekozen worden om tijdens de rapportering schuilnamen 

te gebruiken.  
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4. Receptieonderzoek 
 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden werden tussen december 2018 en april 2019 zes 

focusgroepen afgenomen. Twee focusgroepen bestonden enkel uit vrouwelijke respondenten, 

twee focusgroepen enkel uit mannelijke respondenten en tenslotte nog twee focusgroepen die 

bestonden uit telkens twee mannen en drie vrouwen. De namen die in deze analyses worden 

gebruikt zijn schuilnamen omwille van privacy en ethische redenen.  

 

De analyses die werden uitgevoerd zullen verschillende onderdelen van het verloop van de 

groepsinterviews behandelen. Vooreerst wordt het algemeen beeld dat de respondenten over 

de soap hebben, besproken. Daarna komt de manier waarop volgens de kijkers er met de 

realiteit in Thuis wordt omgegaan aan bod en hoe de kijkers zichzelf al dan niet identificeren 

met de personages4. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de manier waarop de 

respondenten omgaan met liefde, seksualiteit en romantische relaties waarbij 

heteronormativiteit en het binaire gendersysteem met betrekking tot Thuis besproken zullen 

worden.  

 
4.1. Algemeen beeld over de soap  
 
Aan het begin van de focusgroepen werd aan de respondenten gevraagd welke plaats de soap 

Thuis inneemt in hun dagelijkse leven. Door deze vraag te stellen is het mogelijk te weten te 

komen wat de soap voor hen betekent, hoe ze er dagelijks mee omgaan en op welke manier 

ze het als reflectief kader gaan gebruiken voor hun eigen problemen en familiesituaties 

(Dhoest, 2009). Soaps kunnen namelijk een bepaalde weergave bieden van hoe buren, 

vrienden en koppels in interactie treden met elkaar (Gauntlett, 2008).  

 

Doorheen de zes focusgroepen werd het duidelijk dat het voor bijna alle respondenten een 

vorm van ontspanning is die heel erg gelinkt wordt aan het samen kijken met familie en 

vrienden. Verder is Thuis een vast deel van de dagelijkse routine van veel respondenten. Ze 

zien het als een “gewoonte”, “iets dat steeds op staat” (Robin, 18, M, FG6), “een vast moment 

op de dag” (Lisa, 18, V, FG1) en “een pauzemoment tijdens het studeren” (Tina, 19, V, FG4). 

Het feit dat de soap erg verbonden is met het gezin is logisch door het feit dat zo goed als alle 

respondenten de soap zijn beginnen kijken door hun ouders of grootouders. Zij zien het als 

een soort traditie dat werd doorgegeven aan hen.  

                                                        
4 Om een duidelijk onderscheid te maken tussen de personages en de respondenten zal elke naam van een 
personage voorafgegaan worden van: ‘personage’.  
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Bovendien zien sommige respondenten (Lisa, 18, V, FG1, Ines, 17, V, FG1, Wouter, 21, M, 

FG 6, Laura, 23, V, FG5) het ook als een gespreksonderwerp onder vrienden. Men zal de 

verhaallijnen volgen om te kunnen meepraten over de soap. Dit duidt op het feit dat Thuis een 

deel uitmaakt van de leefwereld van de respondenten. Aan de andere kant waren er ook 

sommige respondenten waarbij hun omgeving net negatief stond ten opzichte van de soap. 

Lisa (18, V, FG1) mocht vroeger niet naar Thuis kijken van haar ouders en ook Marthe (19, V, 

FG4) haar ouders vinden het programma lachwekkend en nemen het niet serieus. In 

focusgroep zes vertelde Toon (22, M, FG6) dat zijn vrienden Thuis minderwaardig vinden.  

 

Voor de meeste respondenten is Thuis een onderdeel van hun dagelijkse routine dat als 

gespreksonderwerp vervat zit in de eigen familiale en vriendschappelijke relaties. Dit toont aan 

dat de omgeving waarin de soap geconsumeerd wordt dezelfde is als de normale en 

alledaagse omgeving die in de soap zelf gerepresenteerd wordt (Dhoest, 2009).  

 
4.2. Thuis als een realistisch gegeven?  
 

Wanneer Fiske (1987) over realisme spreekt op televisie benadrukt hij dat het bij televisie 

eigenlijk gaat om een ‘transparancy fallacy’. Realiteit is een menselijk product die elke persoon 

voor zichzelf construeert. Daardoor zal televisiecontent realiteit eerder zelf produceren dan 

reflecteren (Fiske, 1987). De soap als genre werd al meerdere malen onderzocht door het feit 

dat het door de kijkers als realistisch wordt ervaren (Liebes & Livingstone, 1994).  

 

Ook in dit onderzoek werd er gepeild naar het realisme in de serie en dan vooral met betrekking 

tot liefde, relaties en seksualiteit. Wanneer de vraag werd gesteld of de respondenten Thuis 

een realistische weergave vonden van het echte leven, was de eerste reactie vaak dat de 

respondenten er niet echt een realistisch gevoel bij hebben. Wanneer er verder werd op 

ingegaan, gingen de meeste respondenten uiteindelijk wel akkoord dat er bepaalde 

realistische elementen aanwezig waren. Vooral de maatschappelijke thema’s zoals 

transpersonen, euthanasie, onvruchtbaarheid, … die aangekaart worden voelen voor hen als 

realistisch aan.  

 

4.2.1. Acceptatie van het fictieve  
 
Het bestaan van een systeem van genres is belangrijk om de verwachtingen en hypotheses 

die kijkers hebben rond bepaalde verhaallijnen, in kaart te brengen. Op die manier geven 

genres vorm aan de manier waarop er door kijkers wordt omgegaan met een bepaalde soort 

mediacontent, zoals soaps in dit geval. Het zijn systemen die kijkers helpen om een bepaalde 
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betekenis van herkenning en begrip te geven aan bepaalde films en series. Op die manier kan 

de kijker te weten komen welke acties (kleding personages, gedrag van personages, de 

manier van praten van personages, …) in het plot significant zijn en welke niet. Als de acties 

binnen het genre kloppen, zullen de kijkers het als waarachtig ervaren (Neale, 1990).  

 

In elk groepsinterview haalden enkele respondenten elementen aan waardoor de soap voor 

hen minder realistisch lijkt, maar alsnog gingen zij deze elementen accepteren omdat ze zich 

bewust zijn dat het om een soap gaat. Voor de respondenten is Thuis minder realistisch omdat 

er gebruik gemaakt wordt van een beperkt aantal personages. Sara (22, V, FG4), Kristof (24, 

M, FG5) en Arne (17, M, FG3) stelden vast dat er te veel dingen gebeuren bij te weinig 

personages en het aantal gebeurtenissen niet verspreid genoeg zijn over de personages heen. 

Kristof linkte de onrealistische indruk ook nog eens met de tijd:  

 

Kristof (24, M, FG5): “Er gebeurt te veel op te weinig tijd, één week in Thuis is twee maanden 

in het echte leven.”  

 

De respondenten gaven toe dat deze elementen volgens hen de soap minder realistisch 

maken, maar ze zijn zich eveneens erg bewust van het feit dat de makers geen andere opties 

hebben. De respondenten gingen ervan uit dat een soap zoals Thuis niet kan gemaakt worden 

met 50 of 100 families (Milo, 17, M, FG3; Eline, 17, V, FG1) dus zij accepteren het beperkt 

aantal personages. Sara (22, V, FG4) besefte ook dat hoe meer personages aanwezig zouden 

zijn, hoe ingewikkelder de soap zou worden en dat dit niet haalbaar is voor zowel de producent 

als de kijker. Anna (21, V, FG2) ging hierin nog een stap verder en besefte dat zelfs bij de 

gekende personages niet alle facetten van hun persoonlijkheid kunnen getoond worden.  

