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Samenvatting 

 

De representatie van vrouwelijkheid in televisieseries wordt al lange tijd onderzocht, vaak vanuit 

feministisch perspectief. Eerdere onderzoeken hebben een stereotype weergave aangetoond. In reactie 

hierop worden er in Amerika steeds meer series geproduceerd met sterke vrouwen in de hoofdrol. In 

Nederland is sinds 2015 eenzelfde soort serie op televisie, namelijk de dramaserie MEIDEN VAN DE 

HERENGRACHT. Door het progressieve karakter van de serie is de verwachting dat er wordt afgeweken 

van de stereotype representatie van vrouwelijke personages. De vraag is dan op welke manier de 

vrouwelijke personages wel worden gerepresenteerd. In dit onderzoek wordt dan ook de representatie 

van vrouwelijkheid in de serie MEIDEN VAN DE HERENGRACHT onderzocht. De onderzoeksvraag die in dit 

onderzoek centraal staat luidt: ‘’Op welke manier wordt vrouwelijkheid gerepresenteerd in de serie 

MEIDEN VAN DE HERENGRACHT?’’  Dit is onderzocht aan de hand van een representatieanalyse van 

aflevering één. In deze analyse zijn zowel de karakters van de vrouwelijke personages als de kleding in 

beschouwing genomen. Tot slot is de cameravoering geanalyseerd. Met dit onderzoek hoop ik inzicht 

te geven in de representatie van vrouwelijkheid in progressieve, of wel postfeministische series. Uit het 

onderzoek is gebleken dat er deels wordt afgeweken van de stereotype representatie. Dit komt onder 

andere doordat de personages op het gebied van leeftijd, etniciteit en klasse onderling niet van elkaar 

verschillen en de personages door de camera als seksueel object in beeld worden gebracht. Echter 

beschikken de personages in verschillende situaties over seksuele vrijheid en bepalen zij zelf wanneer 

zij hun lichaam tonen. Dit wordt onder andere gedaan door kleding. Daarnaast worden de personages 

door de cameravoering als sterke, succesvolle carrièrevrouwen in beeld gebracht. 
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1.Inleiding  

 

Vandaag verschijnt de lijst van de 50 meest invloedrijke vrouwen van Nederland. Nicolette Wijsenbeek, 

hoofdredacteur van Metropolitan Magazine, op nummer elf. […] Zenderbaas Wendy Bergman van NBC 

op nummer negen. De hoogste nieuwe binnenkomer op de lijst is modeontwerpster Hanna Hamel.1 

Met deze woorden begint de eerste aflevering van de dramaserie MEIDEN VAN DE HERENGRACHT (2015). 

Deze serie volgt de vriendschap tussen drie carrièrevrouwen in Amsterdam. De drie vrouwen staan in 

de top-50 van meest invloedrijke vrouwen van Nederland en proberen hun carrière zo goed mogelijk te 

combineren met hun privélevens. Het eerste personage heet Nico Wijsenbeek (Kim Pieters) en is 

hoofdredacteur van het tijdschrift Metropolitan Magazine. Wendy Bergman (Fockeline Ouwerkerk) is de 

zenderbaas van NBC. De derde vriendin, Hanna Hamel (Sarah Chronis), is een getalenteerd 

modeontwerpster.2 De serie is gebaseerd op de Amerikaanse serie LIPSTICK JUNGLE (2008-2009) en op 

het gelijknamige boek van schrijfster Candace Bushnell.3  

  In een interview geeft Bushnell het doel van de serie aan: ‘’What I’m really trying to say is people 

should do what works best for them and shouldn’t be constrained by gender. If there are women who 

want to go out and work and be the breadwinner, that’s great.’’4 Volgens Bushnell is het belangrijk dat 

gender geen beperking is en dat er niet aan traditionele genderrollen moet worden vastgehouden. 

Vrouwen kunnen volgens haar ook de kostwinnaar zijn van het gezin. In MEIDEN VAN DE HERENGRACHT 

worden alle hoofdrollen dan ook vertolkt door vrouwelijke personages. Bovendien nemen zij de hoogst 

mogelijke posities op de arbeidsmarkt in. De serie lijkt hiermee een reactie op een trend die in Amerika 

al enige tijd zichtbaar is. Er worden in Amerika namelijk steeds meer series geproduceerd met sterke 

vrouwen in de hoofdrol.5 De series ALLY MCBEAL (1997 – 2002), SEX AND THE CITY (1998 – 2004), THE 

GOOD WIFE (2009 -2016) en GIRLS (2012 – 2017) zijn hier een voorbeeld van.6 Deze series zijn in 

Amerika aan meerdere onderzoeken onderworpen, vaak in relatie tot het postfeminisme. Dit is een 

feministische stroming die eind jaren ’80 ontstond. Binnen het postfeminisme staat de representatie van 

succesvolle en onafhankelijke vrouwen centraal.7 Deze onderzoeken zullen nader in het theoretisch 

kader worden toegelicht. In Nederland is er naar mijn weten echter weinig tot geen onderzoek gedaan 

naar series waarin vrouwen de hoofdrollen vertolken en goede banen hebben. In 2010 is er door 

Pascale Emons, Fred Wester en Peer Scheepers wel een onderzoek uitgevoerd naar de representatie 

                                                           
1 KIJK, ‘’Gemist,’’ laatst geraadpleegd op 02 maart 2017, http://www.kijk.nl/net5/meidenvandeherengracht 
2 Ibidem. 
3 Televizier, ‘’Nederlandse versie Lipstick Jungle,’’ laatst geraadpleegd op 08 maart 2017, 
https://www.televizier.nl/categorie/tv-serie/nederlandse-versie-van-lipstick-jungle-bij-net-5.20728.lynkx 
4 Spokesman, ‘’Women on top,’’ laatst geraadpleegd op 27 mei 2017, 
http://www.spokesman.com/stories/2005/sep/21/women-on-top/ 
5 Rektoverso, ‘’Vrouwen op TV,’’ laatst geraadpleegd op 26 mei 2017, http://www.rektoverso.be/artikel/vrouwen-

op-tv-het-gouden-tijdperk-lijkt-daar 
6Shani Orgad, ‘’The Cruel Optimism of The Good Wife: The Fantastic Working Mother on the Fantastical 
Treadmill,’’ Television & New Media 18 (2016):166, geraadpleegd op 18 april 2017, 
DOI:10.1177/1527476416652483. 
7 David Gauntlett, ‘’Representations of Gender Today,’’ in Media, Gender and Identity, red. door David Gauntlett, 

(Abingdon: Taylor and Francis, 2008), 63. 
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van vrouwelijkheid in Nederlandse series.8 Dit onderzoek vergelijkt de representatie van vrouwelijkheid 

in Nederlandse programma’s met de representatie van vrouwelijkheid in Amerikaanse programma’s en 

richt zich dus niet enkel op Nederland. Bovendien richt dit onderzoek zich dus niet alleen op 

programma’s die vooruitstrevend ogen.9 Mijn onderzoek naar MEIDEN VAN DE HERENGRACHT is daarom 

een essentiële opvulling van een tekort aan literatuur over de representatie van vrouwelijkheid in 

Nederlandse series die zich profileren als vooruitstrevend.  

  De verwachting is namelijk dat, met het oog op de uitspraken van Bushnell over gender en de 

mogelijkheid om de stereotype weergave van vrouwen los te laten, er in MEIDEN VAN DE HERENGRACHT 

wordt afgeweken van de stereotype representatie van vrouwen. De vraag is op welke manier de 

vrouwelijke personages dan wel worden gerepresenteerd.  De hoofdvraag die ik wil beantwoorden in dit 

onderzoek luidt: ‘’Op welke manier wordt vrouwelijkheid gerepresenteerd in de serie MEIDEN VAN DE 

HERENGRACHT?’’ Deze hoofdvraag zal beantwoord worden aan de hand van drie deelvragen. Deze drie 

deelvragen richten zich zowel op het narratief van de serie, als op stilistische kenmerken. Deze 

deelvragen zijn afgeleid uit eerdere onderzoeken, die in het theoretisch kader zullen worden toegelicht. 

Daarnaast zijn deze categorieën ook gebaseerd op eigen observaties. De deelvragen zijn als volgt 

opgesteld: 

- Hoe worden de karakters van vrouwelijke personages ingezet om vrouwelijkheid te 

representeren? 

- Hoe wordt kleding ingezet om vrouwelijkheid te representeren? 

- Hoe wordt cameravoering ingezet om vrouwelijkheid te representeren? 

Voordat deze deelvragen worden in de analyse worden beantwoord, zullen eerst het theoretisch kader 

en de methode uiteengezet worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Pascale Emons, Fred Wester en Peer Scheepers, ‘’He Works Outside the Home; She Drinks Coffee and Does 
the Dishes. Gender Roles in Fiction Programs on Dutch Television,’’ Journal of Broadcasting & Electronic Media 
54 (2010): 40, geraadpleegd op 26 april 2017, DOI:10.1080/08838150903550386 
9 Ibidem. 
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2.Theoretisch kader 

 

In het theoretisch kader zal allereerst worden ingegaan op de concepten gender en stereotypering. 

Kennis van deze concepten is noodzakelijk voordat in de tweede paragraaf de representatie van 

vrouwelijkheid kan worden besproken. Vervolgens zal ik in de tweede paragraaf ingaan op de 

traditionele representatie van vrouwelijkheid op televisie. Televisie speelt een belangrijke rol in het 

genereren van opvattingen over vrouwelijkheid, omdat televisieprogramma’s stereotypes in stand 

houden. Dit zal gedaan worden vanuit de context van de Tweede Feministische Golf, omdat er vanuit 

deze beweging aandacht kwam voor de representatie van vrouwen binnen televisieprogramma’s. Tot 

slot zal ik ingaan op de representatie van vrouwen in hedendaagse series. Dit zal worden besproken 

vanuit een postfeministisch perspectief, omdat het postfeminisme invloed heeft gehad op de 

representatie van vrouwelijke personages.  

2.1 Gender en stereotypering  

De meest baanbrekende definitie van gender is afkomstig van filosoof en genderwetenschapper Judith 

Butler. Gender wordt in haar boek Gender Trouble gedefinieerd als een culturele constructie, die door 

performance tot stand komt.10 Gender als performance houdt in dat culturele normen van mannelijkheid 

en vrouwelijkheid keer op keer herhaald worden, waardoor het een gewoonte wordt.11 Gender verschilt 

op deze manier van het begrip sekse. Bij sekse gaat het namelijk om de biologische verschillen tussen 

man en vrouw.12 In lijn met Butler hebben cultuurwetenschappers Rosemarie Buikema en Iris van der 

Tuin soortgelijke definities opgesteld. Zij definiëren gender ook als de culturele constructie tussen de 

man en de vrouw, maar stellen dat gender daarnaast betrekking heeft op de culturele constructie tussen 

mannen en vrouwen onderling.13 Het gaat dan niet alleen om verschillen en gelijkheden tussen mannen 

en vrouwen, maar ook tussen mannen onderling en vrouwen onderling.14 Dit houdt in dat gender in 

samenhang met onder andere etniciteit, klasse, seksualiteit en andere symbolische assen van 

betekenisgeving wordt beschouwd. Hierdoor ontstaat er ruimte voor onderlinge verschillen bij zowel 

mannen als vrouwen.15  

  Binnen gender wordt een onderscheid gemaakt tussen vrouwelijkheid en mannelijkheid. 

Socioloog en cultuurwetenschapper Stuart Hall stelt dat er geen eenduidige definitie van vrouwelijkheid 

en mannelijkheid bestaat, maar dat dit wordt gedefinieerd door het gebruik van typering en 

stereotypering.16 Hall verwijst hiervoor naar Richard Dyer, professor op het gebied van film. Dyer maakt 

in zijn essay ‘Stereotyping’ onderscheid tussen typering en stereotypering.  

                                                           
10 Judith Butler, ‘’Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity’’ Canadian Philosofical Reviews 4 
(1990), vii-ix. 

11 Ibidem. 
12 Idem, 35.  
13 Rosemarie Buikema en Iris van der Tuin, ‘’Introduction,’’ in Doing Gender in Media, Art and Culture, 

geredigeerd door Rosemarie Buikema, 2, (London: Routledge, 2007).  
14 Ibidem. 
15 Idem, 62.  
16 Stuart Hall, “The Spectacle of the Other,” In Representation Second Edition, edited by Stuart Hall, Jessica 

Evans & Sean Nixon, 215-287, (London: Sage, 2013). 
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‘’A type is any simple, vivid, memorable and widely recognised characterization in which a few traits are 

foregrounded and change is kept to a minimum.’’17 Volgens Dyer is het zonder het gebruik van typering 

onmogelijk om de wereld te begrijpen. Mensen begrijpen de wereld door personen of objecten in 

algemene categorieën te plaatsen. Personen worden daarnaast door onszelf geplaatst binnen grotere 

groepen. Dit gebeurt door te kijken naar gender, klasse, leeftijd, ras of seksuele voorkeur.18   

Stereotypes get hold of the few ‘simple, vivid, memorable, easily grasped and widely recognized’ 

characteristics about a person, reduce everything about the person to those traits, exaggerate and simplify 

them and fix them without change or development to eternity.19 

Stereotypering houdt dus in dat personen of groepen slechts enkele eigenschappen krijgen 

toegewezen. Er worden bepaalde kenmerken aan een persoon of groep gekoppeld. Deze 

eigenschappen worden gepresenteerd alsof zij ‘natuurlijk’ zijn. Hierdoor ontstaat een subjectief beeld 

over een persoon of groep, dat vaak negatief is.20 Stereotypering zorgt er daarnaast voor dat er 

onderscheid wordt gemaakt tussen normaal en abnormaal. Wanneer bepaalde personen of objecten 

niet binnen een categorie kunnen worden geplaatst, worden zij buitengesloten va anderen.21

 Professor Media en Genderstudies Rosalind Gill stelt dat stereotyperende representatie van 

vrouwelijkheid vooral tot uiting komt via de media. Dit manifesteert zich via het nieuws, tijdschriften, 

radio, TV, films en advertenties.22 In de volgende paragraaf zal ik dan ook kijken hoe media, specifiek 

televisie, deze stereotypering van vrouwelijkheid weergeeft. 

2.2 De tweede feministische golf en de representatie van vrouwelijkheid op televisie  

De representatie van vrouwelijkheid wordt al lange tijd onderzocht, vaak vanuit feministisch perspectief. 

Dit gebeurde eerst op het gebied van film en later op televisie. Binnen de tweede feministische golf 

(jaren ’60, ’70 en ’80) werd er gelet op gelijkheid binnen televisieprogramma’s. Imelda Whelean stelt dat 

deze beweging kritiek uitte op de normatieve beelden en wilde dat deze beelden werden vervangen 

door positieve beelden van werkende vrouwen.23 De vrouw zou enkel op stereotype wijze in beeld 

gebracht worden.24   

  Een veelbesproken artikel binnen de feministische filmtheorie is het artikel ‘Visual Pleasures 

and Narrative Cinema’, geschreven door filmtheoreticus Laura Mulvey.25 Volgens Mulvey is het plezier 

van kijken opgedeeld: de man kijkt en de vrouw wordt bekeken. De vrouw wordt onderworpen aan de 

male gaze.26 Deze male gaze komt tot stand door de cameravoering. De camera kijkt vanuit het point 

of view van de man naar het vrouwelijke personage, waardoor de vrouw als seksueel object in beeld 

                                                           
17 Hall, 257.  
18 Ibidem.  
19 Idem, 258. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Rosalind Gill, Gender and the Media, (Polity Press: Cambridge, 2007), 7. 
23 Imelda Whelehan, Modern Feminist Thought: From the Second Wave to Post-Feminism, (New York: New York 
University Press, 1995), 20. 
24 Cynthia Carter, ‘’Sex/Gender and the Media: From Sex Roles to Social Construction and Beyond,’’ In The 
Handbook of Gender, Sex and Media, red. door Karen Ross, (Hoboken: Wiley-Blackwell, 2012), 365. 
25 Laura Mulvey, ‘’Visual Pleasure and Narrative Cinema,’’ Screen 16 (1975): 3, geraadpleegd op 15 mei 2017. 
26 Idem, 4.  
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wordt gebracht.27 Het artikel uit de jaren ’70 is nog steeds van groot belang voor inzicht in de 

beeldcultuur en wordt nog vaak aangehaald door andere filmtheoretici. Volgens hoogleraar Visuele 

