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Abstract 

In deze analyse wordt onderzocht hoe de Nederlandse versie van First Dates bijdraagt aan het 

discours over diversiteit op de Nederlandse televisie en waar de grenzen van deze diversiteit 

liggen. Er wordt een kritische discoursanalyse uitgevoerd gebaseerd op Norman Faircloughs 

beschrijving van deze methode. Het onderzoek bestaat uit drie analyseonderdelen: een analyse 

van de sociaal-culturele praktijk, waarbij er gekeken wordt naar het Concessiebeleidsplan 2016-

2020 van de NPO, een analyse van de discursieve praktijk, die zich richt op het 

programmaformat van First Dates, en tot slot een tekstuele analyse waarbij alle fragmenten van 

één koppel uit het meest recente seizoen van First Dates worden geanalyseerd. Het onderzoek 

bevestigt dat First Dates bijdraagt aan diversiteit op de Nederlandse televisie door middel van 

normalisatie van gemarginaliseerde groepen, maar dat de diversiteit in het programma beperkt 

is wat betreft de representatie van ideeën over romantische relaties. 

 

Kernconcepten: discours, diversiteit, (hetero-/homo)normativiteit, normalisatie, reality-tv, 

representatie, romantische relaties 
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1. Inleiding 

Ik date heel veel, ik heb alle apps geprobeerd, alle tips van vrienden, niks heeft 

tot nu toe gewerkt, dus ik ben een beetje beroepssingle geworden als het ware. 

Ik schrijf er ook columns over zelfs, dus het begint een treurig verhaal te worden. 

Het is tijd om daar verandering in te brengen.1 

 

Zo legt de 31-jarige Pim uit waarom hij zich heeft opgegeven voor het programma First Dates. 

In dit realityprogramma worden iedere aflevering vijf koppels gevolgd tijdens hun eerste date. 

Voorafgaand aan dit afspraakje hebben de deelnemers elkaar nog nooit gezien of gesproken. 

De dates vinden allemaal plaats in het zogeheten First Dates-restaurant.2 In Nederland wordt 

het programma uitgezonden door de publieke omroep BNNVARA.3 

 Net als Pim geven veel andere First Dates-deelnemers aan dat zij op zoek zijn naar een 

‘serieuze relatie’, omdat zij niet langer vrijgezel willen zijn. Volgens Misha Kavka is een 

romantische relatie ook bij veel andere datingshows, ook wel reality romance shows genoemd, 

het gewenste eindresultaat.4 Uit het werk van Nicole Richter en Lara McKenzie en Laura Dales 

blijkt echter dat het per datingshow kan verschillen wat een romantische relatie precies inhoudt 

voor de deelnemers.5 Pim is bijvoorbeeld een van de First Dates-deelnemers die op zoek zijn 

naar een partner van hetzelfde geslacht, terwijl veel andere datingshows zich volgens Kavka 

uitsluitend richten op heteroseksuele koppels.6 In First Dates worden dates georganiseerd voor 

mensen met verschillende seksualiteiten, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van leeftijd en 

etniciteit is er sprake van variatie wat betreft de deelnemers. 

June Deery stelt dat een diverse groep deelnemers echter niet altijd impliceert dat er een 

veelzijdige weergave van deze deelnemers wordt gegeven. Er is volgens haar namelijk vaak 

sprake van stereotypering en uitsluiting in realityprogramma’s.7 Ook Kristie Bunton 

                                                             
1 Zo introduceert deelnemer Pim zichzelf in de eerste aflevering van First Dates (seizoen 4). BNNVARA, “Seizoen 
4: Aflevering 1,” First Dates, 31 oktober 2018, https://www.npostart.nl/first-dates/31-10-2018/BV_101389467.  
2 “Over First Dates,” Programma: First Dates, BNNVARA, bezocht op 11 maart 2019, 
https://programma.bnnvara.nl/firstdates. 
3 First Dates Nederland is gebaseerd op een format van Twenty Twenty Productions Limited uit het Verenigd 
Koninkrijk. In het Verenigd Koninkrijk wordt First Dates uitgezonden op Channel 4. In Nederland wordt het 
programma geproduceerd door BNNVARA in samenwerking met Warner Bros International Television 
Production Nederland BV. BNNVARA, “Over First Dates”; “First Dates,” Producties, Warner Bros International 
Television Production Nederland BV, bezocht op 11 maart 2019, http://wbitvp.com/nederland; “First Dates,” 
Program, Twenty Twenty Productions Limited, bezocht op 11 maart 2019, 
https://www.twentytwenty.tv/program/first-dates_833.aspx. 
4 Misha Kavka, Reality TV: TV Genres (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012), 122. 
5 Lara McKenzie en Laura Dales, “Choosing Love? Tensions and Transformations of Modern Marriage in Married 
at First Sight,” Continuum 31, nr. 6 (2017): 860-861; Nicole Richter, “Ambiguous Bisexuality: The Case of A Shot 
at Love with Tila Tequila,” Journal of Bisexuality 11, nr. 1 (2011): 121. 
6 BNNVARA, “Seizoen 4: Aflevering 1”; Kavka, Reality TV, 122. 
7 June Deery, Reality TV (Chichester: Polity Press, 2015), 177. 

https://www.npostart.nl/first-dates/31-10-2018/BV_101389467
https://programma.bnnvara.nl/firstdates
http://wbitvp.com/nederland
https://www.twentytwenty.tv/program/first-dates_833.aspx
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beargumenteert dat stereotypering vaak voorkomt in reality-tv, maar zij stelt tevens dat er bij 

sommige programma’s binnen dit genre juist wel sprake is van een diverse weergave.8 Ik sluit 

mij hierbij aan en zal in deze scriptie beargumenteren dat First Dates bijdraagt aan het discours 

over diversiteit op de Nederlandse televisie, maar dat de diversiteit in het programma beperkt 

is wat betreft de representatie van romantische relaties. 

Eerdere onderzoeken naar diversiteit en stereotypering in reality-tv, met in het bijzonder 

datingshows, richten zich vaak op Amerikaanse of Britse programma’s, die worden 

uitgezonden door een commerciële omroep.9 Mijn onderzoek focust zich daarentegen op de 

Nederlandse versie van First Dates, die te zien is op de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). 

Dit is een publiek omroepenstelsel dat pleit voor diversiteit en insluiting in de samenleving en 

op televisie.10 Deze productiecontext, die door de NPO expliciet wordt gemaakt in het 

Concessiebeleidsplan 2016-2020, onderscheidt First Dates van eerder onderzochte 

datingshows en maakt het programma een relevant onderzoeksobject voor vraagstukken 

rondom diversiteit op de Nederlandse televisie. 

 De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt “Hoe draagt de Nederlandse versie van 

First Dates bij aan het discours over diversiteit op de Nederlandse televisie en waar liggen de 

grenzen van deze diversiteit?” Ik zal beargumenteren dat First Dates bijdraagt aan diversiteit 

op de Nederlandse televisie door middel van normalisatie van gemarginaliseerde groepen, maar 

dat de diversiteit in het programma beperkt is wat betreft de representatie van ideeën over 

romantische relaties. Ik zal aantonen dat First Dates bijdraagt aan het discours waarbinnen 

diversiteit wordt gerepresenteerd als een positief en vanzelfsprekend fenomeen. Tegelijkertijd 

blijft het programma wat betreft romantische relaties en ideeën hierover veelal bij een 

eenzijdige representatie, die binnen het televisiewetenschappelijke debat vaker herkend wordt 

in andere (reality)programma’s.  

Ter onderbouwing van het argument zal ik een kritische discoursanalyse uitvoeren, 

gebaseerd op Norman Faircloughs beschrijving van deze methode. Deze discoursanalyse richt 

zich niet alleen op de televisietekst, maar bestaat daarentegen uit drie onderdelen, namelijk een 

                                                             
8 Kristie Bunton, “Stereotypes: Reality TV as Both Creator and Confronter,” in The Ethics of Reality TV: A 
Philosophical Examination, red. Wendy N. Wyatt en Kristie Bunton (New York: Bloomsbury Academic & 
Professional, 2012), 25-27. 
9 Bunton, “Stereotypes,” 25-26; Katherine Frank, “Primetime Harem Fantasies: Marriage, Monogamy, and a Bit 
of Feminist Fanfiction on ABC’s The Bachelor,” in Third Wave Feminism and Television: Jane Puts It in a Box, red. 
Merri Lisa Johnson (Londen: I.B. Tauris, 2007), 93; Kavka, Reality TV, 120-123; Rachel E. Dubrofsky, “The 
Bachelor: Whiteness in the Harem,” Critical Studies in Media Communication 23, nr. 1 (2006): 40-41; Richter, 
“Ambiguous Bisexuality,” 121-122. 
10 Nederlandse Publieke Omroep, Concessiebeleidsplan 2016-2020 (Hilversum: NPO-organisatie, 2015), 3; 16-
17; 42-43. 
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analyse van de discursieve praktijk en de sociaal-culturele praktijk, en een tekstuele analyse.11 

Bij deze analyseonderdelen zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

1. Hoe geeft de NPO in het Concessiebeleidsplan 2016-2020 betekenis aan diversiteit op 

televisie? 

2. Hoe draagt het programmaformat van de Nederlandse versie van First Dates bij aan de 

discursieve constructie van diversiteit en romantische relaties? 

3. Hoe draagt de televisietekst First Dates bij aan discoursen over diversiteit en 

romantische relaties? 

De eerste deelvraag behandelt de sociaal-culturele praktijk, waarbij er wordt ingegaan op het 

beleid van de NPO. De tweede vraag richt zich op de discursieve praktijk. Hierbij wordt het 

programmaformat van First Dates geanalyseerd. De sociaal-culturele en discursieve praktijk 

worden in dit onderzoek voornamelijk ingezet om de context te schetsen waarbinnen het 

programma geproduceerd is. Tot slot wordt de derde vraag beantwoord door middel van een 

tekstuele analyse, waarbij alle fragmenten van één koppel uit het meest recente seizoen van 

First Dates worden geanalyseerd. De methode wordt verderop uitgebreider uiteengezet, maar 

eerst wordt er ingegaan op eerder onderzoek naar reality-tv in relatie tot diversiteit. 

 

2. Theoretisch kader 

2.1 Datingshows en de romantische relatie 

Kavka noemt realityprogramma’s waarin deelnemers tegen elkaar strijden met als prijs een 

romantische relatie real love-shows. Ze stelt dat er in dergelijke programma’s vaak een 

heteronormatieve ideologie te herkennen is.12 Volgens Kavka is er sprake van 

heteronormativiteit wanneer heteroseksualiteit binnen een cultuur als normaal en 

vanzelfsprekend wordt beschouwd.13 Er is hierbij dus sprake van een dominant discours 

waarbinnen heteroseksualiteit als enige of beste seksualiteit wordt gezien. Het idee dat hierbij 

heerst over heteroseksualiteit, is volgens Kavka gebaseerd op een romantische mythe. Deze 

mythe houdt in dat er een relatie ontstaat tussen een man en een vrouw, die een verloving, een 

aanzoek en uiteindelijk een huwelijk en kinderen tot gevolg heeft. Deze gebeurtenissen vinden 

volgens de mythe altijd in deze volgorde plaats.14 Deze heteronormatieve ideologie is volgens 

Kavka te herkennen in The Bachelor, een Amerikaanse datingshow waarin meerdere vrouwen 

                                                             
11 Norman Fairclough, Media Discourse (Londen: Arnlod, 1995), 16. 
12 Kavka, Reality TV, 113; 122. 
13 Ibidem, 122. 
14 Ibid. 
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met elkaar de strijd aan gaan om één man voor zich te winnen. Dit programma zou namelijk 

suggereren dat een heteroseksuele relatie kan leiden tot zelfrealisatie en geluk.15  

Ook in andere literatuur over datingshows wordt The Bachelor vaak aangehaald, waarbij 

het programma regelmatig wordt beschreven als een belangrijke speler binnen het reality 

romance-genre.16 McKenzie en Dales maken bijvoorbeeld een vergelijking tussen The 