 

Naast de praktische beperking van het aantal personages, haalden bepaalde respondenten 

ook het element van spanning aan. Zij beseften dat dramatische verhaallijnen en tragische 

gebeurtenissen op korte tijd bij een beperkt aantal personages niet realistisch overkomen, 

maar zij (Jana, 20, V, FG4, Nico, 20, M, FG5, Laura, 23, V, FG5, Arne, 17, M, FG3) willen dit 

alsnog accepteren omdat zij beseffen dat dit zorgt voor spanning in de soap: 

 

Arne (17, M, FG3): “Wanneer er geen drama is, zou het maar saai zijn om naar te kijken”  

 

De respondenten zijn zich zeer bewust dat het om fictie gaat en kunnen gemakkelijk een 

onderscheid maken tussen realiteit en de mediatekst. Zij zien in dat er verbanden worden 

gelegd tussen de hedendaagse maatschappelijke tendensen, sociale machtsrelaties en de 
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verhaallijnen die worden uitgeschreven voor Thuis (Liebes & Livingstone, 1994). Het genre 

van de soap wordt door de respondenten dus herkend. Dit wil zeggen dat zij kennis hebben 

van een bepaald regime van verisimilitude met betrekking tot de soap (Neale, 1990). 

Verisimilitude betekent waarschijnlijkheid en dit houdt begrippen van fatsoen in, van wat 

geschikt is en daarom waarschijnlijk is. Respondenten gaan er dus vanuit dat spanning en 

dramatiek geschikt zijn voor het soapgenre en daarom zullen deze verhaallijnen die in Thuis 

aanwezig zijn naar de waarschijnlijkheid van het genre kloppen. Deze regimes van 

verisimilitude verschillen van genre tot genre en de kennis die de kijker heeft ten aanzien van 

de soap hangt dus af van het genre (Neale, 1990).  

 

4.2.2. Acteerprestaties 
 
Naast de verhaallijnen en de inhoudelijke rol van het personage speelt ook de prestatie van 

de acteur een rol in de constructie van een mediatekst (Cantrell & Hogg, 2016). Tijdens het 

receptieonderzoek werd dit ook duidelijk. De respondenten voelen een duidelijke invloed van 

de acteerprestaties van de acteurs die al dan niet bijdragen tot de inhoud van het personage. 

De respondenten zijn zich dus bewust van de distinctie tussen personage en acteur. Wanneer 

zij een personage minder leuk vinden of wanneer het personage hen minder aantrekt, geven 

verschillende respondenten als reden ‘de slechte acteerprestaties’. Wanneer een acteur, in 

hun opzicht, minder natuurlijk zijn rol vertolkt, zal het personage  als minder geloofwaardig en 

minder leuk overkomen.  

 

Opvallend was tevens het feit dat wanneer de acteerprestaties van een mannelijk acteur niet 

voldeden aan de eisen van de respondenten, deze veeleer als homoseksueel personage werd 

aanzien. De participanten zullen bijgevolg iemand sneller als een homoseksuele persoon zien 

door zijn acteerstijl. Gestiek en woordgebruik werden hierbij aangehaald als opvallende en 

cruciale kenmerken.  

 

Ines (17, V, FG1) ziet de combinatie van kleding, gedrag en een slechte acteerstijl als teken 

van een minder mannelijk personage. In deze focusgroep (FG1) werd het niet meteen als 

homoseksueel ervaren, maar wel als raar en ongemakkelijk. Dit werd later in de focusgroep 

ook nog eens bevestigd als er naar het fragment5 werd gekeken waarbij twee mannelijke 

personages kussen. Lisa (18, V, FG1) vond de scène minder realistisch door de slechte 

acteerprestatie. Het gaat overigens over hetzelfde personage die ze als groep minder 

mannelijk vonden.  

                                                        
5 Fragment personage Peter en personage Kobe. 
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Bij focusgroep zes gingen ze hierin nog een stap verder. In dat interview werd een slechte 

acteerprestatie meteen gelinkt aan de seksuele geaardheid van de acteur zelf. Het personage 

heeft volgens hen de kenmerken van een homoseksuele persoon omdat de respondenten 

ervan uitgaan dat de acteur in het echte leven ook een homoseksuele persoon is. Zij 

concludeerden dat het door zijn slechte acteerprestaties is dat zij een bepaalde seksualiteit 

linken met een bepaald personage:  

	
Wouter (22, M): “Hij is in het echte leven…  Ik denk dat hij in het echt ook gewoon… Dat hij in 

het echte leven een ‘janet’ is.” 

Toon (22, M): “Hij spreekt zo… Ik weet het niet… Hij lispelt een beetje.” 

Sander (21, M): “Ja, maar dat is gewoon door zijn brakke acteerprestatie.” 

Toon (22, M): “Ja, het is ook wel een slechte acteur.” 

Wouter (22, M): “Zo slecht acteren, zodat hij er als een homo uitziet.”            Focusgroep 6 

 

Cantrell en Hogg (2016) bevestigen wel dat niet enkel de acteerprestaties een invloed hebben 

op de mediatekst. De brede productiecontext en de gebruikte filmtechnieken spelen evenzeer 

een rol in het ervaren van televisiecontent. Voor de respondenten zijn de verhaallijnen niet 

enkel belangrijk om een bepaalde seksualiteit te linken bij een personage. Ook kenmerken als 

de acteerprestatie van de acteur kunnen hier duidelijk een beïnvloedingsfactor zijn.   

 
4.3. Identificatie met de personages  
 

Mensen hebben een fundamentele nood om connecties te vormen met andere personen. 

Televisie kan een publiek toegang verlenen tot een breed gamma aan personages en 

karakters waartoe de kijker een connectie kan maken (Buchanan & Hoffner, 2005). Ook de 

respondenten van dit receptieonderzoek hebben een bepaalde band met de Thuispersonages. 

Ze ervaren verschillende emoties bij verschillende personages. Zo was Rani (18, V, FG1) boos 

omdat een bepaald personage niet wordt gestraft voor zijn daden en daardoor voelt ze 

onrechtvaardigheid ten opzichte van andere personages. Dorien (23, V, FG5) vindt een 

personage leuk en daarom gunt ze dat personage ook geluk. Naast een emotionele band 

voelden bepaalde respondenten zich ook betrokken tot de levens van de verschillende 

personages. Karen (22, V, FG2) beschrijft dit algemeen en zegt dat ze Thuis volgt omdat ze 

geïnteresseerd is in hoe de verhalen verder zullen verlopen. In focusgroep vijf wordt dit eerder 

impliciet geuit door middel van interesse te tonen in de levens van de personages: 

 

Dorien (23, V): “We weten nog altijd niet of Emma het goed heeft gedaan op school.” 
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Fien (23, V): “Ah nee, dat weten we nog niet.” 

INT: “Ze heeft haar punten nog altijd niet.” 

Dorien (23, V): “Nee, dat kan niet hè.” 

Laura (23, V): “Wat voor universiteit is dat?” 

Fien (23, V): “Ik zal eens een mailtje sturen: ‘Hallo, wanneer weet Emma haar punten?’ 