Cultuur Anneke Smelik heeft het artikel er zelfs voor gezorgd dat passiviteit van vrouwen in film is 

doorbroken in de afgelopen decennia. Hiermee bedoelt Smelik dat er tegenwoordig bewust gezocht 

wordt naar een actievere rol voor vrouwelijke personages. Daarnaast worden hoofdrollen hedendaags 

vaker vertolkt door vrouwen.28   

  In datzelfde jaar onderzoekt hoogleraar communicatie Jean C. McNeil de representatie van 

vrouwelijkheid aan de hand van tien series die zijn uitgezonden op de commerciële omroep.29 Binnen 

deze series worden de social roles van personages onderzocht. Social roles zijn de handelingen die 

door de personages worden uitgevoerd. Dit kunnen huishoudelijke taken zijn, maar ook activiteiten op 

de werkvloer.30 McNeil toont met zijn onderzoek een ander stereotype weergave aan, namelijk dat 

mannelijke personages vaker worden getoond op het werk. Vrouwelijke personages werden vaker thuis 

getoond. Wanneer vrouwelijke personages wel op het werk werden vertoond, werden zij gecontroleerd 

door de mannelijke personages. De mannelijke personages werden hierdoor als dominant en 

onafhankelijk getoond. Daarnaast wisten mannen hun problemen alleen op te lossen en lukte de 

vrouwelijke personages dit niet. Zij hadden de mannelijke personages nodig en werden op deze manier 

neergezet als afhankelijk.31   

  Ook uiterlijke verschijning speelt een belangrijke rol bij stereotypering, zo blijkt uit het onderzoek 

van mediawetenschappers Martha M. Lauzen en Davis M. Dozier.32 Zij stellen dat de nadruk wordt 

gelegd op de fitheid van het mannelijke lichaam. Bij de vrouwelijke personages werd de nadruk gelegd 

op het slanke lichaam. Volgens Lauzen en Dozier zijn dit stereotype weergaven die in veel 

televisieprogramma’s worden getoond.33 Hoogleraar psychologie Cindy Faith Miller geeft aan dat er 

naast deze twee stereotypes nog meer stereotypes zijn over het uiterlijk van vrouwen: ‘’Appearance 

stereotypes by women are: ‘’Having long hair, wearing dresses, high heels, jewelry and make-up.’’34 

Hoogleraar genderstudies Katharine T. Bartlett stelt dat kleding nog een andere functie heeft: kleding 

kan er voor zorgen dat personages zich bewust zijn van hun beroep en trouwer zijn aan hun rol.35 

  

                                                           
27 Mulvey, 4.  
28 Anneke Smelik, ‘’Lara Croft, Kill Bill en de strijd om theorie in feministische filmwetenschap,’’ in Gender in 

media, kunst en cultuur, red. Rosemarie Buikema en Iris van der Tuin. (Bussum: Coutinho, 2007),  
190. 
29 Jean C. McNeil, ‘’Feminism, Femininity and the Television Series: A Content Analysis,’’ Journal of Broadcasting 

19 (1975): 259, geraadpleegd op 28 april 2017, DOI: 10.1080/08838157509363786 
30 Martha M. Lauzen et al., ‘’Constructing Gender Stereotypes through Social Roles in Prime Time Television,’’  

 Journal of Broadcasting & Electronic Media 52 (2008):201, geraadpleegd op: 13 februari 2017,  
 doi:10.1080/08838150801991971. 
31 McNeil, 261. 
32 Martha M. Lauzen en David M. Dozier, ‘’An examination of Gender and Appearance Comments in the 1999-

2000 Prime-Time Season,’’ Sex Roles 46 (2002), 429 – 437, geraadpleegd op 04 juni 2017, DOI: 
10.1023/A:1020417731462. 
33 Ibidem.  
34Miller et al., ‘’Accessibility of Gender Stereotype Domains: Developmental and Gender Differences in Children,’’ 
Sex Roles 60 (2009): 9, geraadpleegd op 06 juni 2017, DOI: 10.1007/s11199-009-9584-x.. 
35 Katherine T. Bartlett, ‘’Only Girls Wear Barrettes: Dress and Appearance Standards, Community Norms and 
Workplace Equality,’’ Michigan Law Review 92 (1994): 2552, geraadpleegd op 05 juni 2017, DOI: 
10.2307/1290002 



9 
 

2.3 Postfeminisme en vrouwenseries 

Volgens de Engelse socioloog en mediawetenschapper David Gauntlett is de stereotype weergave van 

vrouwelijke personages sinds de jaren ’90 aan het veranderen.36 Gauntlett stelt:  

Gender roles on television seemed to become increasingly equal and non-stereotyped. […] Some shows 

even put successful professional women at the forefront. The woman on prime time TV in the early 1990s 

was young, single, independent, and free from family pressures.37 

Volgens Gauntlett is deze verandering in gang gezet door de opkomst van het postfeminisme en het 

ontstaan van vrouwenseries.38 Het postfeminisme, door Gauntlett ook wel de derde feministische golf 

genoemd, ontstond eind jaren ’80. Hoogleraar Media en Communicatiewetenschappen Joke Hermes 

stelt ook dat de representatie van vrouwelijkheid aan het veranderen is door de opkomst van het 

postfeminisme, maar dat hier niet openlijk over mag worden gesproken.39 Hermes ziet het loslaten van 

het idee van categoriseren en het denken ‘in relatie tot mannelijke personages’ als een belangrijk 

kenmerk binnen het postfeminisme. Volgens Hermes moet het postfeminisme onafhankelijke vrouwen 

representeren.40 Wanneer er wel over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen wordt gesproken, 

wordt het bestaan van een hiërarchie juist bevestigd. Alleen wanneer hier niet over wordt gesproken 

kan volgens Hermes een non-hiërarchische samenleving op het gebied van gender en seksualiteit 

worden bereikt.41   

  Mediawetenschapper Amanda Lotz ziet het bereiken van een non-hiërarchische samenleving 

niet als belangrijkste kenmerk van het postfeminisme, maar het verschuiven van debatten over 

gelijkheid naar debatten over verschil.42 Hiermee doelt Lotz op de constructie van complexe personages 

in televisieseries. Dit is belangrijk, omdat elke vrouw haar eigen opties heeft, die verschillen van de 

opties van andere vrouwen. Ook gebeurtenissen worden door elke individuele vrouw anders ervaren.  

Personages moeten daarom onderling van elkaar verschillen, bijvoorbeeld in ras, klasse, seksualiteit of 

leeftijd.43 Een ander belangrijk kenmerk binnen postfeministische series volgens Lotz is ‘playing with 

gender constructions’. Binnen de series worden dan niet enkel heteroseksuele mannelijke en 

vrouwelijke personages gerepresenteerd, maar ook transgenders, lesbische personages, 

homoseksuele personages of biseksuele personages.44  

  Hoogleraar Film en Digitale Media L.S. Kim stelt dat, naast de opkomst van complexe 

personages, de opkomst van de prowoman op televisie een ander kenmerk binnen het postfeminisme 

                                                           
36 Gauntlett, 63. 
37 Idem, 63 - 65.  
38 Idem, 65.  
39 Joke Hermes, ‘’’Ally McBeal, ‘Sex and the City and the Tragic Succes of Feminism,’’ in Feminism in Popular 

Culture, red. door Joanne Hollows (Oxford: Berg Publishers, 2006), 81.  
40 Idem, 82. 
41 Ibidem.  
42 Amanda D. Lotz, . “Postfeminist Television Criticism: Rehabilitating Critical Terms and Identifying Postfeminist 

Attributes,” Feminist Media Studies 1.1 (2001): 105, geraadpleegd op 29 mei 2017, DOI: 
10.1080/14680770120042891 
43 Idem, 115.  
44 Idem, 116.  
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is. Volgens Kim is dit duidelijk zichtbaar in SEX AND THE CITY. Een prowoman is een vrouw met zowel 

een succesvolle opleiding of carrière als een goed privéleven. Het postfeminisme staat volgens Kim dan 

ook bekend om vrouwelijke personages ‘who have it all’. Het is belangrijk dat de succesvolle carrière 

en het privéleven op de juiste wijze gecombineerd worden.45 Aan deze vrijheid zit ook een keerzijde: 

vrouwelijke personages komen in een dilemma, omdat ze niet weten wat ze met alle vrijheid moeten 

doen. Het lukt de vrouwelijke personages in SEX AND THE CITY niet om de carrière te combineren met 

het privéleven. Dit leidt tot depressie.46 Kim stelt bovendien dat, naast het hebben van een goede 

carrière en een goed privéleven, seksuele vrijheid een belangrijk kenmerk is binnen postfeministische 

televisieseries. Vrouwelijke personages zijn niet langer het object van verlangen (seksueel object), maar 

het subject van verlangen. Dit betekent dat vrouwen in televisieprogramma’s hun seksuele verlangens 

mogen uitspreken en ook mogen handelen naar deze verlangens.47   

  Deze seksuele vrijheid is ook terug te zien in de kleding die door personages wordt gedragen. 

Niet langer staat bloot voor de objectificatie van het vrouwelijk lichaam, maar voor de agency die 

vrouwen hebben over hun eigen lichaam.48 Het dragen van niet-verhullende kleding is, volgens 

professor psychologie Sue Jackson, dan ook een kenmerk in postfeministische televisieseries. 

Vrouwelijke personages kiezen er bewust voor hun lichaam tonen door het dragen van niet-verhullende 

kleding, zoals korte topjes, lingerie, korte rokjes of shirts met seksuele teksten erop.49 Deze niet-

verhullende kledingstukken worden volgens Jackson binnen het postfeminisme gecombineerd met 

kledingstukken die normaliter als ‘mannelijk’ worden gezien. Jackson stelt: ‘’a postfeminist construction 

of contemporary feminity becomes recognisable through, for example, ‘edgy’ clothing that combines 

frilly, pretty femininity with a masculine style and garments that suggest a more porn-inspired raunch.’’ 

Vrouwen kunnen op deze manier sexy, zelfs porno-achtige kleding combineren met mannelijke 

kledingstukken.50 

  Een laatste kenmerk van postfeministische series wordt door Professor communicatie Rachel 

Dubrofsky betoogt in haar artikel ‘Ally McBeal as Postfeminist Icon: The Aestheticizing and Fetishizing 

of the Independent Working Woman’.51 Volgens Dubrofsky blijkt uit de serie ALLY MCBEAL dat het binnen 

postfeministische series van belang is dat personages zelf verantwoordelijkheid nemen voor gemaakte 

fouten. Vrouwelijke personages moeten de oorzaak en oplossingen van problemen bij zichzelf zoeken 

en niet bij sociale of economische factoren die hen beïnvloeden: 

                                                           
45 L.S. Kim, ‘’Sex and the Single Girl in Postfeminism,’’ Television & New Media 4 (2001): 321, geraadpleegd op 1 

juni 2017, DOI: 10.1177/152747640100200403 
46 Idem, 319.  
47 Idem, 324.  
48 Sue Jackson en Tiina Vares, ‘’Media ‘Sluts’: ‘Tween’ ‘Girls’ Negotiations of Postfeminist Sexual Subjectivities in 

Popular Culture,’’ in New Femininities, red. door Rosalind Gill en Christina Scharff, (New York: Palgrave 
Macmillian, 2011), 134.  
49 Ibidem. 
50 Idem, 135. 
51 Rachel Dubrofsky, ‘’Ally McBeal as Postfeminist Icon: The Aestheticizing and Fetishizing of the Independent 

Working Woman,’’ The Communication Review 5 (2002): 270, geraadpleegd op 12 juni 2017, DOI: 
10.1080/10714420214690. 
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Postfeminism represent a definite turning inward for women, an introspective movement, the answers are to be 

found within: we are the cause and the solution to our problems. Feminism, I believe, is based on a more outward-

looking approach: a look at the social and economic structures that impact on women.52 

Kortom, binnen postfeministische series zijn meerdere kenmerken zichtbaar. Ten eerste stelt Hermes 

dat er binnen postfeministische series niet openlijk over de veranderende representatie mag worden 

gesproken en dat het denken in termen van ‘in relatie tot mannen’ moet worden losgelaten.53 Lotz geeft 

in haar artikel ‘Postfeminist Television Criticism: Rehabilitating Critical Terms and Identifying 

Postfeminist Attributes’ nog twee andere kenmerken aan.54 Allereerst is de constructie van complexe 

personages een belangrijk kenmerk binnen postfeministische series. Personages moeten onderling van 

elkaar verschillen, bijvoorbeeld in ras, klasse, seksualiteit of leeftijd.55 Daarnaast is playing with gender 

constructions van belang. Naast heteroseksuele personages, moeten ook transgenders, lesbische 

personages, homoseksuele of biseksuele personages gerepresenteerd worden.56 Ook Kim bespreekt 

in haar artikel ’Sex and the Single Girl in Postfeminism’ meerdere kenmerken van postfeministische 

series, waarvan de opkomst van de prowoman er één van is. Een prowoman is een vrouw met zowel 

een succesvolle opleiding of carrière als een goed privéleven.57 Aan deze vrijheid zit ook een keerzijde: 

vrouwelijke personages komen in een dilemma, omdat ze niet weten wat ze met alle vrijheid moeten 

doen. Dit kan leiden tot depressie.58 Kim stelt bovendien dat, naast het hebben van een goede carrière 

en een goed privéleven, seksuele vrijheid een belangrijk kenmerk is binnen postfeministische 

televisieseries.59 Deze vrijheid komt onder andere tot uiting in de kleding die door personages wordt 

gedragen. Het dragen van niet-verhullende kleding is, volgens professor psychologie Sue Jackson, een 

kenmerk in postfeministische televisieseries. Vrouwelijke personages kiezen er bewust voor hun 

lichaam te tonen door niet-verhullende kleding te dragen, zoals korte topjes, lingerie, korte rokjes of 

shirts met seksuele teksten erop.60 Deze niet-verhullende kledingstukken worden volgens Jackson 

gecombineerd met kledingstukken die normaliter als ‘mannelijk’ worden gezien. Tot slot stelt Dubrofsky 

dat het binnen postfeministische series van belang is dat personages zelf verantwoordelijkheid nemen 

voor gemaakte fouten en dat zij oorzaken en oplossingen van problemen bij henzelf zoeken.61 

 

 

 

                                                           
52 Dubrofsky, 270. 
53 Hermes, 81. 
54 Lotz, 105. 
55 Idem, 115. 
56 Idem, 116. 
57 Kim, 321. 
58 Idem, 319.  
59 Idem, 324.  
60 Jackson, 134. 
61 Dubrofsky, 270. 
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3. Methode 

Het onderzoek naar de representatie van vrouwelijkheid in de serie MEIDEN VAN DE HERENGRACHT zal 

worden uitgevoerd aan de hand van een representatieanalyse. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar 

de manier waarop iets of iemand geportretteerd wordt.62 Met deze methode kan ik analyseren hoe 

vrouwelijkheid wordt gerepresenteerd. Ik zal dit onderzoek uitvoeren door de eerste aflevering van 

seizoen één van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT te analyseren. Ik heb voor deze serie gekozen, omdat in 

deze serie de hoofdrollen enkel door vrouwelijke personages worden vertolkt. Daarbij worden deze 

vrouwen door de serie als succesvolle carrièrevrouwen bestempeld, waardoor de verwachting ontstaat 

dat er wordt afgeweken van een stereotype representatie van vrouwen. Binnen deze serie zal de eerste 

aflevering geanalyseerd worden. Ik heb ervoor gekozen om slechts een aflevering te analyseren, 

vanwege de grote hoeveelheid informatie die deze aflevering verschaft en de kleine omvang van het 

onderzoek. Het analyseren van meerdere afleveringen kan impact hebben op de kwaliteit van de 

analyse. Aflevering één duurt 45 minuten, inclusief de vooruitblik naar de volgende aflevering. Deze 

vooruitblik zal worden uitgesloten voor mijn onderzoek, omdat ik mij alleen wil richten op de inhoud die 

bij de eerste aflevering hoort. Ik heb gekozen voor de eerste aflevering, omdat hier de vrouwelijke 

personages geïntroduceerd worden en je hier als kijker een duidelijke indruk krijgt van deze vrouwen. 

Voordat de analyse van deze aflevering wordt weergeven, zal ik een synopsis weergeven van de serie. 

In de bijlage zal een sequentieschema worden toegevoegd. Dit sequentieschema dient als hulpmiddel 

voor de analyse. Uit de onderzoeken van McNeil, Lauzen en Dozier en Miller is gebleken dat 

stereotypering door personages zelf, en door de activiteiten die deze personages uitvoeren, plaatsvindt. 

Ook is gebleken dat kleding en de cameravoering zorgen voor stereotypering van vrouwelijkheid. Deze 

onderdelen zal ik dan ook analyseren.   