Bachelor en Married at First Sight (MaFS). In MaFS worden deelnemers die elkaar niet kennen 

aan elkaar gekoppeld om te trouwen. Ze maken pas kennis met hun toekomstige partner bij het 

altaar. De deelnemers worden gekoppeld door mensen met wetenschappelijke expertise op het 

gebied van romantische relaties.17 McKenzie en Dales sluiten zich aan bij de uitspraak van 

Kavka dat reality romance-televisie suggereert dat zelfrealisatie bereikt kan worden door een 

romantische relatie aan te gaan en dat zo’n relatie gelukkig maakt.18  

Volgens McKenzie en Dales kan er wel op verschillende vlakken onderscheid gemaakt 

worden tussen The Bachelor en MaFS. De romantische relatie wordt in deze programma’s 

namelijk op verschillende manieren bereikt.19 Waar de hoofdpersoon in The Bachelor zelf 

controle heeft over de partnerkeuze, wordt dit voor de deelnemers in MaFS door anderen 

bepaald. McKenzie en Dales beargumenteren dat deze tussenkomst van experts de nadruk legt 

op het onvermogen van de deelnemers om zelf een partner te vinden. Bovendien geven de 

MaFS-deelnemers vaak zelf aan dat ze op liefdesgebied niet weten wat goed voor ze is en dat 

ze daarom meedoen aan het programma.20  

De hierboven beschreven heteronormatieve ideologie die volgens Kavka, McKenzie en 

Dales in veel reality romance-televisie te herkennen is, kan zorgen voor uitsluiting van 

gemarginaliseerde groepen. In 2006 beargumenteert Rachel Dubrofsky dat dergelijke 

uitsluiting ook voorkomt in The Bachelor.21 Dubrofsky stelt dat er in het programma sprake is 

van een haremstructuur, wat inhoudt dat er één man samenleeft met meerdere vrouwen die hem 

allemaal als (potentiële) partner zien.22 Dit fenomeen is gebaseerd op de manier waarop er 

binnen de Westerse cultuur naar het Oosten wordt gekeken: bij een haremstructuur kan een 

                                                             
15 Kavka, Reality TV, 121. 
16 Bunton, “Stereotypes,” 25-26; Dubrofsky, “The Bachelor,” 40-41; Frank, “Primetime Harem Fantasies,” 93; 
Jessica Alice, “Winning Someone’s Heart: The Bachelor, Reality Dating and the Gamification of Love,” Metro 
Magazine 190 (2016): 100; Kavka, Reality TV, 121; McKenzie en Dales, “Choosing Love?” 858; Richter, 
“Ambiguous Bisexuality,” 121. 
17 McKenzie en Dales, “Choosing Love?” 860-861. 
18 Ibid., 863. 
19 Ibid. 
20 Ibid., 861-862.  
21 Dubrofsky, “The Bachelor,” 53. 
22 Ibid., 46. 
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Westerse man niet-Westerse vrouwen domineren.23 Dubrofsky beargumenteert dat er sprake is 

van racisme in het programma, omdat de man vrijwel altijd een witte vrouw uitkiest als 

winnares/partner. Witte vrouwen kunnen daarom boven de haremstructuur uitstijgen, terwijl dit 

niet mogelijk is voor niet-witte vrouwen.24 

 Ook Richter beargumenteert dat gemarginaliseerde groepen uitgesloten en 

gestereotypeerd kunnen worden door de manier waarop romantische relaties gerepresenteerd 

worden in datingshows. Ze analyseert de manier waarop biseksualiteit gerepresenteerd wordt 

in A Shot at Love With Tila Tequila.25 In deze datingshow strijden zowel mannen als vrouwen 

voor een monogame relatie met een vrouw, Tila Tequila.26 Dit programma focust dus niet alleen 

op heteronormatieve relaties, en was daarmee in 2007 de eerste biseksuele datingshow.27  

Volgens Richter wordt biseksualiteit binnen het dominante discours gezien als iets wat 

niet bestaat.28 Zo zegt een van de deelnemers van het programma: “(…) you’re either straight 

or you’re not.”29 Volgens Richter is het daarom van belang dat biseksualiteit gerepresenteerd 

wordt door een visueel medium, zoals televisie, omdat deze visuele representatie dit beeld zou 

kunnen veranderen. Ze stelt dat A Shot at Love With Tila Tequila een van de weinige 

televisieprogramma’s is waarin er sprake is van zo’n visuele representatie van biseksualiteit.30 

Uit haar onderzoek blijkt echter dat er sprake is van stereotypering van biseksuelen, omdat er 

voornamelijk wordt gefocust op de polygame relatie die Tequila tijdens het programma met de 

deelnemers heeft. Dit komt overeen met een stereotype beeld dat zowel homo- als 

heteroseksuelen volgens Richter hebben: biseksuelen zouden volgens dit beeld niet in staat zijn 

om een monogame relatie te hebben.31 

 

2.2 Zichtbaarheid en representatie van gemarginaliseerde groepen 

Richter beargumenteert dat A Shot at Love with Tila Tequila de biseksuele gemeenschap 

zichtbaar maakte, maar dat de datingshow niet zorgde voor een veelzijdige representatie van 

deze gemeenschap.32 Dit komt overeen met de ideeën van Catherine Squires, die stelt dat 

gemarginaliseerde groepen regelmatig zichtbaar zijn in reality-tv, wat de indruk wekt dat er 

                                                             
23 Dubrofsky, “The Bachelor,” 46. 
24 Ibid., 53-54. 
25 Richter, “Ambiguous Bisexuality,” 123. 
26 Ibid., 121. 
27 Ibid.  
28 Ibid., 123. 
29 Ibid., 121. 
30 Ibid., 123. 
31 Ibid., 131. 
32 Ibid., 132. 
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sprake is van gelijkheid, terwijl realityprogramma’s in werkelijkheid vaak ongelijke 

machtsrelaties in de hand werken. Bij veel personages en scenario’s binnen dit genre zouden 

dan ook veel stereotypen omtrent etniciteit, sociale klassen en gender te herkennen zijn.33 Ook 

de bevindingen van Deery sluiten hierbij aan. Zij stelt in 2015 dat er veel diversiteit in reality-

tv te zien is, maar dat deze diversiteit voornamelijk gebaseerd is op stereotyperingen.34 De 

weergave van de deelnemers is volgens haar zelden diepgaand, genuanceerd of complex.35  

Bovenstaande auteurs beargumenteren dat uitsluiting en stereotypering van 

gemarginaliseerde groepen vaak voorkomen in datingshows, waarbij de manier waarop er 

betekenis gegeven wordt aan een romantische relatie een rol kan spelen. Zo stelt Dubrofsky 

bijvoorbeeld dat relaties in The Bachelor gerepresenteerd worden als iets dat alleen mogelijk is 

voor witte, heteroseksuele personen. Hierdoor worden niet-witte of -heteroseksuele mensen 

uitgesloten.36 Daarnaast laat Richters analyse zien dat de manier waarop Tequila’s relatie met 

de andere deelnemers gerepresenteerd wordt, een stereotype beeld over biseksuelen voedt.37 In 

deze programma’s heerst dus een discours waarbinnen romantische relaties worden 

gerepresenteerd als een fenomeen dat alleen haalbaar is voor een bepaalde groep. Hierbij is er 

vaak ook sprake van een eenduidige representatie van wat een romantische relatie inhoudt.  

Ook Bunton stelt dat er in sommige realityprogramma’s, zoals The Bachelor, 

stereotyperingen en eenzijdige representaties zichtbaar zijn. Ze beargumenteert echter ook dat 

er realityprogramma’s zijn die stereotypen juist uitdagen en tegenspreken.38 Als voorbeeld haalt 

ze hierbij een realityprogramma aan dat niet binnen het reality romance-genre valt: Extreme 

Makeover: Home Edition. Volgens Bunton geeft dit programma een podium aan mensen die 

voorheen genegeerd werden door de entertainmentmedia. Dit komt overeen met de uitspraken 

van Squires en Deery, die zeggen dat gemarginaliseerde groepen zichtbaar zijn in reality-tv, 

maar in tegenstelling tot deze twee auteurs gaat Bunton in op een programma dat volgens haar 

stereotypen tegenspreekt en laat zien dat gemarginaliseerde groepen gerespecteerd moeten 

worden.39 

Bunton haalt twee verschillende programma’s aan om te beargumenteren dat kijkers een 

gemengde boodschap van reality-tv kunnen krijgen: enerzijds zouden er stereotyperingen te 

                                                             
33 Catherine R. Squires, “The Conundrum of Race and Reality Television,” in A Companion to Reality Television, 
red. Laurie Ouellette (Chichester: John Wiley & Sons, Inc., 2014), 278-280. 
34 Deery, Reality TV, 177. 
35 Ibid., 220. 
36 Dubrofsky, “The Bachelor,” 53-54. 
37 Richter, “Ambiguous Bisexuality,” 131. 
38 Bunton, “Stereotypes,” 25-27. 
39 Ibid., 29-30. 
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herkennen zijn en anderzijds zouden stereotypen juist tegengesproken worden.40 In mijn 

onderzoek betoog ik dat een dergelijke gemengde boodschap ook in één programma kan 

voorkomen. Evenals Bunton zal ik in mijn analyse laten zien dat een realityprogramma, in dit 

geval de datingshow First Dates, stereotypen kan uitdagen en zodoende kan bijdragen aan het 

discours over diversiteit op televisie, maar in tegenstelling tot Bunton ga ik ook in op de grenzen 

van diversiteit binnen ditzelfde programma. 

 

2.3 Normativiteit en normalisatie 

Om de beperkingen van de diversiteit in First Dates te illustreren, ga ik uit van het werk van 

Bridget Kies. Zij plaatst kanttekeningen bij de manier waarop sommige programma’s 

stereotypen tegenspreken. Kies doet onderzoek naar de manier waarop homoseksuelen worden 

gerepresenteerd in drie verschillende Amerikaanse fictieseries uit 2012-2013 en vergelijkt dit 

met LHBT-gerelateerde programma’s uit eerdere periodes.41 

Hoewel Kies’ onderzoek zich niet richt op reality-tv, is er wel een overeenkomst met de 

bevindingen van Kavka te zien: Kies beargumenteert dat er bij de weergave van romantische 

relaties vaak wordt gesuggereerd dat een verloving, huwelijk of andere vorm van monogame 

verbintenis zorgt voor geluk.42 Dit idee over romantische relaties noemt ze normativiteit.43 In 

tegenstelling tot Kavka, die alleen heteronormativiteit beschrijft, maakt Kies echter een 

onderscheid tussen hetero- en homonormativiteit.44 Kies haalt Lisa Duggan aan om te 

beschrijven waar het begrip homonormativiteit vandaan komt. Het zou ontstaan zijn als protest 

tegen heteronormativiteit. Kies conceptualiseert homonormativiteit als “greater visibility of gay 

and lesbian couples whose lives look like those of their straight counterparts.”45  

Volgens Kies is er ook sprake van homonormativiteit in de series die ze onderzoekt.46 

Door homoseksuele koppels in de series zoveel mogelijk overeen te laten komen met veel 

‘gewone’ heteroseksuele koppels, worden zij als het ware ‘normaler’ gemaakt.47 Dit zou 

bijvoorbeeld gebeuren door homoseksuelen het normatieve traject te laten afleggen, een 