(Iedereen lacht).”                             Focusgroep 5  

 

Buchanan en Hoffner (2005) spreken naast de connectie tussen kijker en personage ook over 

het verlangen om op een significante manier op het personage te lijken. Deze stelling werd 

niet echt beaamd door de respondenten. Ze hebben niet echt het gevoel dat de personages 

van Thuis als rolmodel kunnen dienen voor hun dagelijkse leven. Wanneer de vraag gesteld 

werd of ze zichzelf al dan niet konden vergelijken met hun favoriete personage, hadden 

verschillende respondenten het gevoel dat ze zich niet echt herkenden in de personages. Ze 

hadden ook het gevoel dat ze iemand moesten kiezen omdat ernaar gevraagd werd:  

 

Jana (20, V, FG4): “Ik denk van iedereen van Thuis dan wel, omdat Sam bij mij gewoon de 

persoon is waarmee ik mij het meest kan vergelijken van iedereen. Maar moesten mensen 

aan mij vragen: ‘met wie vergelijk je jezelf?’ Dan zou ik niet Sam van Thuis zeggen.” 

 

Een volledige identificatie met een televisiepersonage is tevens bijna onmogelijk omdat de 

kijker ook vaak meer informatie heeft over het plot dan dat het personage heeft en ook is de 

identificatie vaak tijdelijk, vluchtig en kan de intensiteit veranderen gedurende het programma 

(Buchanan & Hoffner, 2005). Lacalle (2012) had het over de ambivalente relatie die jonge 

mensen hebben met fictie. Jonge kijkers kunnen fictie zowel gebruiken als middel van projectie 

of als middel van distantiëring. Op vlak van identificatie met de personages zullen de 

respondenten van dit onderzoek zich eerder distantiëren van de soappersonages, ook al 

kunnen zij zich wel inleven in de verhaallijnen van de personages. 

 

4.4. De kijk op een hedendaagse romantische relatie 
 
Jonge mensen kunne zich identificeren en krijgen kennis mee door romantische relaties die in 

televisiefictie worden getoond (Aran-Ramspott & Rodrigo-Alsina, 2015). Tijdens de 

focusgroepen werd er gepeild naar de ervaring van de romantische relaties in Thuis alsook 

naar de basiswaarden van de eigen relatie. Wanneer er over relaties gesproken werd, werd 

de ambivalente verhouding tussen jonge kijkers en de fictieve wereld van Thuis duidelijk 

(Lacalle, 2012). Enerzijds gebruikten de respondenten de relaties in Thuis als spiegel van hoe 

zij een relatie zien. Ze haalden voorbeelden aan van koppels uit Thuis of ze gingen hun eigen 
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liefdesleven spiegelen met dat van de personages. Daartegenover wisten de respondenten 

ook dat deze relaties fictief zijn en dat het programma niet alle aspecten laat zien van hoe een 

relatie er volgens hen moet uitzien. Op deze manier distantiëren ze zich van de soap en maken 

ze een onderscheid van wat ze zelf belangrijk achten in een relatie en hoe ze naar de relaties 

kijken die in Thuis voorkomen.  
 

Er werd tevens gepeild naar de eigen verwachtingen en kenmerken van hun eigen relatie en 

partner. Opmerkelijk was dat in elke focusgroep voor zowel mannen als vrouwen vertrouwen 

en “volledig jezelf kunnen zijn” als zeer belangrijk geacht werden. Gelijkwaardigheid blijkt voor 

de jongvolwassenen tevens een vrij essentieel gegeven in een relatie. Enkele respondenten 

haalden dit aan door te spreken over “om de beurt controle hebben” (Sara, 22, V, FG4), 

“respect” (Fien, 23, V, FG5) “gelijkheid” (Karen, 22, V, FG2), “de moeite moet van beide kanten 

komen” (Thijs, 19, M, FG6) en “niet iemand die tegen mij zegt wat ik moet doen” (Wouter, 22, 

M, FG6) 

 

Verder werd er ook gepolst naar kenmerken die ze van belang achten bij hun partner. Daarbij 

kwam vooral humor ter sprake, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Bij de mannen viel 

het ook op dat ze het belangrijk vonden dat hun partner “verstandig” (Milo, 17, M, FG3) en 

“mooi” (Kristof, 24, M, FG5) moet zijn. Intelligentie wordt bij de identificatie van personages als 

criterium gebruikt om zichzelf te meten met fictieve personages. Het wordt gelinkt met 

positieve karaktertrekken zoals probleemoplossend denken, sociale competenties en prestatie 

(Buchanan & Hoffner, 2005). In dit onderzoek wilden vooral de mannelijke respondenten niet 

meteen op een intelligent persoon lijken, maar ze vonden het wel een belangrijk criterium in 

de kenmerken van het kiezen van een romantische partner.  

 

Wanneer er aan de respondenten werd gevaagd hoe zij de relaties in Thuis ervaren, kwamen 

de respondenten tot het besluit dat de relaties in het algemeen wel vrij realistisch worden 

weergegeven. De relaties in Thuis zijn “realistisch” (Ryan, 21, M, FG2) omdat er “veel 

verschillende soorten relaties (stevige, vaste relaties, relaties met bedrog) worden getoond in 

de soap” (Eline, 17, V, FG1) en “zowel negatieve als positieve kanten van een relatie worden 

in beeld gebracht” (Lisa, 18, V, FG1). Ines (17, V, FG1) bemerkte bijvoorbeeld dat er duidelijk 

in beeld wordt gebracht hoe elk koppel in Thuis anders omgaat met hun relatie.   

 

Naargelang de gesprekken vorderden bleek het dat de fictieve relaties als een bepaalde 

spiegel konden dienen voor de respondenten. Impliciet werden de relaties gebruikt als 

handleiding, maar dan vooral om aan te duiden hoe zij een relatie niet zagen. Vooral het 
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bedrog dat in Thuis voorkomt, werd onderuitgehaald en ook de manier waarop in fragment vijf 

een ruzie werd bijgelegd, werd vooral door de vrouwelijke respondenten afgekeurd. Zij zouden 

dit zeker zo niet willen in hun relatie. Zij vinden praten over problemen belangrijker dan het 

krijgen van cadeaus (Dorien, 23, V, FG5, Jana, 20, V, FG4).  

 

Dorien (23, V, FG5): “Voor mij zou dat alleszins geen optie zijn dat je er nog niet hebt over 

gepraat, maar dat je daar wel met een boeket bloemen staat, alé dat vind ik niet…” 

 

Door een kleiner deel van de vrouwelijke respondenten werd het wel geapprecieerd omdat er 

moeite gedaan werd door het mannelijke personage (Karen, 22, V, FG2, Lotte, 24, V, FG2). 

Ook door Kristof (24, M, FG5) werd dit aangemoedigd, hij ziet dit als een vorm van actie om 

te tonen dat het personage echt spijt heeft. 	
 

Eveneens worden volgens vooral vrouwelijke respondenten wel enkele zaken vergeten in de 

relaties van de soap. Zo vinden Jana (20, V, FG4) en Karen (22, V, FG2) dat er te weinig 

intimiteit getoond wordt bij de koppels en Sara (22, V, FG4) vindt dat de personages geen 

liefdesverdriet hebben. Zij vermeldde ook dat ze de manier waarop de koppels in Thuis uit 

elkaar gaan, niet echt realistisch vindt. Wanneer een koppel uit Thuis uit elkaar gaat wordt dit 

volgens haar steeds zeer dramatisch voorgesteld en zij gaat ervan uit dat in haar eigen 

omgeving koppels ook gewoon uit elkaar kunnen gaan omdat ze niet meer verliefd zijn zonder 

dramatische gebeurtenis vooraf.  

 

Wanneer het over de eigen verwachtingen rond relaties ging, stonden alle respondenten op 

een gelijkaardig niveau. Ze hebben veelal dezelfde relationele doelen voor ogen en vinden 

bepaalde kenmerken zoals vertrouwen allemaal belangrijk. Voor de jongvolwassenen houdt 

Thuis als soap rekening met de diversiteit aan personen en manieren waarop een relatie kan 

worden ingevuld. Ondanks enkele tekortkomingen (geen liefdesverdriet, weinig intimiteit, te 

dramatische eindes van de relaties), voelen zij Thuis, op vlak van relaties, aan als een fictieve 

wereld waarin de realiteit wordt weerspiegeld (Liebes & Livingstone, 1994).  