  In de eerste paragraaf zal de identiteit en de karakters van de personages geanalyseerd 

worden. Dit zal ik per personage analyseren. Eerst zal het karakter van Nico geanalyseerd worden, 

gevolgd door dat van Wendy en Hanna. Dit zal ik doen aan de hand van verschillende sequenties, die 

in de analyse vermeld zullen worden. Binnen deze paragraaf zal de theorie van meerdere auteurs 

centraal staan. Allereerst zal ik in deze paragraaf uiteenzetten in hoeverre de vrouwelijke personages 

onderling verschillen op het gebied van leeftijd, etniciteit en klasse en seksuele voorkeur. Hier zal de 

theorie van Lotz over de constructie van complexe personages en playing with gender constructions 

dan ook centraal staan. Bovendien zal ik in deze paragraaf de karaktereigenschappen van de 

personages analyseren. Worden de vrouwelijke personages gerepresenteerd als afhankelijke en 

onzekere vrouwen, of juist als sterke, onafhankelijke en zelfverzekerde vrouwen? Om deze vragen te 

kunnen beantwoorden zal ik gebruik maken van de theorie van Hermes, over het loslaten van het idee 

van categoriseren en het denken ‘in relatie tot mannen’. Ook de theorie van Dubrofsky speelt in deze 

paragraaf een rol. Met behulp van deze theorie kan geanalyseerd worden hoe de personages omgaan 

met eventuele problemen en de oorzaken en oplossingen hiervan.  

  De tweede paragraaf richt zich op de kleding die door de vrouwelijke hoofdpersonages wordt 

gedragen. Ik zal eerst de kleding van het personage Nico analyseren, gevolgd door de kleding van de 

                                                           
62 Long en Wall, 103. 
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personages Wendy en Hanna. Verschillende vragen die in deze paragraaf beantwoord worden zijn: 

welke kleding dragen deze personages? Wordt met deze kleding het lichaam van de vrouwelijke 

personages zichtbaar? Hoe verschilt de kleding van de vrouwelijke personages met de kleding van 

andere personages in dezelfde ruimte? Binnen deze paragraaf zal de theorie van Jackson over het 

dragen van niet-verhullende kleding in combinatie met kleding die normaliter als mannelijk wordt gezien 

centraal staan. Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van de theorie van Kim, die stelt dat seksuele 

vrijheid een belangrijk kenmerk is binnen het postfeminisme. Deze seksuele vrijheid kan worden geuit 

via kleding. De resultaten zullen met behulp van meerdere sequenties worden toegelicht.  

 Tot slot zal in de derde paragraaf de cameravoering geanalyseerd worden. Zorgt de 

cameravoering ervoor dat de vrouwelijke personages als sterke en invloedrijke vrouwen 

gerepresenteerd worden? Of worden de vrouwelijke personages neergezet als passief en worden zij 

als seksueel object in beeld gebracht? Om dit te kunnen beantwoorden zal de theorie van Mulvey over 

de male gaze een belangrijke rol spelen. Ook in deze paragraaf zullen meerdere sequenties ter illustratie 

van de observaties worden aangehaald. Belangrijk om te melden is dat in deze paragraaf het personage 

Hanna achterwege wordt gelaten, omdat over haar geen relevante uitspraken gedaan kunnen worden 

met betrekking tot de cameravoering. Na deze laatste paragraaf volgt de conclusie. Hierin zullen de 

belangrijkste bevindingen worden weergegeven, zal er een antwoord op de hoofdvraag worden 

gegeven en doe ik aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek.  
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4. Analyse 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de analyse uiteengezet worden. Voordat dit gedaan wordt, zal 

ik eerst meer informatie geven over de serie MEIDEN VAN DE HERENGRACHT, gevolgd door een synopsis. 

De serie MEIDEN VAN DE HERENGRACHT volgt de vriendschap tussen drie carrièrevrouwen in Amsterdam, 

die in de top-50 van meest invloedrijke vrouwen van Nederland staan.63 De serie is gebaseerd op de 

Amerikaanse serie LIPSTICK JUNGLE (2008-2009) en is in Nederland ontwikkeld door Endemol 

Nederland. MEIDEN VAN DE HERENGRACHT werd voor het eerst uitgezonden op 2 september 2015 en trok 

337.000 kijkers. De serie werd daarna acht weken op woensdagavond uitgezonden op NET 5.64 

4.1 Synopsis 

In aflevering 1 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT maakt de kijker kennis met de drie hoofdpersonages, 

die naast carrièrevrouwen ook vriendinnen zijn van elkaar. Nico Wijsenbeek is hoofdredacteur van het 

tijdschrift Metropolitan Magazine. In deze aflevering lanceert ze de online versie van het tijdschrift: 

Metropolitan Online. Nico vraagt haar man Matthijs mee naar het lanceringsfeest, maar hij heeft geen 

zin. Nico merkt dat Matthijs geen aandacht meer voor haar heeft en dat de relatie steeds stroever loopt. 

Op het lanceringsfeest ontmoet Nico een jongeman genaamd Hugo. Hij weet Nico te verleiden en ze 

zoenen met elkaar. Later in de aflevering volgen er nog meer ontmoetingen tussen Nico en Hugo. De 

tweede carrièrevrouw, Wendy Bergman, is zenderbaas van NBC. Ze is getrouwd met Stefan, die 

vroeger als muzikant werkte en nu huisvader is. Hij neemt voor het grootste deel de zorg voor de 

kinderen op zich. In deze aflevering stoort Stefan zich eraan dat Wendy continu bezig is met haar werk. 

Hij voelt zich op de tweede plaats gezet en er volgt een confrontatie tussen Wendy en Stefan. Aan het 

eind van de aflevering wordt de ruzie goedgemaakt. De derde carrièrevrouw is Hanna Hamel. Zij is een 

getalenteerd modeontwerpster. In deze aflevering vindt de modeshow plaats waar de nieuwe collectie 

van Hanna wordt getoond. Deze collectie wordt niet goed ontvangen en de negatieve recensies zorgen 

ervoor dat Hanna’s bedrijf niet goed meer loopt. In de loop van de aflevering komt Hanna in contact met 

miljardair Gijs Berings. Hij wil investeren in haar bedrijf en wil daarnaast uit eten met Hanna, omdat hij 

haar een aantrekkelijke vrouw vindt.   

4.2 Identiteit en karakter van de personages  

De personages Nico, Wendy en Hanna zijn drie Nederlandse vrouwen, die dankzij hun carrières 

behoren tot de bovenklasse van de samenleving. De precieze leeftijd van de drie vrouwen wordt niet  

genoemd, maar door de vrouwen wordt in de aflevering wel gezegd dat zij rond de dertig jaar oud zijn. 

Daarnaast zijn de drie vrouwelijke hoofdpersonages heteroseksueel.  

 

 

                                                           
63 KIJK, ‘’Gemist,’’ laatst geraadpleegd op 23 juli 2017, http://www.kijk.nl/net5/meidenvandeherengracht 
64 Mediacourant, ‘’Net5 Serie,’’ laatst geraadpleegd op 18 juli 2017, http://www.mediacourant.nl/2015/09/net5-

serie-meiden-van-de-herengracht-337-000-kijkers/ 
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Afbeelding 1: screenshots uit aflevering 1 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT. (Van links naar rechts: Nico, Wendy & Hanna) 

Bij alle vrouwelijke hoofdpersonages wordt de nadruk gelegd op het feit dat dit vrouwen uit de 

bovenklasse zijn, die financieel onafhankelijk zijn van de mannelijke personages. Dit wordt gedaan door 

aan het begin van de uitzending te benoemen dat de personages zich allen bevinden in de lijst van top-

50 meest invloedrijke en succesvolle vrouwen van Nederland. Daarnaast verschillen de personages 

onderling niet op het gebied van leeftijd, etniciteit en seksualiteit. Het lijkt dan ook dat in de serie zowel 

playing with gender constructions als het construeren van complexe personages achterwege is gelaten. 

Doordat er enkel jonge, blanke vrouwen uit de bovenklasse worden getoond, kan het zijn dat niet elke 

vrouw zich met de personages kan identificeren. Om een beter beeld te krijgen van de karakters van de 

personages, zal ik deze nu per personage bespreken.   

4.2.1 Nico 

Wanneer het karakter van Nico wordt bestudeerd, komen er verschillende karaktereigenschappen naar 

voren. Allereerst presenteert Nico zich als een doorzetter, die niet zomaar opgeeft bij tegenslagen. Dit 

wordt zichtbaar in sequentie 6. In deze sequentie is Nico op bezoek bij Hanna, die verdrietig is door de 

negatieve recensies die in de krant zijn verschenen naar aanleiding van haar nieuwe modecollectie: 

Hanna: Mijn laptop ontploft van de negatieve recensies. Niemand is enthousiast.   

Wendy: Jij gaat gewoon even een paar dagen naar mijn strandhuisje. Lekker uitwaaien, vriezer vol wodka. 

Nico: Nee Wendy. Tegenslagen incasseer je, en dan ga je verder. Dat kan je. 

Nico neemt in dit gesprek de dominante positie in, door Hanna en Wendy op hun plaats te zetten en te 

stellen dat ze zich moeten vermannen. Nico laat in deze sequentie zien dat opgeven voor haar geen 

optie is. Stoppen op het moment dat iets niet goed gaat is een gemakkelijke uitweg. Ook bij het voorstel 

van Wendy om te gaan uitwaaien in haar strandhuis, wordt de tegenslag uit de weg gegaan. Nico toont 

zichzelf van haar sterke kant door tegenslagen niet uit de weg te gaan.   

  Daarnaast profileert Nico zichzelf in verschillende sequenties als een zelfverzekerde vrouw, die 

weet hoe ze haar zaken moet regelen en die zich bewust is van haar status als carrièrevrouw. Dit komt 

vooral naar voren in sequentie 1 en 10. Sequentie 1 toont Nico in het kantoor van Metropolitan. Nico 

wordt in beeld gebracht terwijl zij aan het bellen is. Wanneer Nico het telefoongesprek beëindigt, loopt 

ze met een tevreden houding haar kantoor uit. In sequentie 10 vertelt Nico aan haar man Matthijs over 

de lancering van Metropolitan Online. Ze zegt dat sinds zíj de hoofdredacteur is, de oplage is 

verdubbeld. Ze benadrukt dat dit haar verdienste is en niet de verdienste van haar mannelijke collega 



16 
 

Jorrit. In beide sequenties wordt, mede door Nico zelf, de nadruk gelegd op haar succesvolle carrière. 

Nico is zich bewust van het feit dat ze een goede carrièrevrouw is. De tevreden houding, die zich uit in 

de glimlach van Nico en de manier waarop ze met haar schouders naar achter loopt, zorgt voor een 

enigszins arrogante houding, waardoor duidelijk wordt dat Nico goed beseft dat zij een succesvolle 

vrouw is. Nico profileert zichzelf op deze manier als een sterke en zelfverzekerde vrouw.   

 Ook in sequentie 27 laat Nico merken dat zij zelfverzekerd is over haar kwaliteiten. In deze 

sequentie is Nico in gesprek met haar manager. Ze vraagt waarom zij niet in aanmerking is gekomen 

voor de nieuwe functie als creatief directeur en Jorrit wel.  

Manager: Ten eerste houd ik je graag op de plek waar je nu zit. Je doet het geweldig. […] Ten tweede: je 

bent een vrouw. Vrouwen op jouw leeftijd gaan andere prioriteiten stellen, zoals het stichten van een gezin. 

Nico: Ik wil geen gezin stichten. En daarnaast, jij hebt voor die functie iemand nodig met visie en ervaring. 

Dat heb ik. En mag ik je erop wijzen dat Jorrit twee kinderen heeft?  

In eerste instantie oogt Nico in deze scène gekwetst en enigszins beledigd. Ze voelt zich gepasseerd 

en vindt het oneerlijk dat ze niet in aanmerking komt voor de functie, enkel omdat ze een vrouw is. Ze 

wil dan ook aan de manager duidelijk maken dat ze geen behoefte heeft aan een gezin. Bovendien legt 

ze de nadruk op het feit dat Jorrit wel kinderen heeft. Ze vergelijkt zich in deze scène dus met Jorrit, 

maar benadrukt niet de traditionele hiërarchie. De vergelijking tussen haar en Jorrit geeft Nico juist de 

ruimte om haar eigen kwaliteiten te benadrukken. Nico benadrukt hier dat zij degene is die geschikt is 

voor de functie, omdat zij over de juiste visie en ervaring beschikt. Hiermee toont Nico letterlijk haar 

sterke kant, door haar positieve eigenschappen te benadrukken. Het mag niet uitmaken of je een man 

of vrouw bent om in aanmerking te komen voor een bepaalde functie, omdat vrouwen evengoed een 

hoge functie kunnen bekleden. Bovendien draagt deze sequentie bij aan de vorming van een complex 

personage. Hoewel de personages onderling niet van elkaar verschillen op het gebied van ras, leeftijd 

en seksualiteit, wordt er binnen een personage wel een complex karakter geconstrueerd. Nico toont in 

deze sequentie namelijk meerdere karaktereigenschappen, die soms ambigu zijn en tegenover elkaar 

staan. Zoals gezegd toont Nico doorzettingsvermogen, maar ook kwetsbaarheid. Daarnaast is Nico 

zelfverzekerd, maar voelt ze zich ook beledigd. Deze verschillende eigenschappen zorgen ervoor dat 

er geen oppervlakkig personage wordt geconstrueerd, maar een complex personage.   

  Ook sequentie 24 biedt ruimte voor complexiteit en ambiguïteit. In deze sequentie zijn Nico en 

Matthijs samen in de badkamer. Matthijs is bezig zijn tanden te poetsen, terwijl Nico op de rand van het 

bed zit. Ze probeert de aandacht van Matthijs te trekken door haar badjas open te hangen en haar 

lingerie te tonen. Het tonen van haar lingerie komt op het eerste gezicht over als een laatste 

wanhoopspoging om de aandacht van haar man te krijgen. Dit kan echter ook vanuit een andere 

zienswijze beschouwd worden. Nico kiest er namelijk bewust voor om niet-verhullende kleding te 

dragen, om zo haar lichaam te kunnen tonen. Op deze manier heeft Nico seksuele vrijheid en heeft zij 

de agency over haar eigen lichaam. Ze durft haar lichaam te tonen en maakt zichzelf subject van 

verlangen. Ze toont het verlangen naar de aandacht van haar man en durft hier ook naar te handelen.   
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4.2.2 Wendy 

De succesvolle en vastberaden kant van Wendy komt duidelijk naar voren in sequentie 3. In deze 

sequentie is Wendy thuis, als ze een berichtje van haar werk krijgt. Hoewel Wendy had afgesproken 

om na de modeshow van Hanna naar huis te komen, besluit Wendy om toch naar haar werk te gaan. 

Haar man Stefan blijft thuis om eten te koken en de kinderen naar bed te brengen. Wendy vindt het 

belangrijk om te laten zien dat haar werk op de eerste plaats komt, ongeacht de tijden waarop ze daar 

moet verschijnen. Door aan de wens van haar manager tegemoet te komen, laat ze zien dat ze hart 

voor de zaak heeft. Hieruit valt te concluderen dat Wendy haar carrière op momenten laat prevaleren 

boven het gezinsleven.  

  Deze vastberadenheid komt ook tot uiting in sequentie 33. In deze sequentie komt Wendy op 

haar kantoor, met de verwachting dat haar collega’s een deal hebben gesloten met een nieuwe 

presentator. Dit blijkt niet het geval: 

Wendy: Waarom heeft Johnny nog niet getekend? 

Assistent 1: Hij zou vanmiddag langskomen om te tekenen, hij belt opeens af 

Wendy: Je had een auto moeten sturen om hem op te halen 

Assistent 2: Johnny aan de lijn, op lijn 2! 

Wendy: Laat mij dit maar doen 

Wendy neemt de telefoon op en gaat in gesprek met de nieuwe presentator, genaamd Johnny. 

Johnny vertelt dat hij twijfelt tussen twee programma’s en nog geen keuze heeft gemaakt. Wendy 

verzint vervolgens een leugen, namelijk dat ze al een andere presentator heeft gevonden. Ze vertelt 

Johnny dat hij dus met een gerust gevoel de andere opdracht kan aannemen. Ze hangt op en vertelt 

vol vertrouwen aan haar collega’s dat Johnny vast terug gaat bellen. Vijf minuten later gaat de 

telefoon en vertelt Johnny dat hij toch graag de samenwerking met Wendy aangaat. Aan het begin 

van deze scène zoekt Wendy de oorzaak van het probleem bij haar collega. Haar assistent had 

immers een auto moeten sturen om Johnny op te halen, dan had hij niet kunnen afbellen. Toch besluit 

Wendy de telefoon op te nemen, waarmee ze de verantwoordelijk neemt. Ze blijft kalm als ze de 

telefoon ophangt en de deal nog niet is gesloten. Ze is ervan overtuigd dat hij terugbelt en weet dat zij 

goed heeft gehandeld. Op deze manier toont Wendy dat ze verantwoordelijkheid durft te nemen en 

dat ze het probleem zelf kan oplossen. Ze toont vastberadenheid en laat zien dat ze ook onder druk 

goed kan handelen. Ze blijft kalm en houdt vertrouwen in haarzelf. 

  Ook op seksueel gebied toont Wendy haar vastberadenheid. Wendy en Stefan zijn beide thuis 

en voeren een gesprek over een afspraak die verplaatst is (sequentie 11). Ondertussen zegt Stefan 

tegen de kinderen dat zij zich moeten aankleden. Zodra de kinderen boven zijn, probeert Stefan zijn 

vrouw te verleiden en wil hij graag met haar naar bed: 

Wendy: Ik ga naar m’n werk 

Stefan: Zullen wij anders heel eventjes..? 