                                                             
40 Bunton, “Stereotypes,” 27. 
41 Kies doet onderzoek naar de series Glee (2009-2015), The New Normal (2012-2013) en Husbands (2011-
2013). Dit zijn fictieseries waarin homoseksuele personages een prominente rol hebben. Bridget Kies, “First 
Comes Love, Then Comes Marriage: (Homo)Normalizing Romance on American Television,” Journal of Popular 
Romance Studies 5, nr. 2 (2016): 2. 
42 Kies, “First Comes Love,” 3. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid., 9-10. 
47 Ibid., 9. 
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fenomeen dat volgens Kies traditioneel aan heteroseksualiteit gekoppeld wordt. Het normatieve 

traject komt overeen met de romantische mythe die volgens Kavka de basis vormt voor 

heteronormativiteit: koppels leggen dit traject af wanneer zij verliefd worden, trouwen en 

vervolgens een kind krijgen.48 

Hoewel het volgens Kies goed is dat homoseksuelen worden gerepresenteerd in 

populaire, primetime series, draagt de manier waarop dit gebeurt bij aan het dominante discours 

over romantische relaties. Een monogaam huwelijk en het krijgen van kinderen worden binnen 

dit discours gezien als het ultieme levensdoel.49 Andere vormen van een romantische relatie, 

maar ook andere seksualiteiten en identiteiten worden hierbij eenzijdig of niet 

gerepresenteerd.50 Kies concludeert dat we weliswaar kunnen spreken van een vooruitgang wat 

betreft de representatie van homoseksuelen, maar dat er hierbij toch nog veel seksualiteiten en 

identiteiten worden uitgesloten.51 

Wat er gebeurt in de series die Kies onderzoekt, kan gedefinieerd worden als 

normalisatie. Volgens de conceptualisering van Michel Foucault kan er onderscheid gemaakt 

worden tussen twee verschillende aspecten van normalisatie. Disciplinaire normalisatie is de 

praktijk waarin mensen, handelingen, dingen, etc. veranderd worden om te voldoen aan een 

bepaalde norm.52 De norm wordt hierbij gezien als uitgangspunt om te definiëren wat normaal 

of abnormaal is. Als iets of iemand in staat is om zich te schikken naar deze norm, wordt hij als 

normaal beschouwd. Iemand die dit niet kan, wordt als abnormaal gezien. Omdat er hierbij 

wordt uitgegaan van de norm, noemt Foucault dit ook wel normation.53  

De andere vorm van normalisatie werkt volgens Foucault andersom. Hij stelt dat er 

hierbij als het ware sprake is van een grafiek van het normale en het abnormale. Op deze grafiek 

lopen verschillende lijnen van normalities. Deze noemt hij distributions of normality. Hij 

conceptualiseert deze vorm van normalisatie als volgt: “the operation of normalization consists 

in establishing an interplay between these different distributions of normality and in acting to 

bring the most unfavourable in line with the more favourable.”54 Er is hierbij dus sprake van 

verschillende distributions of normality, waarvan er één wordt gezien als de ideale normality. 

Er is sprake van normalisatie wanneer minder gangbare normalities in overeenstemming 

                                                             
48 Kavka, Reality TV, 122; Kies, “First Comes Love,” 2. 
49 Kies, “First Comes Love,” 11. 
50 Ibid., 3-4; 10-11. 
51 Ibid., 10. 
52 Michel Foucault, “Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France, 1977-78,” red. Michel 
Senellart, François Ewald, Alessandro Fontana en Arnold I. Davidson (Londen: Palgrave Macmillan, 2004), 85. 
53 Foucault, “Security,” 85.  
54 Ibid., 91. 
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worden gebracht met de meest gangbare/ideale normality, ofwel de norm. Volgens deze 

conceptualisering wordt de norm dus afgeleid van het normale. 55 

Vooral deze tweede vorm van normalisatie is te herkennen in de series uit Kies’ 

onderzoek. Een minder gangbare normality, homoseksualiteit, wordt in deze series namelijk 

gecombineerd met gangbare normalities, zoals monogamie en het volgen van het normatieve 

traject. De programma’s focussen ook voornamelijk op deze ‘normale’ aspecten uit het leven 

van de homoseksuele personages en niet zo zeer op aspecten die minder goed overeenkomen 

met de norm, zoals het seksleven.56  

Zoals in de vorige paragraaf beschreven, kan er in veel van bovengenoemde 

realityprogramma’s een dominant discours herkend worden, waarbinnen een romantische 

relatie wordt gezien als een monogame verbintenis tussen een man en een vrouw. Andere 

(reality)programma’s, zoals de door Kies onderzochte series, breiden dit discours uit door 

romantische relaties tussen partners van hetzelfde geslacht te representeren. Hierbij blijft het 

discours waarbinnen een romantische relatie enkel gezien wordt als monogame verbintenis wel 

heersend. In onderstaande methodesectie wordt dieper ingegaan op de conceptualisering van de 

term discours die in dit onderzoek gehanteerd wordt. Vervolgens wordt beschreven hoe deze 

conceptualisering zich verhoudt tot de toegepaste methode, de kritische discoursanalyse van 

Fairclough. 

 

3. Methode 

3.1 Representatie en discours 

Stuart Hall stelt dat mensen continu betekenisgeven aan de wereld om zich heen, wat 

voornamelijk gebeurt door middel van taal.57 Taal moet hierbij begrepen worden in de breedste 

zin van het woord: het gaat niet alleen om woorden, maar ook om visuele vormen van taal, 

zoals afbeeldingen.58 De manier waarop betekenissen geconstrueerd worden met behulp van 

taal, noemt Hall ‘representatie’.59 Taal is volgens hem een representatiesysteem.60 Hall brengt 

de manier waarop wij betekenisgeven in verband met onze cultuur en stelt dat representatie taal 

                                                             
55 Foucault, “Security,” 91. 
56 Kies, “First Comes Love,” 7. 
57 Stuart Hall, “The Work of Representation,” in Representation: Second Edition, red. Stuart Hall, Jessica Evans 
en Sean Nixon (Los Angeles: SAGE Publications, 2003), 1. 
58 Hall, “The Work of Representation,” 5-6. 
59 Ibid., 2. 
60 Ibid., 4. 
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en cultuur aan elkaar verbindt.61 Volgens hem geven mensen met dezelfde culturele achtergrond 

vaak op dezelfde manier betekenis.62  

 Representatie staat sterk in verband met het concept ‘discours’. Foucault stelt dat we, in 

plaats van taal, discoursen als representatiesysteem moeten zien.63 Hij conceptualiseert discours 

als een groep van uitingen die het mogelijk maken om kennis over een bepaald onderwerp op 

een bepaalde manier te representeren.64 Dit betreft niet alleen uitingen in de vorm van 

uitspraken of teksten, maar ook in de vorm van andere praktijken. Foucault spreekt hierbij over 

‘discursieve praktijken’. Hij stelt dat deze discursieve praktijken niet alleen betekenisgeven aan 

een bepaald object of fenomeen, maar dat zij dit object/fenomeen hierdoor tegelijkertijd 

vormgeven.65  

Foucault beargumenteert dat een discours altijd gebonden is aan een bepaalde periode 

en een bepaald moment.66 Daarnaast stelt hij dat betekenis en het proces van betekenisgeving 

alleen kunnen bestaan binnen het discours: niets heeft betekenis buiten het discours.67 Omdat 

wij alleen kennis kunnen hebben over een bepaald object/fenomeen wanneer deze betekenis 

heeft en omdat niets betekenis heeft buiten het discours, stelt Foucault dat het discours kennis 

produceert, niet het object/fenomeen zelf.68 

 

3.2 Kritische discoursanalyse 

Bovenstaande conceptualisering van de term ‘discours’ speelt een belangrijke rol in de kritische 

discoursanalyse van Fairclough.69 De manier waarop Foucaults conceptualisering en de 

gebruikte analyse zich tot elkaar verhouden, wordt verderop toegelicht, maar eerst wordt 

beschreven waarom Fairclough het van belang acht om onderzoek te doen naar mediateksten.  

 De kritische discoursanalyse van Fairclough richt zich op massamedia, waaronder 

televisie.70 Sinds 1995, het jaar waarin Faircloughs Media Discourse werd uitgebracht, is er 

echter veel veranderd in de manier waarop men televisie kijkt. Zo kan de kijker steeds vaker 

zelf bepalen wat, waar, op welk apparaat en wanneer hij ‘televisie’ kijkt.71 Dit heeft volgens 

                                                             
61 Hall, “The Work of Representation,” 1. 
62 Ibid., 4. 
63 Ibid., 29. 
64 Ibid. 
65 Michel Foucault, The Archeology of Knowledge (Londen: Tavistock, 1972), 23-24. 
66 Foucault, The Archeology, 24. 
67 Ibid., 66. 
68 Hall, “The Work of Representation,” 30. 
69 Fairclough, Media Discourse, 18-19. 
70 Ibid., 2. 
71 Amanda Lotz, The Television Will Be Revolutionized (New York: New York University Press, 2014), 5. 
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Amanda Lotz gevolgen gehad voor de rol die televisie als medium heeft: “television has been 

reconfigured in recent decades as a medium that most commonly addresses fragmented and 

specialized audience groups.”72 Hoewel er dus, meer dan in 1995, sprake is van een 

gefragmenteerd televisiepubliek, is de visie en theorie van Fairclough wel relevant voor mijn 

onderzoek, omdat de NPO streeft naar een groot bereik bij een divers publiek. Zo geeft het 

omroepenstelsel aan dat er wordt geprobeerd het pluriforme publiek door middel van de 

programma’s met elkaar te verbinden.73  

 Fairclough stelt dat massamedia de macht hebben om kennis, overtuigingen, waarden, 

sociale relaties en sociale identiteiten te beïnvloeden. Volgens Fairclough hebben media 

zodoende de macht om dingen op een bepaalde manier te representeren en daardoor bij te 

dragen aan een bepaald discours. Ofwel, de media hebben de macht om iets een bepaalde 

betekenis te geven. Hij spreekt daarom over signifying power. Hij ziet deze signifying power 

vooral als een kwestie van taal en de manier waarop taal gebruikt wordt in de media. Het 

analyseren van mediataal zou daarom beschouwd moeten worden als een belangrijk onderdeel 

van onderzoek naar hedendaagse processen van sociale en culturele veranderingen.74 Evenals 

in het werk van Hall, wordt er bij deze conceptualisering van taal niet alleen uitgegaan van 

tekst, maar ook van andere aspecten.75  

 Zo beargumenteert Fairclough dat er bij het analyseren van een mediatekst niet alleen 

aandacht besteed moet worden aan taal door middel van een tekstuele analyse, maar dat er ook 

gekeken moet worden naar praktijken. Hierbij maakt hij onderscheid tussen discursieve en 

sociaal-culturele praktijken.76 Onder discursieve praktijk verstaat hij processen van 

tekstproductie en -consumptie. Met sociaal-culturele praktijk doelt Fairclough op sociale en 

culturele omstandigheden waarin de te analyseren tekst bestaat.77 Het kan per onderzoek 

verschillen in welke mate er gefocust wordt op deze drie onderdelen.78 Ook kan er verschil 

zitten in de volgorde waarin deze analyseonderdelen worden uitgevoerd. Zelf focust Fairclough 

voornamelijk op de tekstuele analyse en besteedt hij slechts kort aandacht aan de discursieve 

en sociaal-culturele praktijk.79 Omdat de discursieve en sociaal-culturele praktijk in mijn 

onderzoek worden ingezet om een context te schetsen, zullen deze analyseonderdelen ook hier 

                                                             
72 Lotz, The Television, 5. 
73 NPO, Concessiebeleidsplan, 3; 5-6. 
74 Fairclough, Media Discourse, 2. 
75 Ibid., 17. 
76 Ibid., 16. 
77 Ibid., 57. 
78 Ibid., 62. 
79 Ibid., 68. 
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minder uitgebreid behandeld worden dan de tekstuele analyse. Door de geanalyseerde 

televisietekst, First Dates, in een bredere context te plaatsen, kunnen er meer uitspraken gedaan 

worden over de manier waarop het programma bijdraagt aan verschillende discoursen. 

 Fairclough stelt dat de term ‘discours’ op veel verschillende manieren gebruikt wordt, 

maar dat er grofweg onderscheid gemaakt kan worden tussen twee belangrijke 

conceptualiseringen. Enerzijds wordt de term binnen de taalwetenschap begrepen als de 

interactie tussen mensen in sociale situaties. Anderzijds noemt Fairclough de conceptualisering 

zoals Foucault deze hanteert, waarbij discours gezien wordt als een sociaal construct van 

realiteit en een vorm van kennis. Fairclough combineert deze twee conceptualiseringen in zijn 

kritische discoursanalyse.80 In mijn analyse zal ik eveneens deze combinatie maken, door te 

focussen op de interactie tussen twee First Dates-deelnemers en door tegelijkertijd te kijken 

naar de manier waarop de NPO en het geanalyseerde programma betekenissen construeren. 