 

4.5. Sociale klasse als kritieke factor 
 
Tijdens de gesprekken werden verschillende koppels uit Thuis met elkaar vergeleken of 

gezamenlijk besproken. In zo goed als elke focusgroep werden de personages Nancy en 

Dieter als een raar, niet aangenaam en grappig koppel beschouwd. Dit koppel wordt 

gekenmerkt door een groot leeftijdsverschil en zij zijn elk afkomstig uit twee verschillende 
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sociale klassen. Niet het leeftijdsverschil, maar het verschil in sociale klasse werd door het 

merendeel van de respondenten als vreemd en oncomfortabel aangevoeld.  

 

Laura (23, V, FG5): “Ik heb die niet graag samen, hij is precies verdommerd door met Nancy 

samen te zijn, dat is zo vreemd.”  

 

Voor de respondenten pasten ze niet bij elkaar en ze hadden deze combinatie ook totaal niet 

verwacht. In verschillende groepsinterviews kwam dit tot uiting op het niveau van intelligentie. 

Verschillende respondenten hadden het gevoel dat ze niet bij elkaar passen omdat ze niet 

over dezelfde intelligentie beschikken. Daarbij is diegene die als “dommer” wordt gezien, 

volgens de ervaring van de respondenten, afkomstig uit een lagere sociale klasse. “Dommer” 

en “marginaal” worden in dit opzicht gelijkgetrokken en als oorzaken gezien waarom dit geen 

goed koppel is.  

 

Wouter (21, M, FG6): “Dat gaat niet hè, zij is marginaal zogezegd en Eddy was marginaal.” 

Toon (22, M, FG6): “Die intelligentie, dat klopt niet.”  

 

Allen en Mendick (2012) spreken bij reality tv over een authentieke middenklasse die over 

middelen beschikt om zijn eigen bestaan te maximaliseren en de juiste keuzes te maken. De 

arbeidersklasse daarentegen moet zich inleven en zich gedragen volgens de waarden en 

normen van de middenklasse om succesvol te kunnen zijn in een neoliberale samenleving 

(Allen & Mendick, 2012). In dit onderzoek hebben de respondenten het gevoel dat het 

personage Nancy (arbeidersklasse) niet voldoet aan de waarden en normen van de leefwereld 

van het personage Dieter (middenklasse) waardoor deze combinatie wordt afgekeurd. Wouter 

(21, V, FG6) heeft ook het gevoel dat het personage uit de arbeidersklasse zichzelf niet zou 

kunnen veranderen, hij gaat ervan uit dat mobiliteit tussen sociale klassen niet haalbaar is:  

 

Wouter (21, M, FG6): “Nu proberen ze dit met Nancy en Dieter. Maar dat personage staat er 

al vijftien jaar, als je die nu ineens in een deftig kleedje steekt- dat gaat niet, met haar Mercedes 

toekomen in de Withoeve6, dat gaat gewoon niet (lacht).”  

 

Deze gedachtegang komt tevens terug wanneer er gevraagd werd naar de ideale kenmerken 

van de eigen partner. Vooral bij de vrouwelijke respondenten valt het op dat een bepaalde 

kennis of intelligentie nodig is om deel uit te maken van hun eigen leefwereld. Zo vertelde 

                                                        
6 Evenementenbedrijf in de soap waar de personages Nancy en Dieter werken en wonen.  
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Karen (22, V, FG2) dat ze het belangrijk vindt dat haar partner over alles moet kunnen 

meepraten, een brede blik op de wereld moet hebben en ambities moet koesteren. Het hebben 

van een hoger diploma omvat voor haar deze elementen. Ook andere vrouwen vinden een 

“gemeenschappelijke interesse” (Elke, 18, V, FG1), “een gelijkaardige mening” (Eline, 18, V, 

FG1) en “een goede job” (Laura, 23, V, FG5) belangrijke kenmerken voor hun partner. Dit wijst 

impliciet op het feit dat zij het belangrijk vinden dat zij en hun een partner op een gelijkaardig 

niveau staan. Deze resultaten tonen aan dat hetgeen dat ervaren wordt en betekenis aan 

wordt gegeven in fictie, ook kan worden gereflecteerd in de eigen levens en verwachtingen 

van de respondenten.  

 

4.6. Heteronormativiteit in Thuis 
 
Gedurende het hele onderzoek werd het concept van heteronormativiteit als kader gebruikt 

om te weten te komen welke betekenis jongvolwassen kijkers geven aan fictieve romantische 

relaties en of die fictieve relaties een invloed hebben op hun eigen verwachtingspatroon 

omtrent liefde en seksualiteit. Daarom werd er tijdens de focusgroepen aan de respondenten 

gevraagd of ze in Thuis verschillen opmerkten of konden herkennen in de manier waarop een 

bepaalde seksualiteit in Thuis in beeld wordt gebracht.  

 

De respondenten beschouwden homo- en heteroseksualiteit als twee aparte categorieën die 

recht tegenover elkaar staan. Zij duidden dit met een voorbeeld van het personage Frank. 

Voor hen is dit personage zeker en vast heteroseksueel want hij reageert zeer conservatief op 

een homoseksueel persoon7. De respondenten gaan dus uit van de stelling: Wanneer een 

personage conservatief reageert op homoseksualiteit, moet die zeker en vast een 

heteroseksuele geaardheid hebben. Bij mannelijke respondenten kwam het concept van 

‘gedwongen heteroseksualiteit’ (Sweeney, 2014) naar voren. Zij associeerden mannelijke 

kenmerken van bepaalde personages aan de heteroseksuele voorkeur van dat personage.  

 

In een heteronormatieve relatie worden er specifieke rollen toegewezen aan de vrouw en de 

man. De belangrijkste regel dat hierbij in acht wordt genomen is het structurele feit dat mannen 

dominant zijn over vrouwen (Connell, 1987). In focusgroep twee werd dit in eerste instantie 

ondermijnd en viel het de respondenten op dat vrouwen in Thuis zeker wel ‘op hun strepen 

staan’. Echter wordt dit in andere focusgroepen tegengesproken. Wannes (18, V, FG3) en 

Elke (18, V, FG1) hebben vooral bij de personages Frank en Simonne het gevoel dat het 

personage Simonne zich onderdanig opstelt naar haar man toe en in focusgroep vier haalt 

                                                        
7 In de serie was de zoon van personage Frank homoseksueel.  
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Jana (20, V, FG4) een specifiek voorbeeld aan waarbij het duidelijk wordt dat benadrukte 

vrouwelijkheid (Connell, 1987) in Thuis aanwezig blijkt te zijn voor haar:  

 

Jana (20, V, FG4): “Ik vind Femke tegenwoordig saai geworden. Ze is zo een echt vrouwtje 

die ervoor dient om Peter er goed te laten uitkomen en voor de rest doet die niks.”  

 

Verder werd er in dit opzicht een verband gelegd tussen realiteit en de soap. Zowel in het 

dagelijkse leven als in Thuis hebben Sara (22, V, FG4), Marthe (19, V, FG4) en Jana (20, V, 

FG4) het gevoel dat mannen zich meer kunnen permitteren dan vrouwen. Mannen moeten 

zich niet verantwoorden wanneer zij bijvoorbeeld verschillende vrouwen kussen, terwijl dit bij 

vrouwen dit wel het geval is:  

 

Marthe (19, V): “Dat is in het echte leven toch ook vaak, wanneer een meisje twee of drie 

jongens kust op een avond dan is ze een slet en wanneer een jongen dat doet dan is het: 

“goed gedaan”.” 