Wendy: Dat kan jij helemaal niet, heel eventjes… 

Stefan: Vroeger vond je dat lekker.. 

Wendy: Tja.. Ik moet gaan 



18 
 

Eenzelfde soort scène is zichtbaar in sequentie 39. Wendy en Stefan liggen op de bank en praten de 

ruzie uit die zij eerder op de dag hadden. Nadat Stefan heeft verteld dat hij zich een loser voelt, geeft 

Wendy hem een knuffel en een kus. Vervolgens tilt Stefan Wendy op en zet hij haar op tafel. Wendy 

maakt de knoopjes van zijn overhemd los en trekt vervolgens haar eigen kleding uit. Uit beide scènes 

blijkt dat Wendy degene is die bepaalt óf er iets gebeurt en wat er gebeurt. In de eerste scène bepaalt 

Wendy dat er niks gebeurt. In de tweede scène zet Stefan Wendy op tafel, maar Wendy is degene die 

haar eigen kleding uittrekt en daarna Stefan uitkleedt. Op deze manier kiest Wendy er bewust voor om 

haar lichaam te tonen en bepaalt zij ook welke delen van haar lichaam zij ontbloot. Er kan dus gesteld 

worden dat Wendy de agency heeft over haar eigen lichaam. Wendy beschikt over seksuele vrijheid en 

maakt zich daarnaast op deze manier subject van verlangen, door haar eigen seksuele verlangens te 

tonen en hier ook naar te handelen.   

  Naast vastberadenheid en zelfverzekerdheid, durft Wendy ook een kwetsbare en gevoelige kant 

te tonen. In sequentie 36 is Wendy op gesprek geweest bij de mentor van de school van haar dochter. 

Stefan zou bij dit gesprek aanwezig zijn, maar hij kwam te laat voor deze afspraak. Na de afspraak loopt 

Wendy naar huis, waar ze Stefan onderweg tegenkomt. Een woordenwisseling volgt: 

Wendy: Ze willen Evi een niveau lager plaatsen. Had je mij dat niet kunnen vertellen?  

Stefan: Ik zie je nauwelijks.  

Wendy: Zet het desnoods op de mail! Ik werk m’n reet eraf, zodat wij in ons huis kunnen wonen en op 

vakantie kunnen wanneer wij willen.  

Stefan: Ík schik mijn leven al jaren naar jouw agenda. Ik zet al mijn ambities opzij.  

Wendy: Jij hebt zoveel kansen gehad, je hebt ze alleen niet gepakt. Jij geeft op zodra het tegen zit. 

Hoewel Wendy tijdens dit gesprek nog zelfverzekerd en enigszins arrogant overkomt, beseft Wendy na 

dit gesprek dat Stefan gelijk heeft. Op dat moment verandert de zelfverzekerde houding van Wendy. Ze 

weet dat ze te weinig tijd vrij maakt voor haar gezin en twijfelt of ze wel een goede moeder is. Daarom 

besluit ze meer tijd voor haar gezin vrij te maken. Deze onzekere houding van Wendy zorgt ervoor dat 

er een ander beeld van vrouwelijkheid wordt geschetst. Niet alleen de goede en succesvolle kanten 

worden getoond, maar ook de aspecten die minder goed lopen. Zowel sterke als zwakke punten maken 

deel uit van vrouwelijkheid en beide kanten mogen zichtbaar zijn. Bovendien laat deze sequentie zien 

dat het wel mogelijk is om als vrouw succesvol te zijn en daarnaast een gezin te hebben. Hierdoor wordt 

afgeweken van het stereotype beeld van vrouwelijkheid, waarbij de vrouw enkel een rol had in het 

gezinsleven.  
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4.2.3 Hanna 

Het personage Hanna wordt voor het eerst in beeld gebracht tijdens haar modeshow, waar ze stralend 

over de catwalk loopt. Het volgende shot toont een moedeloze Hanna, die de negatieve recensies over 

haar nieuwe collectie leest (sequentie 6). Hanna wordt op dat moment neerslachtig: ‘’Mijn wereld bestaat 

uit een mislukte carrière en dikke jankogen.’’ Nico besluit om Hanna op haar plaats te zetten, door te 

stellen dat ze de tegenslagen moet incasseren en door moet gaan. Aan de ene kant lijkt het alsof Hanna 

opgeeft. Ze moet hard huilen en heeft zelfmedelijden. Bovendien besluit ze te stoppen met het 

ontwerpen van kleding. Hierdoor lijkt het alsof Hanna niet kan omgaan met tegenslagen en geen 

doorzetter is. Aan de andere kant kan dit ook als positieve karaktereigenschap worden gezien. Hanna 

durft zich kwetsbaar op te stellen, haar emoties te tonen en haar zwaktes toe te geven. Bovendien blijkt 

uit een andere scène (sequentie 15) dat Hanna naar Nico luistert en dat  ze de knop weet om te zetten. 

In deze scène is Hanna onderweg naar haar kantoor. Ze voert een telefoongesprek met Nico: 

Hanna: Nico, sorry dat ik je stoor. Ik moet het je zeggen. Ik volg je advies op. Ik ga me niet langer meer verstoppen.  

Nico: Vertel.  

Hanna: Ik heb al mijn personeel opgetrommeld voor een peptalk. Ik ga gewoon door alsof er niets gebeurd is. Het 

voelt zo goed. Je had gelijk. Ik ben nog steeds dezelfde Hanna Hamel. Ik ben goed en dat weet ik. 

Met dit telefoongesprek profileert Hanna zich zelfverzekerd. Ze heeft weer vertrouwen in haarzelf en 

ze wil weer doorgaan met het ontwerpen van kleding. Hoewel Hanna eerder nog neerslachtig en 

moedeloos overkwam, kan nu gesteld worden dat de negatieve recensies Hanna juist de ruimte geven 

om verantwoordelijkheid te nemen en zelf een oplossing te zoeken voor het probleem. Hiermee krijgt 

ze juist de mogelijkheid om haar doorzettingsvermogen te tonen en zich van haar sterke kant te laten 

zien.  

  Ook in sequentie 28 komt Hanna op het eerste gezicht radeloos en terneergeslagen over. In 

deze sequentie bevindt Hanna zich in een hotel in Japan. Hanna is opnieuw in tranen, omdat het 

gesprek met een Japanse investeerder niet liep zoals zij verwacht had. Gijs belt haar op en ze 

beginnen een gesprek. 

Hanna: Wat? 

Gijs: Huil je? 

Hanna: Ja. Zo gaat dat, ik huil. […]  Ik ben een emotioneel weekdier.  

Gijs: Geen goed gesprek gehad? 

Hanna: Ik weet niet hoe ik het anders moet doen. Ik weet niet hoe ik mijn bedrijf moet redden. Ik wil naar huis. 

Hanna spreekt zich duidelijk uit over het dilemma dat ze heeft: ze weet niet hoe ze haar bedrijf moet 

redden. De vrijheid die ze kreeg om zelf een collectie te ontwerpen heeft ervoor gezorgd dat Hanna nu 

verdrietig is. Hoewel Hanna radeloos is, durft ze ook hier haar kwetsbare kant te tonen. Ze durft haar 

zwaktes toe te geven en hulp te vragen aan anderen, in dit geval Gijs. Op deze manier worden zowel 

de zwakke als sterke eigenschappen van Hanna zichtbaar. Binnen postfeministische series worden 

complexe personages normaal gesproken gevormd door onderlinge verschillen in etniciteit, klasse, 

leeftijd of seksualiteit. In deze serie komt de complexiteit van een personage met name tot uiting in de 

tegenstrijdige karaktereigenschappen binnen één en dezelfde persoon. Dit komt naar voren in sequentie 



20 
 

6 en 15 en in sequentie 28 waar Hannah eigenschappen vertoont die haaks op elkaar staan. 

  Tot slot kan Hanna een als zelfstandige en onafhankelijke vrouw worden gezien.  Dit is zichtbaar 

tijdens het gesprek met een Japanse investeerder (sequentie 34). De Japanse investeerder wil dat 

Hanna gaat samenwerken met een andere ontwerper, om samen kleding te ontwerpen die aansluit bij 

eerdere collecties van Hanna. Hanna gaat niet akkoord met de samenwerking, ze zegt dat haar 

herfstcollectie de beste collectie is die ze ooit heeft ontworpen en dat het publiek haar volgende collectie 

geweldig gaat vinden. Ook hier toont Hanna haar zelfverzekerde en onafhankelijke kant, door te 

vertrouwen op haar eigen kunnen en niet akkoord te gaan met de samenwerking. Deze sequentie 

schetst opnieuw een vooruitstrevend beeld van de representatie van vrouwelijkheid. Hanna wordt hier 

niet op stereotype wijze gerepresenteerd, maar juist als onafhankelijke en zelfverzekerde vrouw 

getoond, die op haar eigen benen kan staan en geen hulp van anderen nodig heeft. 

4.3 Kleding van de personages  

4.3.1 Nico 

Nico wordt in deze aflevering vooral getoond in jurken of blouses. Onder deze kleding draagt Nico 

zwarte hakken. De kleding die Nico draagt bedekt vaak niet haar hele lichaam, zo ook wanneer Nico 

met Hugo aan de bar zit tijdens het lanceringsfeest (sequentie 21). Nico draagt een zwarte jurk zonder 

mouw. De jurk heeft een split aan de zijkant van haar benen. Hugo draagt in deze sequentie een donker 

pak.  

  

Afbeelding 2: screenshot van Nico uit sequentie 21 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT  

De jurk van Nico toont veel van haar lichaam. Zowel haar armen, hals en benen worden blootgegeven. 

Dit zorgt ervoor dat de nadruk wordt gelegd op het lichaam van Nico. Nico wordt hierdoor enigszins als 

seksueel object gerepresenteerd. Aan de andere kant kan de jurk van Nico als chique worden gezien, 

waardoor Nico veel aanzien krijgt. Haar status als belangrijke carrièrevrouw wordt hierdoor 

onderstreept. Bovendien staat het donkere pak van Hugo in contrast met de lichte huidskleur van Nico. 

Hierdoor gaat de aandacht naar Nico, waardoor zij in de prominente positie geplaatst wordt en haar 

belangrijke positie opnieuw onderstreept wordt.  

  Ook in sequentie 24 draagt Nico een zwarte jurk, die fungeert als nachthemd. In deze sequentie 

zijn Nico en Matthijs in de badkamer. Matthijs is zijn tanden aan het poetsen, Nico zit op de rand van 

het bad en probeert de aandacht van Matthijs te wekken. Wanneer dit niet lukt, besluit Nico haar 

nachthemd een stuk uit te doen, waardoor haar lingerie zichtbaar wordt.  



21 
 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3: screenshot van Nico en Matthijs uit sequentie 24 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT  

De kleding die Nico in deze sequentie draagt, legt de nadruk op haar lichaam. Doordat Nico de bewuste 

keuze maakt haar nachthemd omlaag te doen, wordt de aandacht gevestigd op haar borsten. Hierdoor 

zorgt Nico er zelf voor dat zij als seksueel object gerepresenteerd wordt. De keuze om jezelf als seksueel 

object in beeld te brengen is een belangrijk kenmerk binnen postfeministische series. Nico toont bewust 

haar lichaam en handelt zo naar haar seksuele verlangens. Echter, Nico wordt enkel afgebeeld in sexy 

kleding en worden er geen kledingstukken gedragen die normaliter als mannelijk worden gezien. 

Hierdoor lijkt de serie de boodschap over te brengen dat vrouwen kledingstukken moeten dragen die 

louter voor vrouwen bestemd zijn.  

4.3.2 Wendy 

Wanneer de kleding van het personage Wendy in beschouwing wordt genomen, valt op dat zij uitsluitend 

in beeld komt in een jurk, of in een rok met blouse. Onder deze jurk of rok worden hoge hakken 

gedragen. Deze kledingstukken zijn goed zichtbaar in sequentie 11. Wendy draagt hier een witte top en 

een zwarte rok. In haar hand draagt Wendy een paar hoge hakken. Deze doet ze later in de scène aan. 

Stefan loopt op blote voeten en draagt een korte trainingsbroek met daarop een lichtgrijs shirt.  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4: screenshot van Wendy en Stefan uit sequentie 11 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT  

De kleding van Wendy kan op twee manieren bekeken worden. Enerzijds wordt met de jurk en de 

hakken van Wendy de stereotyperende representatie van vrouwelijkheid bevestigd. Daarnaast is met 

deze kleding het lichaam van Wendy goed zichtbaar, doordat zowel haar armen als haar benen bloot 

zijn. Hiermee wordt de nadruk gelegd op haar slanke lichaam en wordt Wendy opnieuw op stereotype 

wijze gerepresenteerd. Anderzijds leggen de jurk en de hakken de nadruk op Wendy’s status als 
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carrièrevrouw. Wendy ziet er verzorgd uit en is klaar om de deur uit te gaan. De simpele en makkelijke 

kleding van Stefan legt de nadruk op zijn rol als huisvader. Hij hoeft er niet netjes uit te zien, aangezien 

hij niet hoeft te werken. Dit wordt versterkt doordat Stefan net uit bed komt en de trap af loopt. Wendy 

daarentegen staat op het punt om naar haar werk te gaan. Hierdoor wordt haar status als kostwinnaar 

van het gezin en zijn rol als huisvader benadrukt. Bovendien trekt de witte top van Wendy de aandacht. 

Stefan draagt donkere kleuren en staat voor de zwarte keuken. Hierdoor valt Wendy op, waardoor haar 

status als belangrijke vrouw opnieuw wordt benadrukt.   

  Aan het eind van de aflevering wordt Wendy in een blouse in beeld gebracht. Dit gebeurt in 

sequentie 39. In deze sequentie zitten Wendy en Stefan thuis op de bank, om de ruzie die ze eerder 

die dag hadden uit te praten. Wendy draagt hier een rode blouse, Stefan draagt een zwart shirt.  

 

Afbeelding 5: screenshot van Wendy en Stefan uit sequentie 39 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT  

Ook hier kan de kleding van Wendy op twee manieren worden geïnterpreteerd. Aan de ene kant kan 

gesteld worden dat door het dragen van een nette blouse de status van Wendy als carrièrevrouw wordt 

benadrukt. Dit wordt versterkt door de kleur van haar kleding. De rode blouse van Wendy eist de 

aandacht op, waardoor haar status als belangrijke vrouw wordt benadrukt. Dit wordt versterkt door de 

oranje en gele kussens die naast Wendy liggen. Deze kleuren staan in contrast met de donkere keuken 

en donkere blouse van Stefan. Doordat de kleur van de keuken overeenkomt met de kleur van de blouse 

van Stefan, worden zij als het ware een geheel. Aan de andere kant draagt Wendy in deze sequentie 

opnieuw een kledingstuk dat als ‘vrouwelijk’ wordt gezien. Hoewel de serie zichzelf profileert als 

vooruitstrevend, wordt met deze kleding vastgehouden aan de stereotype representatie van 

vrouwelijkheid. Wendy wordt namelijk niet, zoals ook geldt voor sequentie 11, getoond in kledingstukken 

die zowel mannelijk als vrouwelijk zijn, zoals een broek, shirt of jasje. Op deze manier lijkt het alsof de 

boodschap wordt overgedragen dat vrouwen kledingstukken moeten dragen die uitsluitend vrouwelijk 

zijn. 
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4.3.3 Hanna 

Ook Hanna wordt louter in beeld gebracht in hele vrouwelijke kleding, zoals korte topjes, rokjes of jurken 

met daaronder hoge hakken. Daarnaast bevat haar kleding vaak glitters of diamanten. Dit is onder 

andere het geval wanneer Hanna wordt gefilmd in de backstage ruimte tijdens de modeshow van haar 

nieuwe collectie (sequentie 5).  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6: screenshots van Hanna en haar personeel uit sequentie 5 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT 

Wanneer de kleding van Hanna in deze sequentie in beschouwing wordt genomen, blijkt dat er 

tegenstrijdige invullingen mogelijk zijn. De jurk toont de hals, de armen en de benen van Hanna, 

waardoor de nadruk wordt gelegd op haar lichaam. Hierdoor wordt Hanna op stereotyperende wijze in 

beeld gebracht. Daarentegen zorgt de lange glitterjurk ervoor dat Hanna overkomt als een belangrijk en 

invloedrijk persoon. Haar jurk benadrukt op deze manier haar status als carrièrevrouw. Dit wordt 

versterkt doordat de backstageruimte donkerbruine muren heeft. Aan de rekken in deze ruimte hangt 

donkere kleding. De jurk van het model tegenover Hanna heeft een donkerbruine kleur. Deze donkere 

ruimte en de donkere objecten in de ruimte staan in contrast met de witte top van Hanna. Dit zorgt 

ervoor dat Hanna de aandacht trekt van de kijker, waardoor opnieuw haar status als belangrijk persoon 

wordt benadrukt. Dit wordt versterkt doordat alle andere medewerkers dezelfde zwarte shirts dragen, 

met de tekst CREW op de achterkant. Hanna onderscheidt zich met haar witte top van de andere 

medewerkers, waardoor zij belangrijker lijkt dan de andere personen in de ruimte.   