  

3.3 Aanpak 

Zoals eerder benoemt, ligt de volgorde van de drie analyseonderdelen niet vast. In mijn 

onderzoek ga ik allereerst in op de sociaal-culturele praktijk. Er kan hierbij volgens Fairclough 

onderscheid gemaakt worden tussen drie verschillende aspecten, namelijk economisch, 

cultureel en politiek.81 Ik analyseer het Concessiebeleidsplan 2016-2020 van de NPO, wat 

gezien kan worden als een combinatie van het politieke en culturele aspect. Deze analyse maakt 

duidelijk hoe de NPO door middel van de taal in het beleidsplan betekenis geeft aan diversiteit 

en hoe het beleidsplan zodoende bijdraagt aan het discours over diversiteit op de Nederlandse 

televisie. Het beleidsplan besteed ook aandacht aan de radiozenders, streamingsdiensten en 

sociale mediakanalen van de NPO, maar omdat deze deelvraag zich uitsluitend richt op 

diversiteit op televisie, zullen passages over andere media weinig tot geen aandacht krijgen in 

de analyse. In Bijlage 1 is het Concessiebeleidsplan 2016-2020 (exclusief bijlagen) opgenomen. 

Passages die ingaan op het onderwerp diversiteit op televisie en de bijbehorende visie van de 

NPO met betrekking tot dit onderwerp, zijn gemarkeerd. De passages die laten zien op welke 

manier de NPO betekenis geeft aan diversiteit op televisie, worden in de analysesectie 

uitgelicht. 

De analyse van de discursieve praktijk richt zich in dit onderzoek op de tekstproductie. 

Er wordt hierbij gefocust op het programmaformat, wat binnen dit onderzoek wordt begrepen 

als de zichtbare terugkerende elementen in het programma, die afhankelijk zijn van keuzes in 

                                                             
80 Fairclough, Media Discourse, 18-19. 
81 Ibid., 62. 
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het productieproces; iedere aflevering wordt op eenzelfde manier ingedeeld, met een 

terugkerend decor, terugkerende personen, gespreksonderwerpen en settingen. Door middel 

van deze analyse wordt aangetoond hoe het programmaformat van de Nederlandse First Dates 

bijdraagt aan discoursen over diversiteit en romantische relaties. In Bijlage 2 is een overzicht 

opgenomen van deze indeling. Deze informatie wordt gebruikt om uitspraken te doen over de 

manier waarop ideeën over romantische relaties gerepresenteerd worden in het programma. 

Daarnaast bevat Bijlage 3 een deelnemersoverzicht, waarin de leeftijden, geslachten en 

beroepen van de deelnemers uit het geanalyseerde seizoen worden weergegeven. Een overzicht 

van het aantal hetero- en homoseksuele koppels en het aantal deelnemers in verschillende 

leeftijdscategorieën is opgenomen in Bijlage 4. Bijlage 3 en 4 laten goed zien in hoeverre er 

sprake is van diversiteit wat betreft expliciet gemaakte eigenschappen/identiteiten van de 

deelnemers. Aan de hand van deze tabellen en de informatie uit Bijlage 2 wordt aangetoond 

hoe het programmaformat betekenis geeft aan diversiteit, ofwel hoe het format bijdraagt aan de 

discursieve constructie van dit concept. 

 Nadat de productiecontext van First Dates is geschetst, volgt de tekstuele analyse. 

Evenals bij Fairclough ligt de focus van mijn onderzoek voornamelijk op dit analyseonderdeel. 

In Bijlage 5 is een transcript opgenomen van het geanalyseerde materiaal. De tekstuele analyse 

laat zien hoe taal, wederom in de breedste zin van het woord, gebruikt wordt in First Dates, 

ofwel hoe dit programma bepaalde representaties van diversiteit en ideeën over romantische 

relaties construeert, en hoe er zodoende wordt bijgedragen aan discoursen over deze 

onderwerpen. Omdat er wordt uitgegaan van taal in de breedste zin van het woord, is het ook 

van belang om aandacht te besteden aan het beeldmateriaal.82 Daarom bestaat het transcript niet 

alleen uit uitspraken van de voice-over en monologen en dialogen van de deelnemers, maar ook 

uit beschrijvingen van de beelden.  

 Bij het beschrijven van de beelden is er ten eerste gelet op het uiterlijk van de 

deelnemers. Dit wordt beschreven in het transcript, omdat dit een terugkerend 

gespreksonderwerp is, wat ook expliciet wordt besproken in de geanalyseerde fragmenten. Ten 

tweede is de omgeving beschreven, omdat deze van belang is voor het soort gesprek dat 

plaatsvindt: in het restaurant is er vaak sprake van een dialoog, terwijl er in de interviewruimte 

meestal geen gesprekspartner te zien of horen is. Tot slot is de tekst die soms in beeld verschijnt 

opgenomen in het transcript. Deze tekst geeft aanvullende informatie over de deelnemer en 

vormt de basis voor Bijlage 3 en 4.  

                                                             
82 Fairclough, Media Discourse, 17. 
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Het transcript van de tekstuele analyse is gebaseerd op een tabel van Fairclough, aan de 

hand waarvan hij een korte voorbeeldanalyse doet.83 Omdat het geanalyseerde materiaal in mijn 

onderzoek groter is dan de voorbeeldanalyse van Fairclough, is de tabel in Bijlage 5 uitgebreid 

met tijdsaanduidingen van verschillende segmenten. Deze segmenten zijn tevens genummerd, 

zodat er in de analysesectie gerefereerd kan worden aan specifieke segmenten. De afbakening 

van een segment wordt bepaald door een verandering in het beeld, bijvoorbeeld wanneer er 

vanuit een andere hoek of op een andere locatie gefilmd wordt, of wanneer er een nieuw persoon 

in beeld verschijnt. Deze data wordt in de analysesectie vervolgens gestructureerd beschreven 

aan de hand van de terugkerende gespreksonderwerpen in Bijlage 2. 

 

3.4 Materiaal 

On the one hand, the analyst is concerned with the particular, with specific 

communicative events, for instance, a particular newspaper editorial or 

television documentary. (…) On the other hand, the analyst is concerned with 

the general, the overall structure of the order of discourse, and the way it is 

evolving in the context of social and cultural changes.84 

 

Deze quote van Fairclough maakt duidelijk hoe de verschillende analyseonderdelen zich tot 

elkaar verhouden. Enerzijds richt een onderzoeker zich op een specifieke tekst, wat ik doe door 

middel van de tekstuele analyse van één koppel. Anderzijds doe ik uitspraken over het hele 

First Dates-seizoen, door de drie analyseonderdelen te combineren. Hoewel dit onderzoek het 

niet mogelijk maakt om uitspraken te doen over de gehele discoursstructuur, biedt de 

combinatie van de verschillende analyseonderdelen wel de mogelijkheid om uit te zoomen naar 

het grotere geheel van de NPO en één First Dates-seizoen. 

 De analyse richt zich op het recentste seizoen van de Nederlandse First Dates, seizoen 

4.85 Eén koppel uit dit seizoen is geselecteerd voor de tekstuele analyse.86 Zoals hierboven 

                                                             
83 Fairclough geeft een korte voorbeeldanalyse van een Brits televisieprogramma genaamd Vigilante!, waarin 
reconstructies worden getoond van verschillende situaties waarin Britse burgers voor eigen rechter spelen. 
Fairclough, Media Discourse, 6. 
84 Ibid., 56. 
85 De 32 afleveringen van seizoen 4 werden op televisie uitgezonden van woensdag 31 oktober 2018 tot en met 
donderdag 13 december 2018 en zijn momenteel beschikbaar via NPO Start Plus. In verband met veel 
negatieve media-aandacht voor een van de deelnemers van het programma, is aflevering 4 van het 
geanalyseerde seizoen niet beschikbaar. “First Dates,” Programma’s, NPO Start, bezocht op 14 maart 2019, 
https://www.npostart.nl/first-dates/BNN_101378960; Marlies van Leeuwen, “First Dates-Jaimy Neemt Het Op 
Voor ‘Botte’ Lisa,” AD, 7 november 2018, https://www.ad.nl/show/first-dates-jaimy-neemt-het-op-voor-botte-
lisa~a74d24d6/. 
86 Per aflevering worden er vijf koppels gevolgd, met uitzondering van aflevering 14. Deze aflevering volgt 
slechts drie koppels en duurt ongeveer 35 minuten in plaats van de gebruikelijke 50 minuten. NPO Start, “First 
Dates.” 

https://www.npostart.nl/first-dates/BNN_101378960
https://www.ad.nl/show/first-dates-jaimy-neemt-het-op-voor-botte-lisa~a74d24d6/
https://www.ad.nl/show/first-dates-jaimy-neemt-het-op-voor-botte-lisa~a74d24d6/
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beschreven kan een toegespitste tekstuele analyse, aangevuld door de analyse van discursieve 

en sociaal-culturele praktijk, inzicht geven in de manier waarop er binnen het geanalyseerde 

materiaal wordt bijgedragen aan discoursen over diversiteit en ideeën over romantische relaties. 

Vervolgens kunnen deze bevindingen geplaatst worden binnen de bredere context van het hele 

First Dates-seizoen en het beleid van de NPO. 

 Het geselecteerde koppel betreft Fleur en Annemarijn uit aflevering 2.87 Dit is een 

homoseksueel koppel waarvan één deelnemer, Annemarijn, een (tijdelijke) lichamelijke 

beperking heeft. Door de beelden van een koppel te analyseren dat tot een gemarginaliseerde 

groep behoort, kan de analyse aantonen hoe deze tekst betekenis geeft aan diversiteit. 

 

4. Analyse 

4.1 Sociaal-culturele praktijk: Concessiebeleidsplan 2016-2020 

In het Concessiebeleidsplan 2016-2020 wordt beschreven welke ambities en doelen de NPO in 

deze periode nastreeft.88 Om een beeld te krijgen van de rol die diversiteit speelt binnen het 

beleid van de NPO, zijn de passages over dit onderwerp gemarkeerd. Passages die weergeven 

hoe de NPO betekenis geeft aan diversiteit op televisie, zijn vervolgens in deze analysesectie 

uitgelicht. Het beleidsplan inclusief de gemarkeerde passages is opgenomen in Bijlage 1. 

 Uit de gemarkeerde passages blijkt dat diversiteit een belangrijk onderwerp is voor de 

NPO. Zo worden onderstaande quotes uitgelicht in het voorwoord: 

 

Ik geloof in de schoonheid en de kracht van verschillen. Mijn ideaal is een 

samenleving waar verscheidenheid als rijkdom wordt ervaren. Daarom werk ik 

met passie voor de NPO. (…) Nederland in al zijn verscheidenheid en diversiteit. 

Vrij en tolerant.89 

 

De publieke omroep verbindt Nederland. Ik geloof dat de publieke omroep 

daardoor een essentiële bijdrage levert aan de compassie, empathie en het respect 

dat voorwaardelijk is voor een maatschappij van insluiting.90 

 

Doordat er bij het uitlichten van de quotes een groter lettertype en andere tekstkleur is gebruikt, 

vallen deze passages op. Door op deze manier direct aan het begin van het beleidsplan in te 

                                                             
87 BNNVARA, “Seizoen 4: Aflevering 2,” First Dates, 1 november 2018, https://www.npostart.nl/first-dates/01-
11-2018/BV_101389466.  
88 “Concessiebeleidsplan,” Organisatie, Nederlandse Publieke Omroep, bezocht op 15 maart 2019, 
https://over.npo.nl/organisatie/openbare-documenten/concessiebeleidsplan#content.  
89 NPO, Concessiebeleidsplan, 3. 
90 Ibid. 

https://www.npostart.nl/first-dates/01-11-2018/BV_101389466
https://www.npostart.nl/first-dates/01-11-2018/BV_101389466
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gaan op diversiteit, laat de NPO zien dat het zorgen voor diversiteit in de producties een 

vooraanstaande ambitie is. 