Sara (22, V): “Dat is een held hè, die wordt geprezen tot en met.” 

Marthe (19, V): “Dat vind ik wel erg.” 

Jana (20, V): “En eigenlijk is dat nu ook in Thuis hè, met Dries en Karin.”           Focusgroep 4 

 

Warner (2000) beklemtoont dat biologie een belangrijk aspect is bij het heteronormatieve 

concept. Voortplanting wordt hierbij in verband gebracht en heteroseksualiteit is daar een 

essentieel onderdeel van (Kazyak & Martin, 2009). Impliciet wordt dit ook ter sprake gebracht 

tijdens de groepsgesprekken. In focusgroep één wordt er vermeld dat een goede en stabiele 

relatie in Thuis ook het hebben van kinderen omvat. Daaromtrent wordt er in verschillende 

focusgroepen gesproken over de recente verhaallijn rond miskramen en het niet kunnen 

krijgen van kinderen8. Anna (21, V, FG2) vindt dat de serie een vrouw die geen kinderen kan 

krijgen als een gefaalde vrouw representeert, Kristof (24, M, FG5) gaat deze verhaallijn 

reflecteren op zichzelf en zou zichzelf een gefaalde man voelen wanneer hij niet vruchtbaar 

zou zijn. Deze bevindingen tonen de interactie aan tussen mediatekst, de eigen interpretatie 

van een mediatekst en de reflectie ervan op de eigen realiteit en identiteit. 

 

Bij heteronormativiteit spreekt men ook wel eens over een mononormatieve cultuur. 

Monogaam wordt gelinkt aan langdurigheid en liefde. Een relatie zal pas als serieus worden 

ervaren wanneer deze monogaam is (Kean, 2017). Deze redenering moet vandaag enigszins 

                                                        
8 Een koppel uit Thuis Paulien en Adil, hebben lang geprobeerd om kinderen te krijgen en dit is uiteindelijk niet 
gelukt. 
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genuanceerd worden. Nu wordt er veeleer gesproken over seriële monogamie waarbij men 

telkens één partner heeft, maar deze kan wel veranderen doorheen de tijd (allesoverseks.be, 

2019). In focusgroep twee spreekt Karen (22, V, FG2) over het feit dat zowel in Thuis als in 

realiteit één relatie in je hele leven niet meer aan de orde is, maar dat je nu enkele 

opeenvolgende langdurige relaties hebt. Dit voorbeeld duidt de aanwezigheid van het concept 

van seriële monogamie zowel in Thuis als in de maatschappij volgens de respondent.   

 

Aan het einde van de groepsinterviews werd expliciet gepeild naar hun kennis over 

heteronormativiteit en het feit of dit al dan niet aanwezig is in Thuis. Wanneer het concept niet 
gekend was, werd dit uitgelegd en konden de respondenten dit linken aan hun indrukken ten 

opzichte van de serie. Hier werd door alle focusgroepen vrij gelijkmatig op gereageerd. Allen 

hadden zij niet echt het gevoel dat dit concept in de soap aanwezig was. Zij hadden de indruk 

dat er een evolutie heeft plaatsgevonden in de serie en dat ten opzichte van vroeger Thuis niet 

meer echt heteronormatief is. Zij linkten dit ook aan het feit dat de samenleving waarin Thuis 

wordt bekeken ook diezelfde evolutie heeft doorgemaakt:  

 

Fien (23, V, FG5): “Ik denk dat onze maatschappij ook stilaan aan het veranderen is en dat 

iedereen daar nu stilaan anders naar begint te kijken. Omdat ik dat zelf ook normaal vind, en 

je merkt dat ze daar bij Thuis ook wel mee bezig zijn.”  

 

Indien er dan toch een koppel gekozen werd waar ze wel een heteronormatieve indruk bij 

hadden, dan waren dit steeds de personages Frank en Simonne. Bij dit iets ouder koppel werd 

wel nog een vorm van heteronormativiteit ervaren. Uit deze kwalitatieve bevraging blijkt dus 

dat volgens de jongvolwassen kijker er nauwelijks gebruik gemaakt wordt van een 

heteronormatieve gedachtegang bij de Vlaamse soap Thuis.  

 

4.6.1. Het binaire gendersysteem  
 
Barker (2002) gaat ervan uit dat het categoriseren van geslacht en de bijbehorende kenmerken 

op zich al normatieve gegevens zijn. Met deze stelling gingen de respondenten van dit 

receptieonderzoek akkoord. Zij zien de genderidentiteiten niet als twee aparte categorieën, 

maar eerder als een continuüm waarbij de verschillende universele kenmerken door elkaar 

lopen. Het tweeledige systeem waarbij de geslachten lijnrecht tegenover elkaar staan (Schilt 

& Westbrook, 2009), werd dus afgewezen door de respondenten. Elke (18, V, FG1), Eline (17, 

V, FG1), Fien (23, V, FG5), Wouter (21, V, FG6) en Jana (20, V, FG4) merkten van zichzelf 

dat zij zelf gebruik maken van stereotypes wanneer zij over mannelijkheid en vrouwelijkheid 

praten: 
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Jana (20, V): “Bob is een beetje te gevoelig, daarmee wil ik niet bedoelen dat mannen niet 

gevoelig mogen zijn, maar de rest heeft dat niet zo.” 

INT: “Maakt dat hun dan mannelijk volgens jou?”  

Jana (20, V): “Ja, volgens de officiële normen.”              Focusgroep 4 

 

Laura (23, V, FG5) heeft het gevoel dat mannelijkheid op meerdere manieren kan ingevuld 

worden. Wanneer er gevraagd werd wat een man mannelijk maakt, heeft zij het gevoel dat zij 

anders reageert dan haar groepsleden. Ook Wouter (21, M, FG6) gaf aan dat alle vrouwen in 

Thuis vrouw zijn op hun manier. Dit toont aan dat voor hen mannelijkheid en vrouwelijkheid 

meervoudige concepten zijn die geen normatieve waardeoordelen bevatten.  

 

Echter wanneer er expliciet naar kenmerken van mannelijkheid en vrouwelijkheid werd 

gevraagd, werd er eerder impliciet heteronormatief geantwoord. Barker (2002) stelt dat 

wanneer er naar verschillen tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid wordt gevraagd, men 

steeds gaat kijken naar verschillen ten opzichte van het andere geslacht. Wanneer een 

vrouwelijk kenmerk wordt besproken, wordt er gekeken naar wat de mannelijke personages 

niet bezitten. In Focusgroep vier en zes werd er expliciet over vrouwelijke kenmerken 

gesproken wanneer ze spraken over minder mannelijke personages: 

 

Toon (22, M): “Ik kan wel zeggen wie dat ik minder vrouwelijk vind.”  

INT: “Zeg maar.” 

Toon (22, M): “Ik vind bijvoorbeeld dat Sam wat mannelijke trekken heeft”.  

INT: “Wat zijn die mannelijke trekken dan?” 

Toon (22, M): “Ze heeft bijvoorbeeld die klusjeszaak gehad, dat is iets dat ik meteen met 

mannen associeer.”                             Focusgroep 6 

 

Rich (1980) bespreekt gedwongen heteroseksualiteit vooral met betrekking tot vrouwen. Ze 

gaat ervan uit dat vrouwen noch van nature heteroseksueel zijn noch heteroseksueel door 

hun eigen keuze. Hiermee wil ze aantonen dat heteroseksualiteit geen voorkeur is, maar iets 

dat opgelegd, beheerd, georganiseerd en gepropageerd is. Heteroseksualiteit wordt 

getheoretiseerd als een sociale institutie dat de normatieve status en sociale orde van 

heteroseksualiteit handhaaft (Rich, 1980). In dit onderzoek werden minder mannelijke 

kenmerken geassocieerd met vrouwelijke kenmerken. Wat opvallend is, is dat deze 

genderidentiteit vooral met homoseksualiteit in verband werd gebracht. De respondenten 
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gingen ervan uit dat een mannelijke man verplicht is om een heteroseksuele identiteit te 

hebben. Dit is een duidelijke vorm van ‘gedwongen heteroseksualiteit’ (Rich, 1980) met 

betrekking op mannen die herkend wordt door de respondenten.  