  Eenzelfde situatie komt naar voren in sequentie 18. Hanna is zich aan het voorbereiden voor 

haar afspraak met Gijs Berings. Ze heeft een lange roze jurk aangetrokken met een gouden riem om 

haar middel. De jurk heeft diamanten steentjes rond de hals. Onder de jurk draagt Hanna hoge, roze 

hakken.  

 

 

 

  

 

 

Afbeelding 7: screenshot van Hanna uit sequentie 18 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT  
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De lange jurk met diamanten en de hoge hakken van Hanna benadrukken haar status als carrièrevrouw. 

Hanna komt door deze diamanten en roze jurk als glamorous persoon over, dat goed past bij haar 

carrière als modeontwerpster. Op deze manier wordt de vooruitstrevende ambitie van de serie 

benadrukt. Aan de andere kant kan deze kleding wel als typisch vrouwelijk worden gezien. Dit komt 

door de roze kleur van de jurk, de gouden riem, de roze hakken en de diamanten op de jurk. Hanna 

wordt, door haar kleding, binnen het stereotype beeld van vrouwelijkheid geplaatst. Bovendien draagt 

Hanna in beide sequenties een jurk met hakken. Hanna draagt enkel typisch vrouwelijke kleding en 

wordt nooit in een broek of shirt getoond. Hierdoor lijkt het alsof vrouwelijkheid wordt geconstrueerd 

door het dragen van echt vrouwelijke kleding, zoals een jurk met daaronder hakken of een rok.  

4.4 Cameravoering 

4.4.1 Nico 

Het analyseren van de cameravoering met betrekking tot Nico zorgt voor twee opvallende, maar 

dubbelzinnige observaties. Nico wordt op enkele momenten door de cameravoering als invloedrijke en 

zelfverzekerde carrièrevrouw in beeld gebracht, maar op andere momenten benadrukt de 

cameravoering juist de passieve en onzekere kant van Nico.    

 Op de momenten waar Nico als zelfverzekerd en invloedrijk in beeld wordt gebracht, wordt 

gebruik gemaakt van tracking shots. Bij een tracking shot verandert de camera in zijn geheel van 

positie.65 Een moment waarbij Nico in beeld komt met een tracking shot is zichtbaar in sequentie 1. In 

deze sequentie wordt Nico geïntroduceerd aan de hand van een televisie-uitzending van Shownieuws. 

In deze sequentie belt Nico in haar kantoor. Na dit gesprek loopt Nico vanuit haar kantoor de gang op.  

 

 

 

 

 

Afbeelding 8: screenshot van Nico uit sequentie 1 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT  

Het tracking shot zorgt ervoor dat Nico lang in beeld blijft. Nico loopt in de richting van de camera met 

haar schouders naar achter. Doordat de camera zich gelijktijdig met Nico meebeweegt naar achter, lijkt 

de imponerende houding van Nico oneindig te duren. Bovendien benadrukt het tracking shot hier de 

invloedrijke en belangrijke positie van Nico, doordat zij met haar manier van lopen zelfverzekerd 

overkomt.  

 

 

                                                           
65 Bordwell en Thompson, 199. 
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Afbeelding 9: screenshot van Nico en Jorrit uit sequentie 17 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT  

Ook in sequentie 17 wordt Nico in beeld gebracht door middel van een tracking shot. Nico heeft haar 

speech op het lanceringsfeest afgesloten en loopt samen met haar collega Jorrit naar een andere zaal. 

Het gesprek eindigt in een ruzie, waarna Nico het beeld uitloopt en Jorrit alleen in beeld wordt gebracht. 

Opnieuw benadrukt het tracking shot de status van Nico. Doordat Nico op de camera afloopt, komt zij 

zelfverzekerd over. Dit geldt ook voor Jorrit. Nico weet daarentegen haar belangrijke positie te 

versterken, door uit het beeld te lopen. Nico komt hierdoor zelfverzekerd over, enigermate arrogant, 

doordat ze Jorrit alleen achterlaat. Jorrit blijft alleen in beeld achter, waarmee de nadruk wordt gelegd 

op zijn mindere, ietwat zielige positie als achterblijver.  

  Hoewel Nico door de tracking shots als invloedrijk en zelfverzekerd persoon in beeld wordt 

gebracht, wordt dit door het gebruik van pan shots tegengesproken. Bij een pan shot beweegt de 

camera zich op verticale lijn, dus van hoog naar laag of andersom.66 Een sequentie waarin dit duidelijk 

te zien is, is in sequentie 22. In sequentie 22 bevinden Nico en Hugo zich op het lanceringsfeest van 

Metropolitan Online. Hugo is Nico naar de badkamer gevolgd. In deze scène tilt Hugo Nico op en zet 

haar op de rand van de wasbak. Ze zoenen en hij schrijft zijn nummer op haar been. Uiteindelijk verlaat 

Hugo de toiletten. In deze scène wordt tweemaal de pan gebruikt.  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 10: screenshot van Nico en Hugo uit sequentie 22 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT  

Op bovenstaande afbeelding is de omlaag bewegende pan te zien. De camera volgt Hugo, die naar 

beneden bukt om zijn nummer op het been van Nico te kunnen schrijven. Deze pan zorgt er echter voor 

dat het lichaam van Nico wordt gefilmd en de nadruk wordt gelegd op de hals, borsten, buik en benen 

van Nico. Hierdoor lijkt Nico als seksueel object te worden afgebeeld. Nico wordt als het ware object 

van de mannelijke blik van de camera. Enerzijds wordt dus door middel van tracking shots de 

                                                           
66 Bordwell en Thompson, 199. 
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progressieve ambitie benadrukt, anderzijds zorgen de pan shots er juist voor dat dit wordt ontkracht. 

Nico wordt door middel van deze pan shots als seksueel object in beeld gebracht.  

4.4.2 Wendy 

De manier waarop Wendy in beeld wordt gebracht versterkt haar belangrijke positie en status als 

carrièrevrouw. Dit gebeurt ook hier door middel van tracking shots. Dit is duidelijk zichtbaar in sequentie 

33, waar Wendy zich in het kantoor van haar collega’s begeeft. Wendy krijgt te horen dat de deal met 

de nieuwe presentator nog niet rond is, maar dat hij op dit moment is doorverbonden met de telefoon in 

Wendy’s kantoor. Wendy loopt vervolgens vanaf het kantoor van haar collega’s naar haar eigen kantoor. 

Haar collega’s lopen achter haar aan. 

 

Afbeelding 11: screenshots van Wendy en haar collega’s uit sequentie 33 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT  

Opnieuw zorgt het tracking shot ervoor dat het personage lang in beeld blijft, waardoor de hoge status 

van Wendy wordt benadrukt. Doordat de camera gelijktijdig meebeweegt met het personage, blijven zij 

op dezelfde hoogte. Wendy loopt ook in zelfverzekerde houding op de camera af. Het tracking shot 

zorgt ervoor dat haar zelfverzekerde houding goed zichtbaar blijft. De hoge positie van Wendy wordt 

bovendien benadrukt, doordat het tracking shot de mogelijkheid geeft de collega’s achter Wendy in 

beeld te brengen, die in een rij achter Wendy aanlopen. Doordat Wendy voorop loopt in deze rij, wordt 

haar autoritaire positie benadrukt. Daarnaast maakt het tracking shot duidelijk dat de collega’s in de 

ruimte naar Wendy kijken. De blonde vrouw achter de balie kijkt schuin opzij naar Wendy. De vrouw 

achterin de ruimte kijkt achterom, om op deze manier te kunnen zien hoe Wendy wegloopt. Doordat alle 

blikken in de richting van Wendy gaan, wordt haar autoritaire en belangrijke status benadrukt. Het lijkt 

onmogelijk om niet naar Wendy te kijken.  

  Een andere opvallende manier van cameravoering waarmee Wendy vaak in beeld wordt 

gebracht is het effect van de zoom. Met shots die het effect van een zoom genereren bedoel ik shots 

waarbij de camera zich niet verplaatst, maar het personage zich in de richting van de camera beweegt. 

Deze manier van filmen komt tot uiting in sequentie 12. In deze sequentie komt Wendy de hal van het 

hoofdgebouw van NBC binnen. Zij loopt, samen met haar assistent, vanaf de ingang van de hal naar 

het einde van de hal, om haar eigen kantoor te betreden. Tijdens deze korte wandeling geeft hij haar 

koffie, vraagt Wendy hem naar de kijkcijfers en geeft ze hem meerdere opdrachten. 
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Afbeelding 12: screenshots van Wendy en haar assistent uit sequentie 12 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT  

Het effect van een zoom komt tot stand doordat Wendy zich in de richting van de camera begeeft en de 

camera niet van positie verandert. Dit heeft als effect dat Wendy steeds groter wordt naarmate zij dichter 

bij de camera komt. Dit wordt versterkt doordat haar assistent in het midden van de hal stopt met lopen. 

Hierdoor blijft hij op de achtergrond en komt alleen Wendy groot in beeld. Dit zorgt ervoor dat de 

autoritaire positie van Wendy wordt benadrukt. De stand van de camera versterkt dit effect, omdat de 

camera niet de gehele tijd op ooghoogte van Wendy kan blijven. Op een gegeven moment is Wendy’s 

lichaam niet meer in haar geheel in beeld, maar wordt zij vanaf onder gefilmd. Hierdoor kijkt de kijker 

letterlijk tegen haar op. Dit alles versterkt de autoritaire positie van Wendy. 
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5.Conclusie 

In deze conclusie zal er antwoord gegeven worden op de hoofdvraag: ‘’Op welke manier wordt 

vrouwelijkheid gerepresenteerd in de serie MEIDEN VAN DE HERENGRACHT?’’   

  Allereerst is gebleken dat in de serie MEIDEN VAN DE HERENGRACHT  geen sprake is van playing 

with gender constructions. In de serie zijn alle vrouwelijke hoofdpersonages heteroseksueel. Dit komt 

niet overeen met de theorie van Lotz, die stelt dat er binnen een postfeministische serie niet enkel 

heteroseksuele mannelijke of vrouwelijke personages worden gerepresenteerd, maar ook transgenders, 

lesbische personages, homoseksuele personages of biseksuele personages.67 Daarnaast stelt Lotz dat 

er complexe personages moeten worden geconstrueerd, door onderlinge verschillen aan te brengen, 

bijvoorbeeld in ras, klasse, seksualiteit of leeftijd.68 Dit is niet het geval. De personages Nico, Wendy en 

Hanna zijn namelijk drie Nederlandse vrouwen, rond de dertig jaar oud, die dankzij hun carrières 

behoren tot de bovenklasse van de samenleving. De karakters van de personages dragen wel bij aan 

de constructie van een complex personage. Dit gebeurt dus niet door onderlinge verschillen aan te 

brengen in etniciteit, klasse en leeftijd, maar door één personage tegenovergestelde 

karaktereigenschappen toe te kennen.   

  Zo is gebleken dat het personage Nico kan worden gezien als een doorzetter en als sterke, 

zelfverzekerde vrouw. Ze is zich bewust van haar kwaliteiten en laat regelmatig merken dat ze zichzelf 

een goede carrièrevrouw vindt. Aan de andere kant durft Nico ook haar kwetsbare kant te tonen en voelt 

ze zich beledigd als een functie niet aan haar wordt toegewezen, maar aan een mannelijke collega. 

Doordat Nico zich hierover uitlaat, wordt de hiërarchie bevestigd. Volgens Hermes moet het idee van 

categoriseren en het denken ‘in relatie tot mannelijke personages’ juist worden losgelaten. Alleen 

wanneer hierover niet wordt gesproken kan volgens Hermes een non-hiërarchische samenleving op het 

gebied van gender en seksualiteit worden bereikt.69 Hoewel Nico hiermee dus de hiërarchie bevestigd, 

geeft dit haar ook de kans om haar eigen kwaliteiten te benadrukken en zo te laten zien waarom zij de 

functie moet krijgen.  

  De voornaamste eigenschap die bij Wendy naar voren is gekomen is vastberadenheid. Wendy 

weet prioriteiten te stellen en houdt vast aan haar eigen keuzes. Ook Wendy durft zich kwetsbaar op te 

stellen en haar twijfels en onzekerheden te uiten. Dit wordt niet gezien als een zwakke, maar juist als 

sterke eigenschap. Het personage Hanna profileert zichzelf in eerste instantie als neerslachtig en 

moedeloos. Bij een tegenslag lukt het haar niet om door te zetten. Aan de andere kant presenteren deze 

situaties Hanna niet alleen als zwak. Hanna krijgt juist de ruimte om haar sterke kwaliteiten te tonen. 

Hiermee wordt door de serie aangesloten bij een ander kenmerk van het postfeminisme, betoogd door 

Dubrofsky. Dubrofsky stelt namelijk dat het binnen postfeministische series van belang is dat 

personages zelf verantwoordelijkheid nemen en oorzaken en oplossingen van problemen bij henzelf 

zoeken.70 Het lukt Hanna dan ook om over haar neerslachtigheid heen te stappen en zich van haar 

sterke kant te laten zien.  

                                                           
67 Lotz, 105.  
68 Idem, 115.  
69 Hermes, 81. 
70 Dubrofsky, 270.  
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In het tweede deel van de analyse is de kleding van de personages geanalyseerd. Hieruit is gebleken 

dat Nico vooral in jurken wordt getoond, met daaronder hoge hakken. Hiermee komt de nadruk op haar 

lichaam te liggen en wordt Nico enigszins als seksueel object gerepresenteerd. Aan de andere kant 

zorgen de jurk en hakken ervoor dat Nico er verzorgd uitziet en wordt haar status als carrièrevrouw 

benadrukt. In een andere scène kiest Nico ervoor om een badjas aan te doen, met daaronder een bh. 

Hoewel hiermee de nadruk opnieuw op het lichaam van Nico komt te liggen, specifiek haar borsten, is 

dit een bewuste keuze van haar. Hierdoor kan gesteld worden dat Nico beschikt over seksuele vrijheid 

en agency heeft over haar lichaam. Deze seksuele vrijheid is volgens Kim ook een kenmerk binnen 

postfeministische series. Vrouwelijke personages zijn niet langer het object van verlangen (seksueel 

object), maar het subject van verlangen. Dit betekent dat vrouwen in televisieprogramma’s hun seksuele 

verlangens mogen uitspreken en ook mogen handelen naar deze verlangens.71 Doordat Nico er zelf 

voor kiest haar lichaam te tonen, maakt ze zichzelf subject van verlangen en durft ze naar haar 

verlangens te handelen.   

  Ook de kleding van Wendy bestaat voornamelijk uit een jurk met daaronder hoge hakken. 

Hiermee wordt de nadruk gelegd op haar status als carrièrevrouw. Dit wordt versterkt doordat haar man 

Stefan wordt getoond in simpele kleren, zoals in een trainingsbroek met pyjamashirt. Daarnaast draagt 

Wendy felle kleuren, terwijl Stefan vooral in grijs en zwart getoond wordt. Hierdoor gaat de aandacht 

naar Wendy uit. Het personage Hanna wordt ook getoond in jurken met daaronder hoge hakken. 

Opvallend bij deze kleding zijn de glitters en diamanten die in haar kleding zijn verwerkt en die voor een 

glamorous uitstraling zorgen. Daarnaast draagt Hanna vaak lichte kleding op het moment dat zij zich in 

een donkere ruimte bevindt. De personages in die ruimte dragen juist donkere kleding, waardoor er een 

groot contrast ontstaat en Hanna de aandacht trekt. Hiermee wordt haar status als belangrijk en 

invloedrijk persoon benadrukt.  

  Het dragen van kleding waarbij veel van het lichaam zichtbaar is, is volgens professor 

psychologie Sue Jackson dan ook een kenmerk in postfeministische televisieseries. Vrouwelijke 

personages kiezen er bewust voor hun lichaam te tonen door het dragen van niet-verhullende kleding, 

zoals korte topjes, lingerie, korte rokjes.72 Daarnaast stelt Jackson dat deze niet-verhullende 

kledingstukken binnen postfeministische series gecombineerd worden met kledingstukken die 

normaliter als ‘mannelijk’ worden gezien.73 Dit is niet het geval in de serie MEIDEN VAN DE HERENGRACHT. 

De personages dragen alleen kledingstukken die als typisch vrouwelijk worden beschouwd.  