De quotes die worden uitgelicht zijn van Henk Hagoort en Shula Rijxman, twee leden 

uit de Raad van Bestuur van de NPO. Door te kiezen voor woorden als “schoonheid”, “kracht”, 

“ideaal” en “rijkdom”, laat Hagoort zien dat hij verscheidenheid en diversiteit als positieve 

fenomenen beschouwt. Hij verbindt deze positieve houding direct aan de NPO, door te stellen 

dat hij “daarom” “met passie” voor dit omroepenstelsel werkt. In de quote van Rijxman wordt 

de NPO discursief geconstrueerd als een omroepenstelsel dat bijdraagt aan gevoelens die 

voorwaardelijk zijn voor een maatschappij voor insluiting. Doordat dit quotes van 

bestuursleden betreft, laat de NPO zien dat het streven naar diversiteit in het programma-aanbod 

voorkomt in een hoge tak van de organisatie. Dit wekt de indruk dat diversiteit niet alleen een 

uitgangspunt is bij het besturen van de NPO, maar dat dit ook bij individuele bestuursleden een 

hoge prioriteit heeft. 

 In het beleidsplan is te lezen dat de NPO werkt met acht publieke waarden.91 Voor alle 

NPO-programma’s geldt dat zij moeten voldoen aan deze waarden.92 Een van deze waarden is 

pluriformiteit, wat inhoudt dat de programma’s een bijdrage moeten leveren aan de 

weerspiegeling van verschillende opvattingen en levensbeschouwingen. Ook diversiteit is een 

publieke waarde van de NPO; het aanbod moet een bijdrage leveren aan de weerspiegeling van 

verschillende bevolkingsgroepen.93 De NPO laat zodoende zien dat dit twee van de 

belangrijkste aandachtspunten zijn bij het produceren van programma’s. De betekenis die hier 

wordt gegeven aan diversiteit is dat het een fenomeen is dat niet alleen voorkomt in de 

samenleving, maar dat ook zichtbaar zou moeten zijn op de Nederlandse televisie.  

Verderop in het beleidsplan wordt uitgelegd waarom diversiteit een van de publieke 

waarden is: 

 

Essentieel is dat diversiteit een integraal onderdeel wordt van ons programmeer-

proces. Alleen als we in onze dagelijkse programmatische keuzes consequent 

diversiteit meewegen, kunnen we echte vooruitgang boeken. Om die reden 

benoemen we diversiteit ook als een van onze publieke waarden. We maken het 

belang dat we hechten aan een diverse programmering vanaf het begin duidelijk, 

wegen dit mee in onze programmakeuze en evalueren achteraf of de 

programma’s in kwestie inderdaad een bijdrage leveren aan de diversiteit in ons 

aanbod. Diversiteit is niet per se het vertrekpunt van het verhaal dat we vertellen, 

                                                             
91 De acht publieke waarden betreffen onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, pluriformiteit, diversiteit, het 
hebben van impact, geëngageerdheid, authenticiteit en eigenzinnigheid. NPO, Concessiebeleidsplan, 17. 
92 Ibid., 16. 
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maar vaker juist een natuurlijk gegeven.94 

 

Eerdergenoemde positieve houding van de NPO jegens diversiteit wordt ook in deze passage 

duidelijk: het wordt gezien als een “vooruitgang” wanneer diversiteit een “integraal onderdeel” 

wordt van het programmeerproces. Bovendien laat de NPO hier zien dat het streven naar 

diversiteit een dagelijks agendapunt is dat zowel voor als na de productie van een programma 

aan bod komt. In deze passage wordt diversiteit zodoende wederom discursief geconstrueerd 

als een positief en belangrijk onderwerp voor de NPO. Daarnaast geeft de NPO diversiteit in 

deze passage de betekenis dat het een vanzelfsprekend fenomeen is door het een “natuurlijk 

gegeven” te noemen.  

 Zoals Fairclough beschrijft is het behandelen van de sociaal-culturele praktijk van 

belang, omdat dit een beeld geeft van de sociale en culturele omstandigheden waarin de te 

analyseren tekst bestaat.95 Door bovenstaande analyse van het Concessiebeleidsplan 2016-

2020, wordt duidelijk welke betekenis de NPO geeft aan het concept diversiteit: diversiteit is 

volgens de NPO een positief fenomeen dat bestaat binnen de samenleving, waardoor het 

vanzelfsprekend is dat dit ook weerspiegelt wordt in het programma-aanbod van dit 

omroepenstelsel.  

 

4.2 Discursieve praktijk: Het programmaformat van First Dates 

De analyse van de discursieve praktijk richt zich op het programmaformat van First Dates. 

Deze analyse toont aan hoe dit programmaformat bijdraagt aan de discursieve constructie van 

diversiteit en ideeën over romantische relaties. Zoals in Bijlage 2 zichtbaar is, wordt iedere 

aflevering op eenzelfde manier ingedeeld. Ook de setting van de date is voor ieder koppel 

hetzelfde: één deelnemer komt binnen en wacht aan de bar op de tweede deelnemer. Na 

aankomst van de tweede deelnemer volgt er een kort gesprek aan de bar, waarna de deelnemers 

naar hun tafel worden gebracht. Hier gaat de date verder totdat een van de serveerster de 

rekening brengt en de deelnemers samen het restaurant verlaten. Hoewel dit voor ieder koppel 

hetzelfde is, zijn er wel andere verschillen tussen de koppels. Bijlage 3 en 4 laten zien dat er 

bijvoorbeeld op het gebied van leeftijd variatie is. Ook laat Bijlage 3 zien dat er deelnemers met 

uiteenlopende beroepen/dagbestedingen zijn. Daarnaast heeft ongeveer twintig procent van de 

deelnemers een date met iemand van hetzelfde geslacht. First Dates onderscheidt zich hiermee 

van de Britse en Amerikaanse datingshows die eerder genoemd zijn. Bij deze datingshows is 
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er, zoals Kavka beschrijft, namelijk vaak sprake van een heteronormatieve ideologie.96 Hoewel 

er dus verschil zit in het beroep/de dagbesteding, leeftijd of samenstelling van de koppels in 

First Dates, blijft de setting van de date hetzelfde. Doordat iedere deelnemer in First Dates, 

ongeacht beroep/dagbesteding, leeftijd of seksualiteit hulp nodig heeft bij het vinden van een 

partner, draagt het programmaformat bij aan de normalisatie van gemarginaliseerde groepen. 

Evenals in de series die Kies onderzoekt, wordt het discours over romantische relaties hier dus 

uitgebreid door de zoektocht naar een partner van hetzelfde geslacht te representeren.  

 De hulp die de deelnemers nodig hebben bij het vinden van een partner, speelt een 

belangrijke rol bij de manier waarop ideeën romantische relaties discursief geconstrueerd 

worden door het programma. Evenals in het eerder beschreven MaFS, worden de First Dates-

deelnemers door derden aan elkaar gekoppeld. McKenzie en Dales stellen dat dit de nadruk legt 

op het onvermogen van de deelnemers om zelf een partner te vinden.97 Dit is ook bij First Dates 

te herkennen. Zo benoemt de voice-over direct in de introductie van het programma dat de 

deelnemers “met zorg gematcht zijn”, wat duidelijk maakt dat dit door derden is gedaan. De 

voice-over speelt zelf verder geen rol in de dates van de deelnemers, maar heeft voornamelijk 

een beschrijvende functie. 

De personentabel in Bijlage 2 laat eveneens zien dat er derden betrokken zijn bij de 

dates. Maître Sergio heeft bijvoorbeeld een begeleidende rol, doordat hij met de deelnemers 

meeloopt naar de bar en de tafel en zo bepaalt wanneer zij aan tafel mogen. Deze rol als 

‘mediator’ deelt hij met barman Victor, die aan het begin van de date vaak deelneemt aan het 

gesprek tussen de deelnemers. Dit wekt de indruk dat zij de deelnemers, voornamelijk in het 

begin, moeten ‘helpen’ tijdens de date. Deze hulp komt ook terug in de locatie van de dates. De 

voice-over geeft aan dat het programma zich afspeelt in het First Dates-restaurant met als 

gasten “singles uit heel Nederland”. Dit wekt de indruk dat dit een speciaal restaurant is, 

geschikt voor een eerste (blind)date.  

De nadruk op het onvermogen van de deelnemers om zelf een partner te vinden, blijkt 

ook uit de gespreksonderwerpen in Bijlage 2. Vooral de bij onderwerpen ‘Vrijgezel’ en ‘Vorige 

relaties’ geven de deelnemers aan dat zij hulp nodig hebben in hun liefdesleven. Zo bespreken 

deelnemers hoe lang zij vrijgezel zijn, waarbij zij regelmatig zelf aangeven dat zij dit te lang 

vinden. Bij het bespreken van vorige relaties gaan de deelnemers veelal in op de manier waarop 

of de reden waarom deze relaties zijn beëindigd. Dit komt overeen met de deelnemers van 

MaFS, die ook benoemen dat zij hulp nodig hebben in hun liefdesleven en aangeven dat zij om 

                                                             
96 Kavka, Reality TV, 122. 
97 McKenzie en Dales, “Choosing Love?” 860-861. 



23 
 

die reden meedoen aan het programma.98 De hulp die zowel MaFS als First Dates vervolgens 

bieden bij het zoeken naar een geschikte partner, wekt de indruk dat een vrijgezel zodanig naar 

een romantische relatie zou moeten streven dat er hulpmiddelen ingezet moeten worden 

wanneer het hem/maar niet zelf lukt. Hoewel First Dates dus bijdraagt aan de normalisatie van 

gemarginaliseerde groepen, is er in het programma ook sprake van een representatie van een 

romantische relatie als een te behalen succes. De betekenis die First Dates hierdoor aan 

romantische relaties geeft, is dat het een fenomeen is waar iedereen naar streeft, maar wat niet 

door iedereen zonder hulp bereikt kan worden De groep mensen die hulp nodig heeft bij het 

vinden van een geschikte partner, wordt in First Dates discursief geconstrueerd als een diverse 

groep. 

  

4.3 Tekstuele analyse: Fleur en Annemarijn 

De tekstuele analyse richt zich op één koppel uit aflevering 2, Fleur en Annemarijn. Fleur is 

twintig jaar oud en volgt de opleiding Sport, Management & Organisatie. Annemarijn studeert 

Fysiotherapie en is 21 jaar oud. Zoals in de methodesectie wordt uitgelegd, is er voornamelijk 

gelet op uitspraken van deze twee deelnemers, maar er worden ook visuele aspecten van de 

geanalyseerde fragmenten besproken. In Bijlage 5 is het transcript opgenomen van de 

geanalyseerde fragmenten. Veel van de gespreksonderwerpen die in Bijlage 2 te zien zijn, 

komen ook voor tijdens de date van Fleur en Annemarijn. Deze gespreksonderwerpen worden 

hieronder besproken in de volgorde waarin deze tijdens de date aan bod zijn gekomen. 