 

Lotte (24, V, FG2): “Hij heeft zowat een vrouwelijk kantje precies, hij is zo lief, zo zacht, echt 

een knuffelbeer.” 

Anna (21, V, FG2): “Kobe die dan kust met Peter en praat over zijn eten, dat is toch niet echt 

mannelijk”.  

Kristof (24, V, FG5): “Kobe9, sowieso. Die kwam nog maar juist in Thuis en ik was daar al zeker 

van dat hij homoseksueel was.” 

 

Naast de manier waarop er door de respondenten naar genderidentiteit werd gekeken, werd 

er op bepaalde momenten in Thuis zelf het binaire gendersysteem wel nog ervaren. Zo werd 

er in focusgroep vier opgemerkt dat bepaalde eigenschappen toch nog vasthangen aan het 

geslacht en dat vooral de vrouwelijke personages meer moeten verantwoord worden omdat 

ze bepaalde ‘mannelijke’ eigenschappen bezitten. Deze verantwoording gebeurt onder meer 

door het personage een negatief imago te geven, net heel vrouwelijk te kleden om de 

‘mannelijke’ eigenschap te camoufleren of een homoseksuele geaardheid te geven. De 

respondenten hebben het gevoel dat wanneer een vrouw een mannelijke eigenschap krijgt, zij 

steeds op een andere manier naar voren wordt gebracht. In dit opzicht krijgt de man in Thuis 

een bepaald privileges op bepaalde eigenschappen, gewoon omdat dat personage een man 

is. Met dit voorbeeld wordt het binaire gendersysteem in Thuis bevestigd, maar de 

respondenten zelf accepteerden dit systeem niet. Anderzijds werden er ook voorbeelden 

gegeven dat Thuis het binaire gendersysteem ondermijnt:  

 

Jana (20, V, FG4): “Sam is zo de eerste vrouw dat de mannendingen deed, maar langs de 

andere kant hebben ze er niet meteen een halve man van gemaakt, dus ze laten haar wel 

mannenklusjes doen, maar ze heeft wel vrouwelijke kanten.”  

 

Enkele respondenten vonden de manier waarop een transpersoon wordt gerepresenteerd een 

goed ankerpunt om te kunnen duiden op welke manier de producenten van de soap omgaan 

met de genderidentiteit van de personages. Bij enkele deelnemers viel het op dat het 

personage Kaat10 net heel vrouwelijk wordt voorgesteld, dit vooral naar uiterlijke kenmerken 

                                                        
9 Het personage Kobe was in de serie eerst met een vrouw (Kaat) en wanneer die relatie voorbij was heeft hij 
gekust met een man. Het is in de serie nog steeds niet duidelijk welke geaardheid Kobe heeft.  
10 Transvrouw in de soap. 
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toe. Voor Dorien (23, V, FG5) voelde dit aan op een manier waarbij voor haar de producenten 

een normatief beeld hebben over wat vrouw zijn is.   

 

De producenten hebben volgens Dorien (23, V, FG5) bepaalde uiterlijke kenmerken aan het 

personage gegeven die in lijn liggen met een stereotiepe gedachtegang en de manier waarop 

een vrouw door de samenleving wordt gezien.  Fien (23, V, FG5) ging hierop en neemt aan 

dat transvrouwen in realiteit net deze kenmerken willen verwerven. Zij gaat ervan uit dat 

transpersonen net die specifieke kenmerken die volgens Dorien (23, V, FG5) als typisch 

vrouwelijk worden beschouwd, nastreven. Fien (23, V, FG5) vindt de representatie van het 

personage Kaat net wel een realistisch gegeven. Deze discussie van focusgroep vijf toont aan 

dat de receptie van bepaalde personages verschillend kan zijn naargelang elke individuele 

kijker. De twee vrouwelijke respondenten gaan het personage Kaat elk op een verschillende 

manier aanvoelen en daardoor een verschillende betekenis geven.  

 

Verder gaan Jens (21, M, FG2) en Ruth (22, V, FG4) ervan uit dat alle personages in Thuis 

een vrouwelijk kantje hebben. Jens (21, M, FG2) gaat ervan uit dat dit te maken heeft met het 

soort publiek dat de soap heeft. De soap trekt volgens hem vooral een vrouwelijk publiek aan, 

hij redeneert dat vrouwen zich zo meer zouden kunnen identificeren met de personages. Het 

idee van gelijkenis met jezelf en het personage speelt inderdaad een rol bij de identificatie van 

televisiepersonages. Op die manier verwachten de kijkers dat de personages zorgen voor 

waardevolle interacties en persoonlijk bruikbare informatie (Buchanan & Hoffner, 2005).  

 
4.6.2. Stereotypes  
 
Heteronormativiteit en bijgevolg het binaire gendersysteem in televisiecontent worden vaak 

gelinkt met het gebruik van stereotypes (Dozier, Horan, & Lauzen, 2008). Tijdens de 

gesprekken werden er door de respondenten enkele stereotypes aangehaald die in Thuis 

worden gebruikt. Ryan (21, M, FG2) heeft nog niet veel mannen zien koken in Thuis en 

eveneens vindt hij dat de mannelijke personages veelal op professioneel vlak in een 

leidinggevende positie zitten. Opvallend is dat in Focusgroep vijf net werd vermeld dat ook 

vrouwen in leidinggevende posities worden weergegeven (Laura, 23, V, FG5). Dit duidt op het 

feit dat de kijkervaring tussen mannelijke en vrouwelijke respondenten wel kan verschillen. 

Laura (23, V, FG5) vindt het stereotiep dat de vrouwen in Thuis nooit op café gaan. Ook tijdens 

het tonen van de fragmenten werden stereotypes herkend. Vooral tijdens fragment één en 

fragment vijf werd gesproken van “een cliché”. Maar bij fragment één werd dit cliché 

geaccepteerd en bij fragment vijf werd het net afgekeurd.  
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Sander (21, M, FG6): “Ja, het is misschien een beetje cliché, maar ik vond het nog passen.” 

Milo (17, M, FG3): “Ja, de bloemen dat is cliché hè.” 

INT: “Zou je het zelf doen?” 

Milo (17, M, FG3): “Pff, nee.” 

 

Tevens werden uiterlijke stereotypes gezien als teken van een bepaalde seksualiteit. In 

meerdere groepsinterviews werd het hebben van kort haar bij vrouwen aangehaald als teken 

van homoseksualiteit. Respondenten hadden het gevoel dat een lesbische vrouw in Thuis 

gekenmerkt wordt door een kort kapsel. De respondenten waren zichzelf bewust dat een 

kapsel niets te maken heeft met de seksuele identiteit van een persoon, maar tevergeefs 

hadden zij het gevoel dat dit in Thuis wel het geval is.  