  In het laatste deel van de analyse is de cameravoering geanalyseerd. Hieruit is gebleken dat 

Nico het ene moment als zelfverzekerde en invloedrijke vrouw in beeld wordt gebracht. Het andere 

moment benadrukt de cameravoering de passieve kant van Nico en wordt zij als seksueel object in 

beeld gebracht. De invloedrijke positie wordt in beeld gebracht met een tracking shot, waardoor Nico 

lang in beeld blijft. De pan benadrukt de passieve kant van Nico en zorgt ervoor dat zij als seksueel 

object in beeld wordt gebracht, doordat de pan de nadruk legt op het lichaam van Nico. De camera blijft 

hangen op de benen, hals en borsten van Nico. Hiermee wordt het stereotype beeld, zoals door Mulvey 

                                                           
71 Kim, 324.  
72 Jackson, 134. 
73 Idem, 135. 
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geschetst, bevestigd. Mulvey stelt dat de man kijkt en de vrouw wordt bekeken.74 De vrouw wordt het 

object van de male gaze van de camera en wordt hierdoor als seksueel object in beeld gebracht.75 

Ook Wendy wordt door de cameravoering als invloedrijk persoon in beeld gebracht. Dit gebeurt ook nu 

door middel van tracking shots, maar ook door het effect van de zoom te generen. Hierdoor wordt Wendy 

steeds groter en moet de kijker letterlijk tegen Wendy opkijken. Hierdoor wordt haar autoritaire positie 

benadrukt.   

  De resultaten tonen dus dat er deels wordt aangesloten bij de kenmerken die gelden binnen 

postfeministische series. Zo worden er complexe personages geconstrueerd, door een personage 

tegenovergestelde karaktereigenschappen toe te kennen. Daarnaast beschikken de personages over 

seksuele vrijheid, door bewust de keuze te maken hun lichaam te tonen en zichzelf subject van 

verlangen te maken in plaats van object van verlangen. Ook het dragen van niet-verhullende kleding is 

een kenmerk van het post-feminisme, waardoor vrouwen hun lichaam kunnen tonen. Tot slot lukt het 

de personages om zelf verantwoordelijkheid te nemen bij een probleem en wordt de oplossing ook bij 

henzelf gezocht. In een enkel geval wordt er nog teruggevallen op de stereotype representatie van 

vrouwelijkheid. Zo worden er enkel heteroseksuele personages gerepresenteerd en verschillen de 

personages niet in etniciteit, seksualiteit of leeftijd. Bovendien wordt er ook openlijk gesproken over de 

verhouding tussen mannen en vrouwen, waardoor de hiërarchie wordt bevestigd. Daarnaast legt de 

kleding van de personages de nadruk op het slanke lichaam en worden de personages enkel worden 

getoond in jurken met hoge hakken of lingerie, en dragen de personages geen mannelijke 

kledingstukken. Ook zorgt de cameravoering ervoor dat Nico als seksueel object in beeld wordt 

gebracht.   

  Ter afsluiting is het belangrijk om te melden dat dit onderzoek niet allesomvattend is. Met deze 

representatieanalyse heb ik mij gericht op de karakters en kleding van de  personages en de 

cameravoering die ingezet is in deze serie. Vervolgonderzoeken kunnen zich richten op andere 

stilistische middelen, om zo mogelijk nieuwe inzichten in de representatie van vrouwelijkheid in de serie 

MEIDEN VAN DE  HERENGRACHT te verkrijgen. Bovendien is in dit onderzoek slechts één aflevering 

onderzocht. Om een beter en vollediger beeld te krijgen van de representatie van vrouwelijkheid in 

MEIDEN VAN DE HERENGRACHT, kunnen meer afleveringen van deze serie geanalyseerd worden. 

Daarnaast kunnen ook andere Nederlandse series worden onderzocht. Het afgelopen jaar zijn er 

namelijk verschillende series op televisie verschenen, waarin de hoofdrollen enkel door vrouwelijke 

personages worden vertolkt. Hierbij kan gedacht worden aan de NET 5 series BAGELS AND BUBBELS OF 

de serie GOUDEN BERGEN. Ook in Amerika zijn in 2017 nieuwe series verschenen waarin vrouwen de 

hoofdrol vervullen en hoge posities op de arbeidsmarkt innemen. Ook binnen deze series, zoals de 

Netflixseries GIRLBOSS en THE GOOD FIGHT kan representatie van vrouwelijkheid onderzocht worden.. 

Daarnaast is het ook mogelijk om zowel een Nederlandse serie als een Amerikaanse serie te 

onderzoeken en de resultaten met elkaar te vergelijken, om zo tot interessante resultaten te komen. 

 

                                                           
74 Mulvey, 4. 
75 Ibidem.  
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Lijst met afbeeldingen 

 

Afbeelding 1: screenshot van Nico, Wendy en Hanna uit aflevering 1 van MEIDEN VAN DE  

HERENGRACHT 

Afbeelding 2: screenshot van Nico uit sequentie 21 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT 

Afbeelding 3: screenshot van Nico en Matthijs uit sequentie 24 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT 

Afbeelding 4: screenshot van Wendy en Stefan uit sequentie 11 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT 

Afbeelding 5: screenshot van Wendy en Stefan uit sequentie 39 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT 

Afbeelding 6: screenshot van Hanna uit sequentie 5 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT 

Afbeelding 7: screenshot van Hanna uit sequentie 18 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT 

Afbeelding 8: screenshot van Nico uit sequentie 1 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT 

Afbeelding 9: screenshot van Nico en Jorrit uit sequentie 17 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT 

Afbeelding 10: screenshot van Nico en Hugo uit sequentie 22 van MEIDEN VAN DE HERENGRACHT 

Afbeelding 11: screenshot van Wendy en haar collega’s uit sequentie 33 van MEIDEN VAN DE 

HERENGRACHT 

Afbeelding 12: screenshot van Wendy en haar assistent uit sequentie 12 van MEIDEN VAN DE 

HERENGRACHT 
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BIJLAGE 1: SEQUENTIESCHEMA  

SEQUENTIE GEBEURTENIS HANDELING PERSONAGES OBSERVATIES MISE-EN-
SCENE 

OBSERVATIES MONTAGE 

1 
0:00:00 – 0:00:21 

Het personage Nico wordt 
geïntroduceerd aan de hand 
van een televisie uitzending 
van Shownieuws. 

Nico: druk Het kantoor van Nico. De 
muren van het kantoor zijn 
blauw, Nico draagt een witte 
blouse. 

Tracking shot 

2 
0:00:21 - 0:00:36 
 

Het personage Wendy 
wordt geïntroduceerd aan 
de hand van een televisie 
uitzending van Shownieuws. 

   

3 
0:00:36 – 0:01:01 

Wendy en haar man Stefan 
praten thuis over haar werk.  

Wendy: druk Wendy heeft een jurk en 
hakken aan, Stefan heeft 
een trainingsbroek en shirt 
aan. 

 

4 
0:01:01 – 0:01:07 

Het personage Hanna wordt 
geïntroduceerd aan de hand 
van een televisie uitzending 
van Shownieuws. 

   

5 
0:01:07 – 0:03:07 

Hanna wordt gefilmd tijdens 
de modeshow van haar 
nieuwe collectie. Nico en 
Wendy zitten in het publiek. 

Hanna: arrogant.  Donkere backstage ruimte, 
Hanna lichte kleren  

Tilt 
Effect van een zoom  
Close-up van Wendy en 
Nico. 

6 
0:03:07 – 0:04:54 

Hanna is in tranen na het 
lezen van negatieve 
recensies over haar nieuwe 
collectie. Nico en Wendy 
troosten haar. 

Hanna: zwak. 
Nico: sterk  

  

7 
0:04:54 – 0:05:17 

Titelsong van het 
programma.  
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8 
0:05:17 – 0:06:30 

Wendy wordt wakker gebeld 
door haar baas, ze voeren 
een gesprek over haar werk. 

Wendy: zelfverzekerd.    

9 
0:06:30 – 0:06:41 

Kinderen van Wendy en 
Stefan worden wakker, 
discussie over wie de 
kinderen naar school brengt. 

Stefan benadrukt dat mama 
wéér moet werken.  

 Medium close-up van zoon 

10 
0:06:41 – 0:08:09 

Nico en haar man Matthijs 
praten over de lancering van 
Nico’s tijdschrift. Zij vraagt 
hem mee naar de lancering, 
hij wil niet mee. 

Nico: arrogant.  
Matthijs: ongeïnteresseerd, 
minachtend  

  

11 
0:08:09 – 0:09:28 

Wendy en haar man voeren 
thuis een gesprek over wat 
er nog geregeld moet 
worden. Ondertussen zegt 
hij tegen de kinderen dat ze 
zich aan moeten kleden en 
probeert Stefan zijn vrouw 
te verleiden. 

Wendy: druk met werk 
Stefan: vaderrol. 

 Shot-reverse shot: long shot 
Stefan en medium close-up 
Wendy 

12 
0:09:28 – 0:09:39  

Wendy is op haar werk en 
geeft opdrachten aan haar 
assistent. Ze vraagt naar de 
kijkcijfers. 

Wendy: druk, arrogant. Lobby van werkplek Wendy 
en kantoor van Wendy 

Effect van een zoom  

13  
0:09:39 – 0:10:11 

Hanna komt op haar werk, 
haar collega’s praten over 
de negatieve recensies. 

  Effect van een zoom 
 

14 
0:10:11 – 0:10:28 

Nico is op haar werk, geeft 
aan bij haar assistent dat ze 
zich ergert aan haar college 
Jorrit. 

  Effect van een zoom  
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15 
0:10:28 – 0:11:27 

Hanna wordt op haar werk 
gebeld door miljardair Gijs 
Berends, hij wil met haar op 
date. 

Hanna: onzekerheid 
verdwijnt als ze de naam 
Gijs Berings hoort 

Kantoor Hanna.   

16 
0:11-27 – 0:12:04 

Wendy bekijkt samen met 
een collega een 
conceptversie van een 
nieuwe serie. 

 Ruimte op het werk van 
Wendy 

 

17 
0:12:04 – 0:12:37 

Nico geeft een speech op 
het feest van de lancering 
van Metropolitan Online.  

  Speech: Nico midden in 
beeld, Jorrit aan de zijkant. 
Tracking shot 
Medium close-up Jorrit. 

18 
0:12:37 – 0:13:47 

Hanna zit in de auto en is op 
weg naar Gijs Bering voor de 
date. 

Gijs Berings: arrogant Hanna: roze jurk en hakken  

19 
0:13:47 – 0:14:54 

Nico zit aan de bar tijdens 
het feest van de lancering, 
een jongeman komt naast 
haar zitten en ze raken in 
gesprek. Hij stelt zich voor 
als Hugo. 

Nico: wil bewijzen dat ze 
niet saai is 

  
 

20 
0:14:54 – 0:16:01 

Hanna en Gijs zitten samen 
in de auto op weg naar het 
restaurant. Ze voeren een 
gesprek over zijn vermogen. 

Gijs Berings: arrogant   

21 
0:16:01 – 0:17:12 

Nico en Hugo zitten samen 
aan de bar. Hij geeft haar 
complimenten en probeert 
haar te zoenen. Zij loopt 
weg naar de toiletten. 

Nico: sterk Hugo: donkere kleding, Nico 
jurk met split en blote 
armen en benen 

 

22 
0:17:12 – 0:18:49 

Hugo volgt Nico naar de 
toiletten. Ze zoenen en hij 

Nico: zwak en onderdanig  Shot achterkant Hugo, 
voorkant Nico. 
Medium close-up Nico 
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schrijft zijn nummer op haar 
been. 

Long shot 
Tilt 

23 
0:18:49 – 0:20:55 

Wendy is in gesprek met de 
regisseur van de nieuwe 
serie.  

Wendy: leidinggevende 
houding 

Donkere ruimte op het werk 
van Wendy, projectiescherm 
staat aan. Wendy draagt een 
witte blouse. 

 

24 
0:20:55 – 0:22:06 

Nico en haar man zijn samen 
in de badkamer. Matthijs 
poetst zijn tanden, zij zit in 
op de rand van het bad. Hij 
gaat naar bed. 

Nico: seksueel object, 
wanhopig, onderdanig 
Matthijs: ongeïnteresseerd 

Lichte badkamer. Matthijs 
draagt een lichtgrijs shirt, 
Nico draagt een zwarte 
kimono en een zwarte BH. 

Tilt 
Shot van spiegel en 
achterkant Matthijs 

25 
0:22:06 – 0:23:13 

Hanna en Gijs zijn op date.  Hanna: onafhankelijk   

26 
0:23:13 – 0:23:59 

Wendy is op haar kantoor in 
overleg met de assistent. 

Wendy: arrogant   

27 
0:23:59 – 0:26:03 

Nico is in gesprek met haar 
manager. Ze vraagt waarom 
hij de nieuwe functie als 
creatief directeur aan Jorrit 
geeft en niet aan haar. 

Nico: zelfverzekerd, 
arrogant, superieur 

Vergaderruimte 
Metropolitan. De manager 
en Jorrit dragen zwarte 
pakken, Nico een 
wit/crèmekleurig jasje. 

Shot POV manager 
shot/reverse shot: medium 
close-up Nico, medium shot 
manager 

28 
0:26:03 – 0:28:10 

Wendy, Nico en Hanna 
lunchen in het park en 
praten over verschillende 
onderwerpen. 

Vrouwen: arrogant 
 

  

29 
0:28:10 – 0:29:45 

Nico zit achterin in een taxi. 
Ze belt het nummer van 
Hugo en gaat langs. 

Nico: seksueel object, 
onderdanig. Hugo: dominant 

Binnenkant van een taxi. De 
taxi heeft donkere 
bekleding, Nico draagt een 
wit/crèmekleurig jasje 

Close-up benen en rokje 
Nico 
Close-up Nico 
 
 

30 
0:29:45 – 0:30:27 

Stefan is op straat bezig met 
een project. Zijn collega’s 
vragen of zijn vrouw 

Stefan: gekwetst   
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onderdeel wordt van het 
project. 

31 
0:30:27 – 0:31:24 

Nico en Hugo zoenen in de 
kamer van Hugo. Hij duwt 
haar op de bank. 

Nico: onderdanig 
Hugo: dominant 
 

 Long shot 
Medium close-up gezicht, 
hals en borsten Nico 

32 
0:31:24 – 0:31:52 

Hanna krijgt een kaart van 
Gijs en meerdere bossen 
bloemen 

   

33 
0:31:52 – 0:34:14 

Wendy is op kantoor en 
probeert een nieuwe 
presentator binnen te 
slepen. Ze bellen en sluiten 
een deal. 

Wendy: zelfverzekerd, 
arrogant 

Kantoren werk Wendy, later 
haar eigen kantoor. Wendy 
zit voor een blauwe muur, 
collega’s voor een witte 
muur. 

Tracking shot 

34 
0:34:14 – 0:35:47 

Hanna is bij een 
investeerder in Japan. Ze 
wijst zijn aanbod af.  

   

35 
0:35:47 – 0:36:47 

Wendy heeft een gesprek 
met de mentor van haar 
dochter. Stefan redt de 
afspraak niet. 

  Shot/reverse shot 

36 
0:36:47 – 0:37:49 

Wendy loopt na de afspraak 
naar huis en komt Stefan 
tegen. Ze raken in discussie 
en Stefan fietst boos naar 
huis. 

Wendy: arrogant 
Stefan: boos 

  

37 
0:37:49 – 0:38:23 

Nico zit achterin een taxi en 
moet huilen. 

   

38 
0:38:23 – 0:39:52 

Hanna zit in haar hotel in 
Japan en moet huilen. Ze 
wordt gebeld door Gijs. Ze 
zegt dat ze naar huis wil en 
wordt opgehaald met het 
privévliegtuig van Gijs.  

Hanna, zwak 
Gijs: vastberaden 

Donkere hotelkamer in 
Japan. Hanna draagt een 
witte blouse 
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39 
0:39:52 – 0:41:28 

Wendy en Stefan zijn thuis. 
Ze leggen hun ruzie bij. 
Stefan vertelt haar dat hij 
zich een loser voelt. Na de 
ruzie wordt er geknuffeld en 
gezoend. 

Wendy: sterk 
Stefan: 
minderwaardigheidsgevoel, 
onzeker 

Op de bank, staat voor een 
donkere keuken. Stefan 
draagt een zwart jasje, 
Wendy draagt een rode 
blouse 

Medium shot, Wendy in het 
midden van het beeld, 
Stefan aan de zijkant van het 
beeld 

40 
0:41:28 – 0:43:04 

Gijs wacht op Hanna bij de 
landingsbaan in Nederland. 
Ze praten en hij zoent haar.  

Hanna: wil haar zwakte niet 
toegeven en ze wil niet dat 
Gijs zich superieur voelt 

  

41 
0:43:04 – 0:44:33 

Hanna, Wendy en Nico staan 
samen op het balkon. Ze 
praten over hun dag en 
proosten met champagne 
op een betere week. 

 Buiten in het donker op het 
balkon. Hanna en Nico 
dragen lichtkleurige kleding. 
Wendy draagt donkere 
kleding, staat naar kaarsen. 