In segmenten 11, 13 en 15 tot en met 17 vertelt Annemarijn over haar (tijdelijke) 

lichamelijke beperking. Dit valt onder het gespreksonderwerp ‘Psychische en/of lichamelijke 

problemen’. Annemarijns beperking wordt ook genoemd wanneer Annemarijn wordt 

geïntroduceerd door de voice-over. Hierdoor wordt er direct gefocust op een kenmerk dat 

Annemarijn onderscheid van de andere deelnemers. Daarnaast valt op dat Sergio Annemarijn 

helpt door de deur voor haar open te houden wanneer zij het restaurant binnenkomt. Aan het 

begin van de date wordt meermaals gevraagd of Annemarijn ergens (fysieke) hulp bij nodig 

heeft. Deze situaties leggen de nadruk op Annemarijns beperking. Nadat de voice-over 

Annemarijn heeft geïntroduceerd, vertelt ze echter niet direct waarom zij “tijdelijk iets minder 

sportief” is. Ze gaat daarentegen in op wat zij zoekt in een partner. Daarnaast geeft Annemarijn 

meermaals aan dat ze de hulp niet nodig heeft en wordt de beperking niet meer besproken 

wanneer de deelnemers aan tafel zitten. De lichamelijke beperking wordt hierbij dus wel 
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geadresseerd, maar wordt niet gerepresenteerd als het enige of belangrijkste kenmerk van 

Annemarijn. Ook in de uitspraken van Sergio bij Annemarijns binnenkomst is dit te zien: door 

“Dat was even wat, hè” te zeggen, benoemt hij dat het lastiger was voor Annemarijn dan voor 

andere deelnemers om het restaurant binnen te komen, maar vervolgens verandert hij het 

gespreksonderwerp direct naar de date. Er is hierbij opnieuw sprake van normalisatie. De 

signifying power van First Dates zorgt ervoor dat een lichamelijke beperking discursief 

geconstrueerd wordt als een kenmerk van een verder ‘normaal’ persoon.99 

Het volgende onderwerp dat tijdens de date wordt besproken is de vorige relatie van 

Fleur (segment 19-20). Tijdens dit gesprek wordt duidelijk dat deze relatie is beëindigd doordat 

Fleurs partner haar heeft bedrogen. De deelnemers geven niet expliciet aan dat zij monogaam 

zijn en dit ook van hun toekomstige partner verwachten, maar doordat Annemarijn de situatie 

“pijnlijk” noemt en Fleur aangeeft dat ze het “heftig” vond, blijkt dat beide deelnemers vinden 

dat een romantische relatie monogaam hoort te zijn. Doordat Fleur de zin “Ik heb inderdaad 

iets met iemand anders gedaan…” niet afmaakt, is het eindigen van de relatie een impliciet 

onderdeel van haar verhaal. Uit Annemarijns reacties (“Oh” en “Dat lijkt me zo pijnlijk”), blijkt 

dat zij Fleur zonder expliciete uitleg begrijpt en het met haar eens is. Hieruit kan opgemaakt 

worden dat beide vrouwen het als vanzelfsprekend ervaren dat een relatie eindigt wanneer er 

geen sprake is van monogamie. Dit draagt bij aan het dominante discours over romantische 

relaties, waarbij deze gezien worden als een monogame verbintenis. Zoals in het theoretisch 

kader wordt beschreven, is dit discours volgens Kavka en Kies ook zichtbaar in andere 

(reality)programma’s. Een monogame verbintenis zou hierbij gerepresenteerd worden als iets 

wat gelukkig maakt en wat een ultiem levensdoel is.100  

 Dat Fleur en Annemarijn monogamie in een relatie als vanzelfsprekend ervaren, laat 

zien dat zij dit ook van hun toekomstige partner verwachten. Hoewel zij verder niet ingaan op 

verwachtingen die zij hebben van hun toekomstige relatie, doen veel andere deelnemers dit wel. 

Zoals in Bijlage 2 wordt beschreven, is ‘Verwachtingen in een relatie’ een terugkerend 

gespreksonderwerp, waarbij wordt aangegeven dat de deelnemers een ‘serieuze relatie’ willen 

en dat zij er behoefte aan hebben om ’s avonds thuis tijd door te brengen met hun toekomstige 

partner en/of om de leuke dingen van het leven met hun toekomstige partner te delen. Ook 

hieruit blijkt dat monogamie als normaal wordt ervaren, de deelnemers spreken allemaal over 

één partner.  
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 Wanneer Fleur en Annemarijn over vorige relaties praten, ligt de nadruk op het eindigen 

van deze relaties. Naast het bovengenoemde verhaal van Fleur, gaat ook Annemarijn in op 

eerdere ervaringen (segment 21). Hierbij lijkt ze niet te vertellen over één specifieke relatie, 

maar spreekt ze in het algemeen. Ze zegt “Ik heb er altijd een hekel aan als mensen tegen mij 

zeggen: ‘Het ligt niet aan jou, maar het werkt gewoon niet.’” Het gebruik van het woord “altijd”, 

wekt de indruk dat Annemarijn dit meerdere keren heeft meegemaakt. Ze geeft hierbij expliciet 

aan dat zij vindt dat het aan haar zelf ligt wanneer de relatie eindigt. Hierdoor wordt impliciet 

benadrukt dat zij voorafgaand aan haar deelname niet in staat was om een romantische relatie 

in stand te houden en dat zij de schuld daarvan bij zichzelf legt. Evenals de eerder genoemde 

hulp van matchmakers en mediators, benadrukt dit gesprek dat de deelnemers voorafgaand aan 

de datingshow geen blijvend succes hadden in de liefde. Daarnaast kan uit een uitspraak als 

“Het ligt (niet) aan jou” opgemaakt worden dat er een schuldige aangewezen kan worden 

wanneer een relatie eindigt. Het eindigen van een relatie wordt hierdoor gerepresenteerd als iets 

negatiefs. Ook dit draagt bij aan het discours waarbinnen een romantische relatie gezien wordt 

als een einddoel waar men naar moet streven. Het eindigen van een relatie, ofwel het (nog) niet 

behalen van dit doel, wordt hierbij weergegeven als falen.  

Ook het gespreksonderwerp ‘Seksualiteit’ komt aan bod tijdens de date van Fleur en 

Annemarijn (segment 22-27). Wanneer Fleur aan Annemarijn vraagt of zij alleen op vrouwen 

valt, laat ze door haar zin niet af te maken letterlijk ruimte open voor Annemarijn om haar 

seksualiteit op een andere manier in te vullen. Daarnaast bespreken de deelnemers hoe zij het 

hebben ervaren om aan hun omgeving te vertellen dat zij homoseksueel zijn. Annemarijn geeft 

hierbij aan dat zij niet altijd leuke reacties krijgt. Fleur gaat niet expliciet in op reacties uit haar 

omgeving op haar seksualiteit op zich, maar vertelt wel dat zij kritiek heeft gehad op de manier 

waarop zij uit de kast kwam. Zij heeft dit niet “netjes verteld”, terwijl haar broertje, die eveneens 

homoseksueel is, dit wel heeft gedaan. Hieruit wordt niet direct duidelijk of Fleurs 

homoseksualiteit in haar omgeving wordt geaccepteerd, maar blijkt wel dat Fleur en haar 

omgeving regels hebben voor de manier waarop iemand uit de kast kan komen. Annemarijn 

lijkt het hiermee eens te zijn, doordat zij geschrokken reageert wanneer Fleur vertelt hoe zij uit 

de kast is gekomen: ze houdt haar mond open en doet haar hand voor haar mond. Enerzijds laat 

het programma door Fleurs vraag naar Annemarijns seksualiteit zien dat niet één seksualiteit 

vanzelfsprekend is. Dit is een representatie die verschilt van representaties in datingshows met 

een heteronormatieve ideologie.101 Anderzijds maakt dit gesprek duidelijk dat de deelnemers 
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het van belang achten om je seksualiteit expliciet te vermelden wanneer je niet heteroseksueel 

bent. Er is hierbij toch heteronormativiteit te herkennen: de deelnemers dragen bij aan het 

discours waarbinnen heteroseksualiteit als vanzelfsprekend wordt beschouwd en andere 

seksualiteiten een vermelding vereisen.  

 

5. Conclusie 

Zoals in het theoretisch kader is beschreven, wordt binnen het televisiewetenschappelijk debat 

vaak beargumenteert dat uitsluiting en stereotypering van gemarginaliseerde groepen veel 

voorkomt in reality-tv. Zoals Bunton beschrijft, is het echter ook mogelijk dat 

realityprogramma’s stereotyperingen juist tegenspreken en zodoende zorgen voor insluiting.102 

Bunton herkent een gemengde boodschap in reality-tv wanneer zij verschillende 

realityprogramma’s analyseert: enerzijds is er volgens haar sprake van stereotyperingen en 

anderzijds zouden stereotypen juist tegengesproken worden.103 Deze gemengde boodschap 

komt ook in bovenstaande analyse naar voren. De NPO en First Dates geven enerzijds een 

positieve betekenis aan diversiteit en dragen bij aan het discours over diversiteit op de 

Nederlandse televisie waarbinnen dit als een positief en vanzelfsprekend fenomeen wordt 

beschouwd. Anderzijds is er sprake van een eenzijdige representatie van ideeën over 

romantische relaties.  

 De analyse van het Concessiebeleidsplan 2016-2020 van de NPO, laat zien dat het 

omroepenstelsel expliciet streeft naar diversiteit in het programma-aanbod. Diversiteit wordt 

binnen het beleidsplan geconstrueerd als een uitgangspunt en vereiste bij het productieproces 

van NPO-programma’s. Zodoende geeft de NPO ook een specifieke betekenis aan zichzelf: het 

is een omroepenstelsel waar diversiteit voorop staat. De bevindingen uit de analyse van de 

discursieve praktijk sluiten hier veelal bij aan. Zo wordt het discours over romantische relaties 

uitgebreid door gemarginaliseerde groepen, zoals homoseksuelen, te normaliseren. Hoewel het 

programmaformat verder bij een eenzijdige representatie van romantische relaties blijft, 

namelijk dat het een streven is wat door sommige personen niet zonder hulp behaald kan 

worden, zorgt deze representatie juist voor normalisatie: de groep mensen die hulp behoeft bij 

het vinden van een geschikte partner, varieert op het gebied van beroep/dagbesteding, leeftijd 

en seksualiteit. 
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 Uit de tekstuele analyse blijkt eveneens dat gemarginaliseerde groepen genormaliseerd 

worden in First Dates. Zo wordt de lichamelijke beperking van Annemarijn wel geadresseerd, 

maar krijgt deze geen prominente rol in de date. Er wordt daarentegen vooral ingegaan op het 

liefdesleven van Annemarijn, wat ook bij andere deelnemers, zonder lichamelijke beperking, 

gebeurt. Ondanks de normalisatie van gemarginaliseerde groepen, is er toch heteronormativiteit 

in de geanalyseerde fragmenten te herkennen, doordat de deelnemers heteroseksualiteit 

construeren als vanzelfsprekend. Daarnaast sluiten de ideeën van de deelnemers over 

romantische relaties aan bij de eenzijdige representaties die ook in andere datingshows te 

herkennen zijn: het is voor Fleur en Annemarijn vanzelfsprekend dat een romantische relatie 

een monogame verbintenis is en Annemarijn beschrijft het beëindigen van een relatie en/of het 

niet kunnen vinden van een partner als iets negatiefs. De signifying power van media wordt 

goed zichtbaar in deze analyse: First Dates geeft een specifieke betekenis aan romantische 

relaties: het is een monogame verbintenis die door iedereen nagestreefd wordt.  

 Hoewel First Dates stereotypen tegenspreekt door gemarginaliseerde groepen te 

normaliseren, worden er door deze eenzijdige representatie van romantische relatie nog veel 

identiteiten uitgesloten. Dit komt overeen met de bevindingen van Kies, die stelt dat er wel 

sprake is van een vooruitgang wat betreft de representatie van homoseksuelen, maar dat er 

hierbij nog veel seksualiteiten en identiteiten worden uitgesloten.104 Zowel uit de analyse van 

de discursieve praktijk als de tekstuele analyse blijkt dat juist de eenzijdige representatie van 

romantische relaties het mogelijk maakt om gemarginaliseerde groepen te normaliseren. 

 De bevindingen van de analyse komen deels overeen met bevindingen uit eerder 

besproken onderzoeken. Een romantische relatie en de ideeën van de deelnemers hierover in 

First Dates komen overeen met veel andere datingshows. In First Dates is er echter ook sprake 

van normalisatie van gemarginaliseerde groepen, wat bij onderzoek naar andere datingshows 

zoals The Bachelor of MaFS niet naar voren komt. Hierbij moet de kanttekening geplaatst 

worden dat de datingshows die in het theoretisch kader aan bod komen allemaal worden 

uitgezonden op Britse of Amerikaanse commerciële zenders. Dit onderzoek richt zich 

daarentegen uitsluitend op een Nederlands televisieprogramma dat wordt uitgezonden op een 

publieke zender, waardoor er geen concluderende uitspraken gedaan kunnen worden over 

bijvoorbeeld Amerikaanse of Britse, publieke of Nederlandse, commerciële datingshows. 