 

Wat uiteindelijk vooral door de vrouwelijke respondenten werd aangehaald is het feit dat ze 

wel het gevoel hebben dat de soap stereotypes probeert te vermijden, maar deze af en toe 

nog wel worden gebruikt door het feit dat die stereotypes in de maatschappij volgens hen nog 

steeds aanwezig zijn. Door de respondenten worden er uiteindelijk enkele stereotypen met 

betrekking tot genderidentiteit, seksualiteit en liefde herkend, maar ze voelen dit niet aan als 

problematisch. Stereotiepe beelden zijn doorgaans veralgemeningen die meerdere keren 

herhaald worden op televisie en door deze continue terugkeer zullen die beelden als echt en 

geldig worden beschouwd (Dozier, Horan, & Lauzen, 2008). De respondenten van dit 

onderzoek gaan deze redenering net omdraaien. Zij gaan ervan uit dat er bepaalde 

veralgemeningen over gender en seksualiteit meerdere keren herhaald en aanwezig zijn in de 

maatschappij en dat ze daardoor opgenomen worden door de media. In deze redenering wordt 

de wisselwerking tussen maatschappij en televisiefictie duidelijk.  

 

4.6.3. Een heteronormatieve kijker 
 
Wanneer er impliciet gepeild werd naar heteronormatieve elementen in de soap bleek het vaak 

dat niet de soap zelf, maar de respondenten een heteronormatieve kijk hadden op de 

verhaallijnen en de personages.  

 

Wanneer de verschillende relaties uit Thuis meer in detail werden vergeleken en besproken 

ervaarden de respondenten deze vrij realistisch, maar indien het ging over relaties en liefde in 

het algemeen in Thuis werd het duidelijk dat de respondenten deze relaties afkeurden omwille 

van heteronormatieve motieven. Zij spraken over het feit dat “trouw ontbreekt in Thuis” (Jens, 

21, FG2), “iedereen al met iedereen is geweest” (Lotte, 24, FG2), “de relaties zijn minder voor 
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altijd dan in het echte leven” (Elke, 19, FG1) en “iedereen heeft daar een affaire met iedereen” 

(Milo, 18, FG3).  

 

Enerzijds toont dit aan dat de relaties in Thuis niet verlopen volgens heteronormatieve 

waarden. Anderzijds duidt dit op het feit dat de respondenten een langdurige, vaste relatie met 

één partner als normaal en degelijk zullen ervaren. Dit ligt in lijn met de heteronormatieve 

gedachtegang waarbij de monogame relatie als stabiel, functioneel en waardevol wordt 

beschouwd (Kean, 2017). Bedrog of het hebben meerdere van partners wordt als fout, storend 

en onrealistisch ervaren.  

 

Dorien (23, V, FG5): “Dat vind ik ook raar, iedereen is daar eigenlijk familie van elkaar. Frank 

heeft al vier vrouwen gehad en die komen nog allemaal perfect overeen, dit kan sowieso niet 

in de echte wereld.”   

 

Dat bedrog als fout wordt ervaren, wordt ook verduidelijkt wanneer er een fragment getoond 

werd waarin het personage Femke haar bedrog bekent aan haar partner, personage Peter. 

Het personage Peter keurt het bedrog helemaal af en wil de relatie tussen hen niet 

verderzetten. De respondenten vinden de reactie van diegene die bedrogen wordt normaal en 

realistisch. Afwijken van een bepaalde partner wordt niet toegestaan door de respondenten.  

 

Verder werd deze heteronormatieve gedachtegang ook bevestigd door de keuzes van hun 

favoriete Thuiskoppels. Dit waren zeer vaak koppels die een langdurige relaties hebben, als 

“stabiel” (Wannes, 18, M, FG3), “normaal” (Jana, 21, V, FG4) en “rustig” (Wouter, 22, M, FG6) 

werden ervaren. De personages Frank en Simonne werden ook vaak als favoriet koppel 

aangeduid “omdat ze al zeer veel hebben meegemaakt, maar nog steeds bij elkaar zijn” (Arne, 

18, M, FG3). Toewijding (Kean, 2017) is dus eveneens een belangrijk aspect voor de 

respondenten.  

 

Niet enkel normatieve kenmerken als trouw en langdurigheid zijn van betekenis voor de 

respondenten. Ook speelt de juiste leeftijd een rol in het normaliseren van een relatie in de 

soap. Anna (22, V, FG2) vindt het bijvoorbeeld veel normaler wanneer een jong koppel elkaar 

kust dan wanneer een oud koppel dit zou doen. Deze gedachtegang is bij zo goed als elke 

focusgroep terug te vinden wanneer er naar de fragmenten werd gekeken. In het laatste 

fragment kan men zien hoe de personages Frank en Simonne het goedmaken door elkaar een 

kus te geven. Hier wordt vrij heftig op gereageerd. Er wordt veel gelachen en er worden 

geluiden van afgunst gemaakt. Vele respondenten spreken over “een vieze kus” (Nico, 20, M, 
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FG5), “vreemde kus” (Tina, 20, V, FG4), “een speciale kus” (Ines, 18, V, FG1) en “niet serieus” 

(Thijs, 18, M, FG6).  

 

Wanneer er gevraagd werd waarom deze kus zo negatief werd ervaren dan linkten de 

respondenten dit aan de leeftijd van de personages. Ze gaan ervan uit dat oudere mensen op 

een andere manier kussen en ook omdat het om oudere mensen gaat vonden ze dit vies. Dit 

geeft aan dat de jongvolwassenen relaties van hun eigen leeftijdscategorie als het meest 

normale gaan beschouwen.  

 

Nadat er expliciet gevraagd werd of de respondenten het gevoel hadden of er 

heteronormativiteit aanwezig is in de soap, viel het Wouter (22, M, FG6) op dat Thuis en zijzelf 

wel degelijk heteronormatief zijn door het feit dat er over bedrog wordt gesproken. Doordat er 

zowel in Thuis als in het gesprek over bedrog wordt gepraat wil zeggen dat enkel de 

monogame relatie wordt goedgekeurd. Volgens hem zijn er dus zowel bij Thuis als bij het 

publiek vormen van heteronormativiteit aanwezig.  

 

Wanneer er in dit onderzoek naar heteronormativiteit gepeild werd, was het duidelijk dat niet 

de mediatekst maar de respondenten zelf vaak een heteronormatieve gedachtegang 

hanteerden. Ze hechten belang aan langdurige, monogame relaties waarbij elke vorm van 

bedrog als onacceptabel wordt ervaren. Daarnaast speelt voor de respondenten leeftijd, in 

tegenstelling tot wat Lacalle (2012) ondervindt in haar onderzoek, ook een belangrijke rol voor 

het normaliseren van bepaalde romantische relaties en aspecten  
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5. Conclusie en discussie  
 
De bedoeling van dit onderzoek was, nagaan welke betekenis een publiek geeft aan 

heteroseksuele relaties in een bepaalde mediacontent en of deze betekenisgeving enige 

invloed zou kunnen hebben op de eigen identiteit en verwachtingen met betrekking tot 

romantische relaties. Gauntlett (2008) gaat ervan uit dat de representatie van de verschillende 

gender- en seksuele identiteiten in een televisie context van belang is  voor de eigen 

identiteitsconstructie van het publiek. In een Westerse maatschappij vinden vooral 

heteroseksuele personen een reflectie van hun seksuele identiteit terug waardoor ze deze 

gemakkelijk kunnen gebruiken om hun identiteit vorm te geven (Warner, 2000). Uit de 

geraadpleegde literatuur bleek dat heteroseksualiteit op een normatieve manier kan worden 

gerepresenteerd waardoor de verscheidenheid aan seksuele identiteiten steeds wordt 

geverifieerd aan een opgelegde standaard. Het bestaan van een bepaalde dominante 

gedachtegang op vlak van seksualiteit is echter misplaatst, Warner (2000) gaat uit van de idee 

dat normaal zijn op zich al een normatief gegeven is en elk individu sowieso afwijkend is op 

een bepaalde manier. 