 

*wanneer er geen lichaamsdeel na het woord close-up wordt aangegeven, dan gaat dit in alle gevallen over het gezicht van het personage. 
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BIJLAGE 2: ANALYSESCHEMA HANDELING/KARAKTER PERSONAGES 

SEQUENTIE GEBEURTENIS HANDELING PERSONAGE EFFECT/BETEKENIS 

1 Het personage Nico wordt 
geïntroduceerd aan de hand van 
een televisie-uitzending van 
Shownieuws, dat gaat over de top 
50 meest invloedrijke vrouwen. 

Nico loopt heen en weer door haan 
kantoor (ijsberen) en belt. 

Nico wordt geïntroduceerd als een 
invloedrijke vrouw, met een goede 
carrière. Nico geeft de indruk dat ze 
zaken naar tevredenheid heeft 
geregeld.   

3 Wendy en haar man Stefan praten 
thuis over haar werk. 

Wendy krijgt op haar telefoon een 
bericht over werk. Ze zegt tegen 
Stefan dat ze naar de studio moet. 

Zelfs als Wendy in de private sphere 
is, ligt de nadruk nog op haar werk. 
Er wordt benadrukt dat Wendy een 
hard werkende vrouw is.  

5 Hanna wordt gefilmd tijdens de 
modeshow van haar nieuwe 
collectie. Nico en Wendy zitten in 
het publiek. 

Hanna duwt een werknemer aan de 
kant om zelf het model aan te 
kunnen kleden. 

Hanna plaatst zichzelf op deze 
manier in een hogere positie, omdat 
zij vindt dat zij het beter kan dan de 
andere werknemers.  

6 Hanna is in tranen na het lezen van 
negatieve recensies over haar 
nieuwe collectie. Nico en Wendy 
troosten haar. 

Hanna leest de negatieve recensies 
en moet huilen. Ze wil wijn en 
chocola. Nico zegt: ‘’tegenslagen 
incasseer je en dan ga je door’’. 
Wendy en Nico slaan een arm om 
Hanna heen. 

Hanna bevestigt het cliché beeld van 
vrouwen: ze zijn zwak, huilen snel 
en hebben chocola nodig om 
zichzelf te troosten. Nico staat daar 
haaks tegenover en zet zichzelf neer 
als sterke vrouw. 
Wendy en Nico bevestigen hiermee 
het beeld van de vrouw als 
zorgzaam. 

8 Wendy wordt wakker gebeld door 
haar baas, ze voeren een gesprek 
over haar werk. 

Wendy belt met haar manager en 
zegt tegen hem dat alles goed komt. 

Wendy profileert zichzelf als 
hardwerkende vrouw, die haar werk 
boven haar gezin plaatst. Dit kan 
ook voor onzekerheid zorgen.  

9 Kinderen van Wendy en Stefan 
worden wakker, discussie over wie 
de kinderen naar school brengt. 

Stefan zegt dat hij de kinderen naar 
school brengt, omdat Wendy 
onverwachts naar kantoor moet. 

Social roles worden omgedraaid. 
Hij onderstreept hier het feit dat 
Wendy altijd aan het werk is en juist 
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niet de ‘moederrol’ op zich neemt 
zoals normaal wordt verbeeld. Ze 
heeft geen tijd voor de kinderen en 
hij wel. (tegenovergesteld beeld). Hij 
is de huisvader en zij geen 
huismoeder. Wendy wordt daardoor 
als hardwerkend benadrukt, maar ze 
twijfelt hierdoor ook aan haar 
moederschap. 

10 Nico en haar man Matthijs praten 
over de lancering van Nico’s 
tijdschrift. Zij vraagt hem mee naar 
de lancering, hij wil niet mee. 

Nico zegt dat de oplage is 
verdubbeld sinds zij hoofdredacteur 
is.  
Matthijs heeft geen zin in een 
feestje van haar blaadje, moet nog 
een interessant hoorcollege 
voorbereiden. 

Nico benadrukt hoe goed zij is in 
haar werk. Ze maakt zichzelf 
tegelijkertijd afhankelijk van haar 
man. 
Matthijs bevestigt het stereotype 
beeld dat de man belangrijker is dan 
de vrouw. Hij plaatst zichzelf boven 
zijn vrouw, door zijn denigrerende 
houding ten opzichte van haar werk. 
Hij vindt zijn eigen werk 
belangrijker. Ontkracht de 
vooruitstrevende ambitie van de 
serie. 

11 Wendy en haar man voeren thuis 
een gesprek over wat er nog 
geregeld moet worden. 
Ondertussen zegt hij tegen de 
kinderen dat ze zich aan moeten 
kleden. 

Wendy zit op haar telefoon en is 
met haar werk bezig.  
Stefan smeert brood voor de 
kinderen en zegt dat ze zich moeten 
aankleden. 

Onderstreept vooruitstrevende 
ambitie van de serie door de social 
roles om te draaien. Hij verzorgt de 
kinderen, zij is de kostwinnaar en 
bezig met werk. Wendy laat 
opnieuw haar vastberadenheid zien 
om hard te werken. Daarentegen 
laat het ook haar onzekere kant 
zien, omdat Wendy niet weet of ze 
haar privéleven wel genoeg 
aandacht geeft.  



43 
 

12 Wendy is op haar werk en geeft 
opdrachten aan haar assistent. Ze 
vraagt naar de kijkcijfers. 

Wendy commandeert haar 
mannelijke assistent en geeft hem 
meerdere opdrachten. 

Het stereotype beeld van de man als 
dominant en de vrouw als 
onderdanig wordt hier ontkracht 
door de rollen om te draaien. 
Wendy neemt de dominante positie 
in en haar mannelijke assistent is 
onderdanig.  

15 Hanna is onderweg naar kantoor. Ze 
belt naar Nico. Eenmaal op haar 
werk wordt Hanna gebeld door 
miljardair Gijs Berends, hij wil met 
haar op date. 

Hanna’s onzekerheid verdwijnt 
wanneer ze hoort dat de miljardair 
Gijs Berends met haar op date wil. 

Typeert het beeld dat vrouwen hun 
problemen niet zelf kunnen 
oplossen. Ze vergeet haar 
problemen als er een man in beeld 
komt.  

18 Hanna zit in de auto en is op weg 
naar Gijs Bering voor de date. 

Gijs laat zijn assistente alles doen. Benadrukt de stereotype relatie 
tussen man/vrouw. Hij is dominant 
en neemt de leiding over haar. Zij is 
passief en onderdanig.  

19 Nico zit aan de bar tijdens het feest 
van de lancering, een jongeman 
komt naast haar zitten en ze raken 
in gesprek. Hij stelt zich voor als 
Hugo. 

Nico wil bewijzen dat ze niet saai is, 
door met Hugo mee te drinken. Ze 
gooit haar glas whisky in één slok 
achterover. 

Onderstreep de gelijkheid tussen 
man en vrouw, maar dit wordt 
verzwakt doordat de vrouw zich 
moet aanpassen aan de man om 
gelijk te zijn en niet andersom.  

20 Hanna en Gijs zitten samen in de 
auto op weg naar het restaurant. Ze 
voeren een gesprek over zijn 
vermogen. 

Gijs negeert Hanna, belt met 
iemand van zijn werk en zegt dat 
zijn geld €1000 per minuut waard is. 

Benadrukt de man als kostwinnaar. 
Plaatst zichzelf in een hogere positie 
door het continu over zichzelf te 
hebben en door haar te negeren.  

21 Nico en Hugo zitten samen aan de 
bar. Hij geeft haar complimenten en 
probeert haar te zoenen. Zij loopt 
weg naar de toiletten. 

Nico weet Hugo te weerstaan. Dit benadrukt dat Nico een sterke 
vrouw is en dat ze een eigen wil 
heeft. Ze doet wat ze zelf wil en is 
niet afhankelijk/onderdanig aan de 
man. 

22 Hugo volgt Nico naar de toiletten. 
Ze zoenen en hij schrijft zijn 
nummer op haar been. 

Nico valt uiteindelijk voor Hugo. Hij 
tilt haar op en zet haar op de rand 

Dit plaatst Nico in de rol van 
seksueel object. Het onderstreept 
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van de wasbak. Hij raakt haar aan, 
zij raakt hem niet aan. 

de man als dominant en actief en de 
vrouw als onderdanig en passief. 

23 Wendy is in gesprek met de 
regisseur van de nieuwe serie. 

Wendy is ontevreden over het 
eindproduct van de nieuwe 
regisseur en ziet af van verdere 
samenwerking. Ze ontslaat hem en 
geeft hem een knuffel. 

Wendy neemt hier de dominante 
positie in door de regisseur te 
ontslaan. Zij is hier juist actief en hij 
passief. Dit wordt verzwakt doordat 
ze het goed wil maken met een 
knuffel.  

24 Nico en haar man zijn samen in de 
badkamer. Matthijs poetst zijn 
tanden, zij zit in op de rand van het 
bad. Hij gaat naar bed. 

Nico wil de aandacht van Matthijs 
hebben. Ze doet haar badjas verder 
open en zet één been op de rand 
van het bad. 
Matthijs poetst zijn tanden en gaat 
naar bed.  

Dit onderstreept de wanhoop van 
Nico. Ze plaatst zichzelf in de rol van 
seksueel object en als het 
onderdanig type. Hiermee wordt 
het stereotype beeld van de vrouw 
als seksueel object bevestigd en 
komt Nico onzeker over.  

25 Hanna en Gijs zijn op date. Hanna staat erop dat zij de rekening 
betaalt.  

Onderstreept de onafhankelijkheid 
van de vrouw en vooruitstrevende 
ambitie van de serie.  

26 Wendy is op haar kantoor in overleg 
met de assistent. 

Wendy vraagt aan haar assistent 
waarom de deal nog niet gesloten is, 
terwijl ze hem die opdracht gisteren 
al gegeven had. 

Wendy neemt hier de 
leidinggevende positie in, staat 
haaks op het stereotype beeld van 
de man als leidinggevend.  

27 Nico is in gesprek met haar 
manager. Ze vraagt waarom hij de 
nieuwe functie als creatief directeur 
aan Jorrit geeft en niet aan haar. 

Nico gaat voor haar manager staan, 
die op dat moment zit te lunchen. 
Ze vraagt hem waarom hij haar de 
functie niet wil geven.  
 
Zijn reden: ‘’omdat je een vrouw 
bent en op de leeftijd bent dat je 
een gezin gaat stichten’’. 
Zij is het hier niet mee eens en 
benadrukt hoe goed ze is in haar 
werk. 

Gaat in tegen het stereotype beeld 
van de vrouw als onderdanig aan de 
man, doordat Nico gaat staan, 
terwijl haar manager zit. Hij moet 
hierdoor (letterlijk) tegen haar 
opkijken. Nico toont hier haar 
zelfverzekerde kant, door haar 
kwaliteiten te benoemen.  
Bevestigt stereotype beeld dat een 
vrouw moeder hoort te zijn en dat 
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carrière en moederschap niet te 
combineren zijn.  

28 Wendy, Nico en Hanna lunchen in 
het park en praten over 
verschillende onderwerpen. 

Nico vraagt waarom Wendy iemand 
ontslagen heeft met een knuffel. 
Dat doen mannelijke managers ook 
niet. Ze klaagt over het feit dat ze de 
functie niet krijgt.  

Nico onderstreept hier dat 
vrouwelijke managers hetzelfde 
moeten handelen als mannelijke 
managers, willen zij succesvol zijn. 
Gelijkheid tussen man en vrouw 
wordt alleen bereikt als de vrouw 
zich schikt naar de man en niet 
andersom. Toont ook onzekere kant 
van Nico, doordat Nico zichzelf 
vergelijkt met mannelijke geslacht. 

29 Nico zit achterin in een taxi. Ze belt 
het nummer van Hugo en gaat 
langs. 

Nico schuift haar rokje omhoog. 
Hugo gaat dicht op haar staan. Nico 
is teleurgesteld als Hugo wegloopt.  

Nico plaatst zichzelf in de rol van 
seksueel object. Onderstreept 
onderdanigheid van de vrouw en 
dominante positie van Hugo, 
doordat hij bepaalt wat en wanneer 
er iets gebeurt.  

30 Stefan is op straat bezig met een 
project. Zijn collega’s vragen of zijn 
vrouw onderdeel wordt van het 
project. 

Stefan is gekwetst als hij merkt dat 
zijn collega’s het project alleen 
interessant vinden om het netwerk 
van Wendy. Hij geeft aan dat het 
zijn project is en niet dat van zijn 
vrouw. 

Ontkracht stereotype beeld van de 
man als belangrijker dan de vrouw.  
 
Stefan voelt zich zwak, doordat 
interesse deels uitgaat naar 
participatie van zijn vrouw. Zijn 
onafhankelijkheid komt in het 
geding. 
 

31 Nico en Hugo zoenen in de kamer 
van Hugo. Hij duwt haar op de bank. 

Hugo tilt Nico op en legt haar op 
haar rug op de bank. Hij schuift haar 
rokje omhoog. 

Dit plaatst Nico in de rol van 
seksueel object. Het onderstreept 
de man als dominant en actief en de 
vrouw als onderdanig en passief. 
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34 Hanna is in Japan en gaat op 
gesprek bij een Japanse 
investeerder. 

De investeerder vertelt dat ze graag 
wil dat Hanna gaat samenwerken 
met een andere ontwerper, om 
samen kleding te ontwerpen die 
aansluit bij Hanna’s eerdere 
collecties. Hanna ziet af van de 
samenwerking, omdat ze 
vertrouwen heeft in haar volgende 
collectie.  

Deze sequentie laat onafhankelijke 
en zelfverzekerde kant van Hanna 
ziet. Zorgt voor progressieve 
representatie van vrouwelijkheid, 
doordat ze op haar eigen benen 
staat en geen anderen nodig heeft 
om haar problemen op te lossen. 

33 Wendy is op kantoor en probeert 
een nieuwe presentator binnen te 
slepen. Ze bellen en sluiten een 
deal. 

Wendy loopt in een streep op de 
telefoon af, de rest van haar 
collega’s loopt in een rij achter haar 
aan. Wendy sluit de deal. 

Beaamt vooruitstrevende ambitie 
van de serie door de vrouw als 
prominentste persoon te tonen. Ze 
wordt in hogere positie geplaatst 
dan de mannen. Daarnaast wordt 
het stereotype beeld van de vrouw 
als passief en de man als actief 
ontkracht, doordat Wendy de deal 
weet te sluiten en haar mannelijke 
collega’s lukte dit niet. Het gaat in 
tegen het beeld dat mannen alles 
alleen kunnen oplossen en vrouwen 
niet. 

36 Wendy loopt na de afspraak naar 
huis en komt Stefan tegen. Ze raken 
in discussie en Stefan fietst boos 
naar huis. 

Wendy zegt hoeveel zij werkt, zodat 
ze op vakantie kunnen en in het huis 
kunnen wonen. Ze vindt dat Stefan 
zijn kansen niet heeft gepakt en te 
snel opgeeft. Hij fietst boos weg. 

Gaat in tegen het stereotype beeld 
van de man als kostwinnaar en de 
vrouw als huismoeder, en van de 
man als actief en de vrouw als 
passief.  

38 Hanna zit in haar hotel in Japan en 
moet huilen. Ze wordt gebeld door 
Gijs.  

Hanna is verdrietig en wil weg uit 
Japan. Gijs belt haar en regelt een 
privévliegtuig, zodat Hanna naar 
Nederland kan gaan. 

Bevestigt de stereotype weergave 
van de vrouw die een man in haar 
leven nodig heeft, afhankelijkheid 
van de vrouw. Bevestigt ook het 
beeld dat vrouwen bepaalde zaken 
niet alleen kunnen oplossen.  
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39 Wendy en Stefan zijn thuis. Ze 
leggen hun ruzie bij. Stefan vertelt 
haar dat hij zich een loser voelt. 

Stefan zegt tegen Wendy dat hij het 
gevoel heeft dat hij een loser is, 
omdat hij huisvader is en zij zo hard 
werkt. 

Draait de social roles om, door te 
benadrukken dat hij de huisvader is 
en zij de kostwinnaar van het gezin. 
Bovendien staat dit haaks op het 
stereotype beeld van de vrouw als 
zwak en passief en de man als sterk 
en actief.  

40 Gijs wacht op Hanna bij de 
landingsbaan in Nederland. Ze 
praten en hij zoent haar.  

Hanna zegt tegen Gijs dat hij zich 
geen held moet voelen, omdat zijn 
assistente dit heeft geregeld en niet 
hijzelf.  

Benadrukt dat de man geen hogere 
positie heeft dan de vrouw, maar 
juist andersom, doordat benadrukt 
wordt dat de vrouwelijke assistente 
alles heeft geregeld.  
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BIJLAGE 3: ANALYSESCHEMA MISE-EN-SCENE  

SEQUENTIE GEBEURTENIS MISE-EN-SCENE EFFECT/BETEKENIS 

1 Het personage Nico wordt 
geïntroduceerd aan de hand van 
een televisie-uitzending van 
Shownieuws. 

Het kantoor van Nico. Het kantoor 
heeft grote ramen en er valt veel 
licht naar binnen. De muren van het 
kantoor zijn blauw, Nico draagt een 
witte blouse. 