Vervolgonderzoek zou zich op dergelijke programma’s kunnen richten, om te achterhalen of er 

eenzelfde patroon te herkennen is. 
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7. Bijlagen 

7.1 Bijlage 1: Concessiebeleidsplan 2016-2020 

Deze bijlage bevat het Concessiebeleidsplan 2016-2020 van de NPO. Passages die relevant zijn 

voor de analyse zijn geel gemarkeerd. Dit betreft passages die ingaan op het streven van de 

NPO naar diversiteit in zijn programma-aanbod. 
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7.2 Bijlage 2: Programma-indeling  

Deze bijlage bevat een overzicht van de verschillende personen, gebeurtenissen en 

gespreksonderwerpen die iedere aflevering terugkeren. 

 

Personen 

Naam 

 

Beschrijving 

Maître Sergio Sergio introduceert iedere aflevering met een quote over de liefde. 

Gedurende de aflevering staat hij bij de entree van het restaurant, 

waar hij de deelnemers verwelkomt en naar de bar begeleidt.  

Barman Victor Victor staat achter de bar waar iedere deelnemer voorafgaand aan 

zijn/haar date een drankje bestelt. Hij praat vervolgens kort met de 

deelnemers. Hij vraagt bijvoorbeeld of de deelnemer zenuwachtig 

is, wat zij van de date verwachten en hoe zij hun potentiële partner 

zouden beschrijven. 

Serveersters Kelly en 

Maartje 

Kelly en Maartje geven de deelnemers de menukaart wanneer zij 

plaatsnemen aan tafel. Gedurende de date dienen ze het diner op 

(bestaande uit drie gangen) en aan het eind van de date brengen ze 

de rekening en kunnen deelnemers bij hun afrekenen. 

Voice-over  De voice-over legt tijdens de leader van de aflevering uit wat het 

programma inhoudt. Gedurende de aflevering is de voice-over 

meermaals aan het woord om de deelnemers te introduceren en om 

kort commentaar te geven op de dates. De voice-over wordt nooit 

in beeld gebracht en/of geadresseerd door de deelnemers of 

terugkerende personen. 

Interviewer De interviewer vraagt na de date aan de deelnemers of zij nogmaals 

met elkaar willen afspreken. De interviewer komt nooit in beeld en 

is niet iedere aflevering hoorbaar.  

Deelnemers Per aflevering zijn er tien deelnemers te zien. Deze deelnemers 

verschillen per aflevering.  
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Indeling aflevering 

Gebeurtenis 

 

Beschrijving 

Leader Het programma wordt geïntroduceerd door de voice-over. De tekst 

tijdens de leader is iedere aflevering hetzelfde: “Dit is het First 

Dates-restaurant. Hier wordt heel wat geflirt en zijn de 

complimenten ontelbaar. De gasten zijn singles uit heel Nederland, 

op zoek naar de ware. Ze zijn zo moedig een blind date aan te gaan. 

Iedereen is met zorg gematcht. De lat ligt hoog. Is het liefde op het 

eerste gezicht of verloopt de date iets minder fortuinlijk? Aan het 

personeel de taak de passie te serveren: barman Victor, 

serveersters Kelly en Maartje, en uiteraard maître Sergio.”   

 

De tekst wordt ondersteund door fragmenten uit de afleveringen. 

Deze beelden worden na een aantal afleveringen (deels) 

vernieuwd. 

Quote Sergio Sergio staat of zit aan tafel in het lege restaurant en kijkt in de 

camera. Hij geeft een quote over liefde.  

Aankomst/introductie 

deelnemer 1 

Deelnemer 1 wordt geïntroduceerd door de voice-over en komt het 

restaurant binnen.105 De deelnemer spreekt kort met Sergio en 

neemt daarna plaats aan de bar. Deze beelden worden afgewisseld 

met beelden waarin de deelnemer alleen voor de camera zit in een 

interviewruimte en zichzelf voorstelt. Tijdens het eerste beeld in de 

interviewruimte wordt de naam, leeftijd en het beroep van de 

deelnemer in beeld weergegeven. Gedurende de uitzending wordt 

dit regelmatig opnieuw weergegeven. 

Gesprek deelnemer 1 

en Victor 

Wanneer de deelnemer heeft plaatsgenomen aan de bar, neemt 

Victor zijn/haar drankbestelling op. Victor bereidt de bestelling 

terplekke voor en spreekt tegelijkertijd met de deelnemer.  

                                                             
105 Vier deelnemers is voor de tweede keer in het First Dates-restaurant. Dat wordt bij de introductie door 
Sergio, de voice-over of de deelnemer zelf benoemd. Daarnaast komen sommige deelnemers samen aan. Zij 
kennen elkaar uit het dagelijks leven en hebben zich samen opgegeven voor het programma. Deze deelnemers 
krijgen beide een eigen partner en worden tijdens de date van elkaar gescheiden. De meeste deelnemers 
komen alleen in het restaurant aan. 
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Aankomst/introductie 

deelnemer 2 

Deelnemer 2 wordt geïntroduceerd door de voice-over en komt het 

restaurant binnen. De deelnemer spreekt kort met Sergio en stelt 

zich dan voor aan zijn/haar date. De deelnemer neemt eveneens 

plaats aan de bar. Ook deze beelden woorden afgewisseld met 

beelden in de interviewruimte waarbij de deelnemer zichzelf 

voorstelt. 

Gesprek aan de bar Deelnemer 1 en 2 voeren een gesprek. Victor neemt de bestelling 

van deelnemer 2 op en neemt ook kort deel aan het gesprek.  

Deelnemers 

verplaatsen naar tafel 

Sergio onderbreekt het gesprek van de deelnemers om ze naar hun 

tafel te begeleiden. De deelnemers nemen plaats en krijgen een 

menukaart van Kelly/Maartje. 

Deelnemers aan tafel De deelnemers worden alleen gelaten en voeren een gesprek. 

Gedurende de date komt Kelly/Maartje meerdere keren langs om 

de bestelling op te nemen en eten/drinken te serveren. Soms gaat 

de serveerster kort in gesprek met de deelnemers. 

Aankomst/introductie 

nieuwe deelnemers 

Wanneer deelnemer 1 en 2 aan tafel zitten, komen de volgende 

deelnemers aan. De volgorde en setting van de gebeurtenissen zijn 

bij de aankomst van de koppels hetzelfde. Er worden per aflevering 

vijf koppels gevolgd. De deelnemers die als eerste het restaurant 

binnenkwamen, vertrekken ongeveer halverwege de aflevering (zie 

‘Afrekenen en vertrek’). Vervolgens komen er nieuwe deelnemers 

binnen. 

Dates en interview-

ruimte 

Er wordt gewisseld tussen de verschillende dates. Bij de overgang 

van een koppel naar een ander koppel, geeft de voice-over soms 

commentaar. De beelden van de dates worden afgewisseld met 

beelden van de deelnemers in de interviewruimte, waarin zij iets 

vertellen over zichzelf en/of wat zij van de andere deelnemer/de 

date vinden. Wat de deelnemer in de interviewruimte zegt is 

gerelateerd aan het gesprek dat aan tafel plaatsvindt. 

Afrekenen en vertrek Als de date ten einde loopt, komt Serveerster Kelly/Maartje naar 

de tafel om af te rekenen. Vaak wordt er expliciet ingegaan op wie 
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de rekening betaalt. Daarna vertrekken de deelnemers samen uit 

het restaurant.  

Interviewruimte De deelnemers vertellen in de interviewruimte wat zij van de 

andere deelnemer/de date vonden. Dit doen zij eerst individueel. 

Daarna komen de deelnemers samen en moeten zij aangeven of ze 

interesse hebben in een vervolgafspraak of niet. Deze vraag wordt 

soms hoorbaar gesteld door de interviewer. 

Reflectie Als alle vijf de koppels zijn vertrokken, komen Sergio, Victor, Kelly 

en Maartje samen bij de bar, waarna er in een kort gesprek wordt 

gereflecteerd op de avond. 

Vervolg Per koppel dat heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in een 

vervolgafspraak, worden er drie foto’s getoond. Onder de foto’s 

staat in een aantal regels of deze vervolgdate heeft 

plaatsgevonden.  
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Gespreksonderwerpen 

Onderwerp 

 

Beschrijving 

Dagbesteding/beroep Voornamelijk aan het begin van de date vragen deelnemers 

aan elkaar waar ze werken en/of wat ze studeren. 

Achtergrond Voornamelijk aan het begin van de date vragen deelnemers 

aan elkaar waar ze wonen. Ook wordt er soms ingegaan op de 

etnische achtergrond van deelnemers. Dit gebeurt 

voornamelijk wanneer de uiterlijke kenmerken van een 

deelnemer de indruk wekken dat hij/zij niet (helemaal) 

Westers is, bijvoorbeeld in het geval van een getinte 

huidskleur. Sommige deelnemers zijn geadopteerd en 

bespreken dit tijdens de date.  

Vorige relaties Er wordt zowel in de interviewruimte als tijdens de date vaak 

ingegaan op vorige relaties van de deelnemers. Hierbij wordt 

besproken hoe lang de meest recente en/of langste relatie 

van een deelnemer was en waarom de relatie geen stand 

heeft gehouden. 

Vrijgezel Deelnemers vertellen voornamelijk bij hun introductie hoe 

lang zij al vrijgezel zijn. Hierbij gaan zij ook regelmatig in op de 

vragen waarom zij nog vrijgezel zijn en waarom zij behoefte 

hebben aan een nieuwe relatie. 

Verwachtingen in een 

relatie 

Voornamelijk tijdens de biecht geven deelnemers aan wat zij 

zoeken in/verwachten van een relatie. Hierbij zegt het 

merendeel van de deelnemers dat zij met hun partner graag 

’s avonds thuis tijd zouden doorbrengen en/of de leuke 

dingen van het leven willen delen. Ook wordt er vaak 

gesproken over de behoefte aan een ‘serieuze relatie’. 

Seksualiteit Bij homoseksuele stellen wordt in de meeste gevallen 

besproken hoe de deelnemers uit de kast zijn gekomen en 

hoe hierop werd gereageerd door hun omgeving. Ook komt 

het bij dergelijke stellen meerdere keren voor dat een 
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deelnemer aan de ander vraagt of hij/zij biseksueel of 

helemaal homoseksueel is. 

Psychische en/of 

lichamelijke problemen; 

problemen in de 

relationele sfeer 

Persoonlijke problemen die spelen in het leven van de 

deelnemers worden vaak besproken. Een deel van de 

deelnemers gaat in op hun eigen psychische of lichamelijke 

problemen, zoals een posttraumatische stressstoornis, 

hartklachten of dystrofie. Ook psychische of lichamelijke 

problemen van naasten komen aan bod. Andere deelnemers 

vertellen over problemen in de relationele sfeer, zoals slechte 

liefdesrelaties of communicatieproblemen met een ex-

partner. 

Mening over de 

date/andere deelnemer 

Aan het begin van de date geven deelnemers in de 

interviewruimte aan wat de (eerste) indruk is die zij van de 

andere deelnemer hebben. Hierbij wordt veelal ingegaan op 

het uiterlijk. Aan het eind van de date reflecteren de 

deelnemers eerst individueel en vervolgens samen op de 

date. Hierbij gaan zij in op of ze de date gezellig vonden en of 

ze de andere deelnemer als potentiële partner zien.  
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7.3 Bijlage 3: Deelnemersoverzicht 

In deze bijlage is een overzicht van de deelnemers uit seizoen 4 van de Nederlandse First Dates 

opgenomen. Wanneer de deelnemers geïntroduceerd worden in de aflevering, verschijnt hun 

naam, leeftijd en dagbesteding/beroep in beeld.  