 

Om deze normatieve gedachtegang op een kritische manier te benaderen werd er gedurende 

de hele scriptie gebruik gemaakt van het concept heteronormativiteit. Dit begrip gaat ervan uit 

dat dat heteroseksualiteit natuurlijk, alledaags, aannemelijk, oninteressant (Cooper, 2002; 

Kazyak & Martin, 2009) en eigen is aan de menselijke natuur (Mansfield, 2011). Daarnaast 

wordt er geredeneerd dat de genderidentiteit gekoppeld wordt aan het biologische geslacht 

van een persoon, dat deze vaststaat en deze identiteiten worden veronderstelt geen 

tegenstrijdigheden te bezitten (Schilt & Westbrook, 2009).  

 

Enerzijds kan deze gedachtegang overgenomen worden door producenten van media content. 

Mediateksten kunnen zowel dominante waarden en normen versterken en bevestigen als deze 

in vraag stellen en ondermijnen (Bradley, 2013). Heteronormativiteit zou dus door 

televisiegenres zoals soaps zowel ondermijnd als bevestigd kunnen worden. Anderzijds speelt 

de manier waarop het publiek deze mediateksten interpreteert en beleeft eveneens een even 

grote rol. Het publiek gebruikt deze mediateksten onbewust als handleiding in het dagelijkse 

leven. Gauntlett (2008) gebruikt hiervoor het voorbeeld van soaps waarbij er getoond wordt 

aan het publiek hoe buren, vrienden en geliefden in interactie treden met elkaar. In dit 

onderzoek werd er dus gebruik gemaakt van de Vlaamse soap Thuis om de betekenisgeving 

van heteroseksuele relaties door jongvolwassenen gegeven, in beeld te brengen.  
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Deze onderzoeksvraag werd op een kwalitatieve manier onderzocht waardoor het mogelijk 

werd om de diepere betekenis die jongvolwassenen geven aan televisie content te 

achterhalen. Aan de hand van zes focusgroepen werd er nagegaan hoe de respondenten 

omgingen met de soap als medium, hoe ze stonden tegenover de personages en de 

onderlinge relaties, wat voor zichzelf de basiskenmerken waren van een heteroseksuele 

relatie, wat hun ideeën waren over de verschillende genderidentiteiten, hoe ze stonden 

tegenover de aanwezigheid van heteronormativiteit in de soap en hoe ze omgingen met 

bepaalde stereotypes en representaties in Thuis.  

 

De focusgroepen werden onderverdeeld op basis van geslacht met als doel te kijken of er een 

verschil aanwezig zou zijn tussen mannelijke en vrouwelijke respondenten. Tijdens het 

receptieonderzoek werd niet echt een significant verschil tussen beide geslachten gemerkt. 

Waar wel een duidelijk verschil te merken was, was tussen de gemengde groepen11 en de 

homogene groepen12. Bij de gemengde groepen gingen de beide geslachten vaker tegen 

elkaar in bij de gestelde interviewvragen. In deze groepen viel het dus vaker op dat er op 

bepaalde vlakken wel een verschillende gedachtegang was tussen vrouwen en mannen.  

 

Thuis als programma werd voor de respondenten vooral als een vorm van ontspanning en 

gewoonte gezien die vervat zit in hun dagelijkse routine. Het werd vaak gekoppeld aan 

familiale tradities omdat de respondenten deze kijkgewoonte veelal meekregen van hun 

ouders en grootouders. Televisie als medium en meer bepaald soaps worden veronderstelt 

realistisch te zijn. Dit omdat zij over de mogelijkheid beschikken om een sociaal geaccepteerde 

vorm van ‘the real’ naar voren te brengen (Fiske, 1987). Belangrijk hierbij is dat het niet gaat 

om een empirische realiteit maar om een realiteit als discursieve overeenkomst waarbij een 

gevoel van realiteit wordt geconstrueerd (Fiske, 1987). Bij soaps gaat het dan eerder om een 

sociaal realisme (Williams, 1977) waarbij het gaat om de levens en ervaringen van gewone 

mensen. Dit werd deels ook zo ervaren door de respondenten. Toch hadden zij soms ook een 

minder realistisch gevoel bij de serie. Door volgens hun de grote hoeveelheid aan dramatische 

verhaallijnen sloot Thuis minder aan bij hun eigen realiteit.  

 

De manier waarop relaties en meer bepaald heteroseksuele relaties in de soap worden 

voorgesteld wordt als vrij realistisch ervaren. Dit doordat er een grote verscheidenheid aan 

soorten relaties in de soap voorkomen. Hieruit blijkt dat het publiek van Thuis de 

heteroseksuele relaties in Thuis als een meervoudig divers concept ervaart en dat Thuis voor 

                                                        
11 Mannelijke en vrouwelijke respondenten door elkaar. 
12 Enkel vrouwelijke of enkel mannelijke respondenten. 
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hen zo de heteronormatieve gedachtegang ondermijnt. Wat ook uit het onderzoek is 

voortgekomen is het feit dat de sociale klasses van de personages als kritieke factor in een 

romantische relatie naar voren wordt geschoven. Een relatie zal als normaal beshouwd 

worden wanneer de twee personages uit dezelfde sociale klasse afkomstig zijn. Daarnaast 

wordt ook leeftijd als normatieve factor beschouwd. Respondenten vinden een romantische 

relatie en meer specifiek, intimiteit normaler wanneer het gaat over een mensen uit dezelfde 

leeftijdscategorie. Hieruit kan afgeleid worden dat niet enkel relationele kenmerken een rol 

spelen bij het normaliseren van bepaalde sociale en culturele praktijken, maar ook socio-

demografische kenmerken.  

 

Wanneer het uieindelijk zowel impliciet als expliciet ging over heteronormativiteit in de soap 

kan er besloten worden dat Thuis als soap en medium van betekenisoverdracht afstand neemt 

van heteronormatieve waarden en praktijken volgens de jongvolwassen kijker. De kijker zelf 

daarentegen nam eerder onbewust wel deze heteronormatieve gedachtegang over. Er moet 

benadrukt worden dat dit wel eerder onbewust gebeurde, dit werd vooral geconstateerd uit de 

antwoorden op vragen die impliciet naar heteronormativiteit peilden. Anderzijds konden de 

respondenten net wel goed reflecteren over hun eigen denken rond het binaire gendersysteem 

en heteronormatieve waarden en normen. Deze complexiteit aan interpretaties van de 

focusgroepen toont aan dat de betekenisgeving van jongvolwassenen aan soaps en 

heteroseksuele relaties uit een veelvoud aan redeneringen bestaat, waarvan het 

heteronormatieve concept een onderdeel kan zijn.  

 

Deze studie hoopt bij te dragen tot een breder inzicht van hoe jongvolwassenen omgaan met 

bepaalde vormen van mediateksten, zoals soaps, hoe ze deze bekijken en daaruit bepaalde 

waarden en normen halen om te implementeren in hun eigen visie rond, in dit geval, 

heteroseksuele relaties. Daarnaast kan het ook een indruk geven van hoe er met het concept 

van heteronormativiteit en het binaire gendersysteem omgegaan wordt, zowel door het publiek 

als door de mediaproducent volgens datzelfde publiek. Dit receptieonderzoek is niet-

exhaustief en zou een opzet kunnen bieden voor toekomstig onderzoek dat zou kunnnen 

kijken hoe andere leeftijdcategorieën betekenis geven aan een heteroseksuele relatie in 

media. Daarnaast zou er ook gekeken kunnen worden naar de productiezijde van de Vlaamse 

soap waarbij een tekstuele analyse zou kunnen uitgevoerd worden met betrekking tot 

heteronormativteit. Verder zouden ook andere factoren zoals sociale klasse en leeftijd kunnen 

onderzocht worden met betrekking tot de betekenisgeving van liefde, seksualiteit en relaties.  
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