Grote ramen en het licht zorgen 
ervoor dat Nico goed zichtbaar is. 
De blauwe kantoormuren staan in 
contrast met de witte blouse van 
Nico, waardoor Nico opvalt en de 
aandacht naar haar uitgaat. 
Hierdoor straalt zij gezag en komt 
tot uiting dat zij een belangrijke 
functie bekleedt. 

3 Wendy en haar man Stefan praten 
thuis over haar werk 

Wendy draagt een witte jurk met 
hakken, Stefan een trainingsbroek 
en een shirt. 

Benadrukt de status van Wendy als 
carrièrevrouw en Stefan als 
huisvader, maar jurk en hakken 
zorgen ook voor eenzijdig beeld van 
vrouwelijkheid. 

5 Hanna wordt gefilmd tijdens de 
modeshow van haar nieuwe 
collectie. Nico en Wendy zitten in 
het publiek. 

De backstage ruimte waar Hanna 
zich bevindt is donker. Het model 
dat Hanna aankleedt heeft een 
zwarte jurk aan. De CREW draagt 
zwarte shirts. Hanna draagt een wit 
glitterjurkje. 

De donkere ruimte staat in groot 
contrast met Hanna’s witte kleding. 
Dit zorgt ervoor dat de aandacht van 
de kijker gestuurd wordt naar Hanna 
waardoor haar status wordt 
benadrukt. Dit wordt versterkt 
doordat de andere vrouwen 
dezelfde, zwarte CREW shirts 
dragen. Hanna onderscheidt zich op 
deze manier van de rest waardoor 
zij ‘belangrijker’ lijkt. Hanna draagt 
echter wel een jurk, dat stereotype 
kleding is en typisch vrouwelijk.  

11 Wendy en haar man Stefan zijn 
thuis, ze praten over een afspraak. 
Hij smeert brood. 

Wendy draagt een witte top met 
zwarte rok. Stefan draagt een 
trainingsbroek en een shirt.  

Benadrukt de status van Wendy als 
carrièrevrouw en Stefan als 
huisvader, maar ook hier wordt een 
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eenzijdig beeld van vrouwelijkheid 
geschetst. 

12 Wendy is op haar werk en geeft 
opdrachten aan haar assistent. Ze 
vraagt naar de kijkcijfers. 

Lobby van werkplek Wendy en 
kantoor van Wendy. De lobby en het 
kantoor hebben grote ramen en zijn 
licht. Haar assistent draagt een 
donkergrijs pak, Wendy draagt een 
rode jas. 

De grote ramen en het licht zorgen 
ervoor dat Wendy goed zichtbaar is. 
De donkere kleur van het pak en het 
felle licht dat door de grote ramen 
naar binnen valt steekt af bij de felle 
rode jas van Wendy. De aandacht 
gaat hierdoor naar Wendy en dit 
benadrukt haar status als 
belangrijke vrouw. 

15 Hanna wordt op haar werk gebeld 
door miljardair Gijs Berends, hij wil 
met haar op date. 

Het kantoor van Hanna heeft 
donkere muren en er valt weinig 
licht naar binnen. Hanna heeft blond 
haar, blote armen en een witte 
blouse aan. 

De donkere muren van het kantoor 
van Hanna staan in contrast met het 
blonde haar en de blanke huid van 
Hanna. Dit zorgt ervoor dat Hanna 
opvalt. De witte blouse versterkt dit.  

16 Wendy bekijkt samen met een 
collega een conceptversie van een 
nieuwe serie . 

De projectieruimte op het werk van 
Wendy. Het is een donkere ruimte 
Haar collega draagt een donker pak, 
Wendy draagt een witte blouse. 

Het pak van Wendy’s collega valt 
weg door de donkere projectruimte. 
De witte blouse van Wendy staat in 
contrast bij de donkere ruimte en 
het donkere pak van haar collega. 
Hierdoor blijft Wendy als enige 
zichtbaar, dit benadrukt  haar status 
en typeert haar als belangrijke 
vrouw.  

18 Hanna zit in de auto en is op weg 
naar Gijs Bering voor de date. 

Hanna draagt een roze jurk met 
diamanten en  hakken. Gijs draagt 
een donker pak. 

De roze jurk, de diamanten en de 
hakken van Hanna benadrukken 
haar vrouwelijkheid. Het pak van 
Gijs benadrukt zijn mannelijkheid. 
De roze kleur van Hanna’s jurk zorgt 
ervoor dat de aandacht naar haar 
gaat en niet naar Gijs. Steeds dragen 
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van een jurk zorgt voor eenzijdig 
beeld van vrouwelijkheid.  

21 Nico en Hugo zitten samen aan de 
bar. Hij geeft haar complimenten en 
probeert haar te zoenen. Zij loopt 
weg naar de toiletten. 

Hugo draagt een donker pak. Nico 
draagt een jurk, met aan de zijkant 
een split, waardoor ook haar benen 
deels zichtbaar zijn.  

Het donkere pak van Hugo staat in 
contrast met de lichte huidskleur 
(armen en benen) van Nico.  
Aandacht gaat hierdoor naar Nico, 
plaatst haar in de prominente 
positie. Ook zorgt dit ervoor dat de 
nadruk komt te liggen op het lijf van 
Nico, dat de stereotype van vrouw 
als seksueel object benadrukt. 
Daarentegen zorgt de nette jurk er 
ook voor dat haar status als 
carrièrevrouw wordt benadrukt. 

23 Wendy is in gesprek met de 
regisseur van de nieuwe serie. 

De projectieruimte op het werk van 
Wendy. (zie sequentie 16). Wendy 
staat voor het projectiescherm en 
draagt een witte blouse.  

Wendy staat in het licht van het 
projectiescherm. Samen met haar 
witte blouse staat dit in contrast 
met de donkere projectiekamer. 
Wendy plaatst zichzelf in de 
spotlights en neemt hiermee de 
belangrijke positie in. Benadrukt 
haar status als een invloedrijke 
vrouw. 

24 Nico en haar man zijn samen in de 
badkamer. Matthijs poetst zijn 
tanden, zij zit in op de rand van het 
bad. Hij gaat naar bed. 

De badkamer in het huis van Nico en 
Matthijs. Het is een lichte, witte 
badkamer. Matthijs draagt een 
lichtgrijs shirt, Nico draagt een 
zwarte kimono/badjas en een 
zwarte BH.  

De witte muren van de badkamer 
komen overeen met het lichtgrijze 
shirt van Matthijs. Beiden steken af 
bij de donkere kleren van Nico, 
waardoor zij zich onderscheidt van 
de omgeving en haar man. Hierdoor 
valt zij op en wordt haar status als 
belangrijke vrouw benadrukt. Echter 
brengt Nico zichzelf wel als seksueel 
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object in beeld, door bewust haar 
lingerie te tonen.  

27 Nico is in gesprek met haar 
manager. Ze vraagt waarom hij de 
nieuwe functie als creatief directeur 
aan Jorrit geeft en niet aan haar. 

Vergaderruimte Metropolitan. De 
manager en Jorrit dragen zwarte 
pakken, Nico een wit/crèmekleurig 
jasje. 

Typeert het verschil tussen 
man/vrouw. De mannen zijn gelijk 
aan elkaar, Nico staat in contrast 
met de mannen. Het verschil in 
kleur van kleding zorgt ervoor dat zij 
opvalt, omdat ze zich onderscheidt 
van de rest.  

29 Nico zit achterin in een taxi. Ze belt 
het nummer van Hugo en gaat 
langs. 

Binnenkant van een taxi. De taxi 
heeft donkere bekleding, Nico 
draagt een wit/crèmekleurig jasje 

Het contrast tussen de donkere 
bekleding van de taxi en het 
wit/crèmekleurige jasje van Nico 
zorgt ervoor dat de aandacht naar 
Nico gaat. Het onderstreept het feit 
dat Nico een belangrijke vrouw is.  

33 Wendy is op kantoor en probeert 
een nieuwe presentator binnen te 
slepen. Ze bellen en sluiten een 
deal. 

Kantoor van Wendy. Wendy zit op 
haar bureaustoel voor een blauwe 
muur, haar collega’s staan voor een 
witte muur. 

Benadrukt het onderscheidt tussen 
Wendy en haar collega’s. Haar 
collega’s zijn gelijk aan elkaar, 
doordat ze allen voor een witte 
muur staan. Wendy wordt hier in 
hogere positie geplaatst, doordat zij 
voor een blauwe muur zit en zich 
hierdoor onderscheidt van de rest 
en opvalt.  

38 Hanna zit in haar hotel in Japan en 
moet huilen. Ze wordt gebeld door 
Gijs. Ze zegt dat ze naar huis wil en 
wordt opgehaald met het 
privévliegtuig van Gijs.  

Donkere hotelkamer in Japan. 
Hanna draagt een witte blouse. 

De witte blouse van Hanna steekt af 
bij de donkere hotelkamer in Japan. 
Hierdoor gaat de aandacht naar 
Hanna.  

39 Wendy en Stefan zijn thuis. Ze 
leggen hun ruzie bij. Stefan vertelt 
haar dat hij zich een loser voelt. 

Wendy en Stefan zitten op de bank. 
De bank staat voor de donkere 
keuken. Stefan draagt een zwart 

De donkere keuken wordt als het 
ware een geheel met het donkere 
jasje van Stefan. De omgeving wordt 
eigenlijk één geheel, waardoor 



52 
 

jasje, Wendy draagt een rode 
blouse. 

Wendy eruit springt met haar rode 
blouse. Dit accentueert haar status 
als belangrijke vrouw.  Ook hier 
wordt weer kleding gedragen die als 
‘typisch’ vrouwelijk wordt gezien.  

41 Hanna, Wendy en Nico staan samen 
op het balkon. Ze praten over hun 
dag en proosten met champagne op 
een betere week. 

Hanna, Wendy en Nico staan buiten 
in het donker op het balkon. Hanna 
en Nico dragen lichtkleurige kleding. 
Wendy draagt donkere kleding, 
naast haar staan kaarsen. 

Doordat de omgeving wegvalt 
vanwege de donkere kleur, vallen de 
vrouwen extra op. De lichte kleding 
van Wendy en Nico versterkt dat. 
Hoewel Wendy donkere kleding 
draagt, zorgt het licht van de 
kaarsen ervoor dat zij ook opvalt.  
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Sequentie SHOT Wat is er te zien  Bijzonderheden montage Effect/betekenis 

1 6 Nico loopt vanaf haar 
kantoor de gang door  

Tracking shot Zorgt ervoor dat Nico 
autoritair overkomt 

5 4 Hanna bukt om het model 
aan te kleden  

Pan 
 

Zorgt ervoor dat Hanna 
de belangrijkste vrouw in 
de ruimte wordt 

62 Hanna loopt over de 
catwalk 

Effect van een zoom  Bevestigt Hanna als 
invloedrijk en belangrijk 
personage 

63 Wendy en Nico klappen en 
lachen  

Close-up Wendy en Nico Wendy en Nico worden 
hierdoor belangrijker 
gemaakt dan de rest van 
het publiek  

9 4 Zoon van Wendy en Nico 
kijkt teleurgesteld  

Medium close-up zoon Benadrukt dat de 
kinderen het niet leuk 
vinden dat mama alweer 
moet werken en ze hen 
niet naar school kan 
brengen. 

11 9,11,13,15,17 Wendy op haar telefoon  Shot/reverse shot: medium 
close-up Wendy 

De shot/reverse shots 
benadrukken de hoge 
positie van Wendy  

10,12,14,16,18 Stefan in de keuken  Shot/reverse shot: long shot 
Stefan  

 De shot/reverse shots 
benadrukken de lagere 
positie van Stefan  

12 1 Wendy loopt vanaf de 
ingang naar het midden 
van de hal 

 Effect van een zoom Bevestigt Wendy als 
invloedrijk en belangrijk 
personage 

BIJLAGE 4: ANALYSESCHEMA CAMERAVOERING 
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2 Wendy loopt vanaf het 
midden van de hal naar 
haar eigen kantoor  

 Effect van een zoom Bevestigt Wendy als 
invloedrijk en belangrijk 
personage 

13 1 Hanna loopt aan het begin 
van de straat 

 Effect van een zoom Zorgt ervoor dat Hanna 
autoritair overkomt 

2 Hanna loopt aan het einde 
van de straat 

Tracking shot Bevestigt Hanna als 
invloedrijk en belangrijk 
personage 

14 1 Nico loopt met haar 
assistente door de gang  

Effect van een zoom Bevestigt Nico als 
invloedrijk en belangrijk 
personage 

17 6 Nico en Jorrit praten na de 
speech  

Medium close-up Nico en 
Jorrit. Nico midden in beeld, 
Jorrit aan de zijkant.  

Bevestigt de status van 
Nico als invloedrijk en 
belangrijk personage en 
gaat in tegen het 
stereotype beeld dat de 
man belangrijker is dan 
de vrouw. Zorgt ervoor 
dat Nico de aandacht 
krijgt 

7 Nico loopt naar het publiek  Tracking shot Bevestigt Nico als 
invloedrijk en belangrijk 
personage 

9 Nico loopt weg van Jorrit Medium close-up Jorrit. Benadrukt Jorrit als 
achterblijver, bevestigt 
beeld van Nico als sterk, 
onafhankelijk en als 
vrouw met eigen wil  

22 9 Hugo tilt Nico op en zet 
haar op de rand van de 
wasbak 

Medium shot Bevestigt stereotype 
beeld van de man als 
dominant en actief en de 
vrouw als onderdanig en 
passief  
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22 Nico bukt om zijn nummer 
op haar been te schuiven, 
het hele lichaam van Nico 
wordt gefilmd 

Pan (omlaag) Benadrukt Nico als 
seksueel object  

29 Hugo schrijft zijn nummer 
op haar been en blaast op 
haar been. Daarna wordt 
het hele lichaam van Nico 
gefilmd om haar reactie te 
zien. 

Pan (omhoog) Benadrukt Nico als 
seksueel object 

31 Gezicht van Nico  Medium close-up Nico 9 Benadrukt de 
onderdanigheid van Nico 
en Nico als seksueel 
object.  

24 1 Nico poetst het nummer 
van haar been af 

Pan Benadrukt Nico als 
seksueel object 

2 Matthijs poetst zijn tanden, 
Nico zit op de rand van het 
bad  

Shot achterkant Matthijs en 
spiegel  

Bevestigt enerzijds 
autoritaire positie van 
Nico, anderzijds plaatst ze 
zichzelf hier in de rol van 
seksueel object  

5 Nico zet haar been op de 
badrand                                                                    

Medium shot Plaatst zichzelf in de rol 
van seksueel object  

27 3 Nico gaat voor haar 
manager staan 

Shot POV manager Bevestigt autoritaire 
positie van Nico 

29 5,7,9,11 Nico schuift haar rokje 
omhoog 

Close-up benen en rokje 
Nico 

Nico plaatst zichzelf in de 
rol van seksueel object  

23 Nico’s gezicht als Hugo 
dicht bij haar komt staan 
en weer wegloopt  

Close-up Nico Stereotype beeld van de 
man als dominant wordt 
bevestigt, net als het 
stereotype beeld van de 
vrouw als afhankelijk en 
zwak 
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31 7 Hugo schuift Nico’s rokje 
omhoog, tilt haar op en zet 
haar op de bank 

Medium shot 
 

 Bevestigt het stereotype 
beeld van de man als 
dominant en actief en de 
vrouw als onderdanig en 
passief. Nico wordt 
neergezet als seksueel 
object 

9 Nico gaat achterover liggen 
en spreidt haar benen  

Medium shot Nico plaatst zichzelf in de 
rol van seksueel object en 
bevestigt het beeld van 
de vrouw als passief en 
zwak 

11 Nico gooit haar hoofd 
achterover  

Medium close-up gezicht, 
hals en borsten Nico 

Nico wordt neergezet als 
seksueel object  

33 6 Wendy loopt van een 
kantoor door de gang naar 
haar eigen kantoor, 
collega’s lopen achter haar 
aan 

Tracking shot Zorgt ervoor dat Wendy 
autoritair overkomt 

35 3,5 Wendy Shot/reverse shot: medium 
close-up van Wendy 

Bevestigt het beeld van 
Wendy als belangrijke 
vrouw 

4,6 Mentor van Wendy’s 
dochter  

Shot/reverse shot: medium 
shot  

Bevestigt de minder hoge 
positie van de mentor  

39 20 Wendy en Stefan zitten op 
de bank na hun ruzie  

Medium shot. Wendy in het 
midden van het beeld, 
Stefan aan de zijkant van het 
beeld 

Bevestigt de status van 
Wendy als invloedrijk en 
belangrijk personage en 
gaat in tegen het 
stereotype beeld dat de 
man belangrijker is dan 
de vrouw. Aandacht gaat 
naar Wendy 