 

Aflevering 1   

Naam Bodhi Philine 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 20 22 

Dagbesteding/beroep Student audiovisuele media Student rechten 

Naam Esther Thomas 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 30 34 

Dagbesteding/beroep Producer Communicatieadviseur 

Naam Annie Evert 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 85 89 

Dagbesteding/beroep Gepensioneerd; voorheen 

secretaresse 

Veteraan 

Naam Jasmijn Pascal 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 22 25 

Dagbesteding/beroep Horecamedewerker Automonteur 

Naam Pim Erik 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 31 35 

Dagbesteding Columnist Customerservicemedewerker 
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Aflevering 2   

Naam Susanne  Menno 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 29 34 

Dagbesteding/beroep Assistent filiaal manager Toezichthouder gemeente 

Naam Fleur Annemarijn 

Geslacht Vrouw Vrouw 

Leeftijd 20 21 

Dagbesteding/beroep Student sport management & 

organisatie 

Student fysiotherapie  

Naam Susan  Michele 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 30 32 

Dagbesteding/beroep Klachtenafhandeling Intercultureel adviseur 

Naam Yvonne Jan 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 53 63 

Dagbesteding/beroep Eigenaar autobedrijf  Gepensioneerd 

Naam Laura Milan 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 20 23 

Dagbesteding/beroep Student kunstgeschiedenis LSM-operator 
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Aflevering 3   

Naam Vivian Michael 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 25 25 

Dagbesteding/beroep Blogger Muziekproducer 

Naam Boudewijn Manoek 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 34 24 

Dagbesteding/beroep Sales executive Sales medewerker sportschool 

Naam Desiree Paul 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 59 56 

Dagbesteding/beroep Eigenaar Bed & Breakfast Hockeycoach 

Naam Jonathan Dirk-Jan 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 25 36 

Dagbesteding/beroep Stylist Stylist 

Naam Sam Milly 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 29 29 

Dagbesteding/beroep Medewerker groothandel Pedagogisch medewerker 
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Aflevering 5   

Naam Koen Jordy 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 27 23 

Dagbesteding/beroep Leidinggevende restaurant Visual merchandiser 

Naam Lien Andries 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 74 70 

Dagbesteding/beroep Gepensioneerd Gepensioneerd 

Naam Sadé Narada 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 30 29 

Dagbesteding/beroep Systeemtherapeut Projectmanager 

Naam Marieke Sem 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 30 28 

Dagbesteding/beroep Website manager Docent hotelschool 

Naam Karlijn Tycho 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 21 22 

Dagbesteding/beroep Student persoonlijk begeleider 

specifieke doelgroepen 

Vuilnisman 
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Aflevering 6   

Naam Jeff Milou 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 32 28 

Dagbesteding/beroep Ondernemer tandenbleken Financieel medewerker 

Naam Henrique André 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 42 46 

Dagbesteding/beroep Uitvaartbegeleider in opleiding Rechercheur 

Naam Shanita Daisy 

Geslacht Vrouw Vrouw 

Leeftijd 22 27 

Dagbesteding/beroep Student psychologie Student medische 

hulpverlening 

Naam Bart Rianne 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 22 25  

Dagbesteding/beroep Klusser; volkszanger Boerin 

Naam Anthony Laura 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 24 24 

Dagbesteding/beroep Recruiter Accountmanager 
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Aflevering 7   

Naam Paul Samira 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 43 36 

Dagbesteding/beroep Zelfstandig timmerman Talent manager 

Naam Samantha Deniz 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 31 30 

Dagbesteding/beroep Pedagogisch medewerker Helpdeskmedewerker ICT 

Naam Niels Annemoon 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 28 21 

Dagbesteding/beroep Cameraman Student pedagogiek 

Naam Liesbeth Frans 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 61 62 

Dagbesteding/beroep Verkoopmedewerker juwelier Reisleider 

Naam Dennis Ans 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 27 21 

Dagbesteding/beroep Hovenier Afgestudeerd 

diermanagement 
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Aflevering 8   

Naam Duvan Tiffany 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 28 27 

Dagbesteding/beroep Ondernemer Floormanager modezaak 

Naam Cindy Tom 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 26 27 

Dagbesteding/beroep Horeca medewerkster DJ/Producer 

Naam Jessica Wieger 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 22 27 

Dagbesteding/beroep Luchthavenbeveiliger Schipper rondvaartboot 

Naam Bert Dorien 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 65 62 

Dagbesteding/beroep Jaarboekenmaker Thuiszorgmedewerker 

Naam Hendry Roland 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 27 35 

Dagbesteding/beroep Horecamedewerker Manager vergunningen 
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Aflevering 9   

Naam Melanie Wouter 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 27 29 

Dagbesteding/beroep HBO communicatie Ondernemer 

Naam Cathy Andries 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 64 70 

Dagbesteding/beroep Gepensioneerd Gepensioneerd 

Naam Eric Roy 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 41 37 

Dagbesteding/beroep Office manager Werkzoekende 

Naam Emile Iris 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 26 27 

Dagbesteding/beroep Ondernemer Mantelverzorger; 

masterstudente 

Naam Lorell Deveny 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 21 21 

Dagbesteding/beroep Student hotel- en 

eventmanagement 

Partymanager 
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Aflevering 10   

Naam Jasper Rick 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 23 20 

Dagbesteding/beroep Student toegepaste psychologie Student international hotel 

management 

Naam Simone Eddy 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 46 53 

Dagbesteding/beroep Gastvrouw Kapper 

Naam Job Kuki 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 21 19 

Dagbesteding/beroep Student journalistiek Student creative business 

Naam Melvin Nicole 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 35 33 

Dagbesteding/beroep Marketing manager Personal assistant 

Naam Angelino Ervina 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 39 39 

Dagbesteding/beroep Creative producer Grondstewardess 
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Aflevering 11   

Naam Milou Thomas 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 22 23 

Dagbesteding/beroep Student marketing food Student geneeskunde 

Naam Heleen Melissah 

Geslacht Vrouw Vrouw 

Leeftijd 26 34 

Dagbesteding/beroep Opleiding verzorgende Franchise ondernemer 

pizzaketen 

Naam Frank Suzanna  

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 50 49 

Dagbesteding/beroep Werkvoorbereider Klantenservice 

telefoonmaatschappij 

Naam Rob Melanie 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 31 27 

Dagbesteding/beroep IT consultant Verzorgende IG 

Naam Bruno Mara 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 34 30 

Dagbesteding/beroep DJ/producer DJ 
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Aflevering 12   

Naam Dima Marlieke 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 23 21 

Dagbesteding/beroep Barista Afgestudeerd geschiedenis 

Naam Fabian Melanie 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 29 26 

Dagbesteding/beroep Havenarbeider terminal Havenarbeider kantoor 

Naam Danny Sandra 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 47 48 

Dagbesteding/beroep Eigenaar timmerbedrijf Teamleider verstandelijk 

gehandicapten 

Naam Lucianna Tyrone 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 27 30 

Dagbesteding/beroep Gastvrouw yogacentrum Eventproductie 

Naam Jana Emmy 

Geslacht Vrouw Vrouw 

Leeftijd 18 22 

Dagbesteding/beroep Teamleider supermarkt; 

barvrouw 

Student sociologie 
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Aflevering 13   

Naam Emy Oskar 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 23 24 

Dagbesteding/beroep Gastvrouw Kok 

Naam Fiona Martijn 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 42 43 

Dagbesteding/beroep Verkoper restgrond Webshop ondernemer 

Naam Puck Nick 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 24 28 

Dagbesteding/beroep Horecamedewerker Kok 

Naam Colin Yannick 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 27 26 

Dagbesteding/beroep Innovatieproces manager E-mail marketeer 

Naam Jochem Evelien 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 41 40 

Dagbesteding/beroep IT applicatiebeheerder Administratief medewerkster 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Aflevering 14   

Naam Rizwan Kaya 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 25 26 

Dagbesteding/beroep Assistent manager Stewardess 

Naam Stephan Eline 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 31 32 

Dagbesteding/beroep Huismeester Verkoopmedewerker 

Naam Laurieke Annika 

Geslacht Vrouw Vrouw 

Leeftijd 30 37 

Dagbesteding/beroep Financieel fraude analist Medewerker klantenservice 
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Aflevering 15   

Naam Dion Ken 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 26 23 

Dagbesteding/beroep Retail manager Entertainment coördinator 

Naam Maaike Jeffrey 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 22 24 

Dagbesteding/beroep Student accountancy Leidinggevende in een keuken 

Naam Joris Willemijn 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 22 21 

Dagbesteding/beroep Student international business Student diergeneeskunde 

Naam Dick Jono 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 62 63 

Dagbesteding/beroep Lachcoach; schrijver Lerares creatieve vakken 

Naam Dagmar Richard 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 32 33 

Dagbesteding/beroep Grafisch ontwerper Psycholoog 
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Aflevering 16   

Naam Marloes Jaap 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 35 34 

Dagbesteding/beroep Haarstylist Bedrijfsleider horeca 

Naam Arsenio Nikki 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 25 21 

Dagbesteding/beroep Fotograaf Student algemene sociale 

wetenschappen 

Naam Rowan Myrthe 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 26 21 

Dagbesteding/beroep Evenementenorganisator Student mondzorgkunde 

Naam Monique Martin 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 55 64 

Dagbesteding/beroep Receptioniste Supervisor bij Data Centre 

Naam Domenico Mike 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 26 20 

Dagbesteding/beroep Student toerisme en recreatie Kapper 
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Aflevering 17   

Naam Berry John 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 53 53 

Dagbesteding/beroep Hondentrimmer; goudsmid Allround medewerker GGZ 

Naam Flloyd Yael 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 26 21 

Dagbesteding/beroep ICT medewerker Student hotelschool 

Naam Lisette Cas 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 48 49 

Dagbesteding/beroep Ambulant medewerker Boekhouder 

Naam Lowie Djilly 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 20 18 

Dagbesteding/beroep Student wiskunde Scholier VWO 

Naam Sjors Jimmy 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 22 28 

Dagbesteding/beroep Sales assistent Content creator 
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Aflevering 18   

Naam Chantal Niels 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 41 40 

Dagbesteding/beroep Arbeidsongeschikt Brandweerman 

Naam Roland Céline 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 27 23 

Dagbesteding/beroep Student fiscale economie Student verzorgende IG 

Naam Barry Nikki 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 24 24 

Dagbesteding/beroep Militair Psycholoog 

Naam Sven Tom 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 29 27 

Dagbesteding/beroep Marketing en sales manager Hotel deskmanager 

Naam Nicole Edwin 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 22 24 

Dagbesteding/beroep Student toegepaste psychologie Student interaction desing 
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Aflevering 19   

Naam Tim Isabelle 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 24 22 

Dagbesteding/beroep Student media en cultuur Onderzoeker 

Naam Tom Moa 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 27 24 

Dagbesteding/beroep Steward PR en communicatiemanager 

Naam Ajo Charles 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 77 70 

Dagbesteding/beroep Kunstenaar Gepensioneerd bibliothecaris 

Naam Jorden Manon 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 26 27 

Dagbesteding/beroep Zelfstandige Tandartsassistente 

Naam Karin Jonas 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 33 37 

Dagbesteding/beroep Commercieel medewerker Senior consultant  
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Aflevering 20   

Naam Juriaan Renée 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 22 23 

Dagbesteding/beroep Student biologie Communicatie adviseur 

Naam Cyrano Wouter 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 28 27 

Dagbesteding/beroep Storemanager sneaker winkel Docent basisschool 

Naam Roy Marian 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 60 62 

Dagbesteding/beroep Technical sales engineer Juridisch adviseur innovatie en 

markt 

Naam Manon Kelly Romario 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 27 28 

Dagbesteding/beroep Barista Verpleegkundige 

Naam Sujata Christiaan 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 32 35 

Dagbesteding/beroep Projectmedewerker Marine sergeant technische 

dienst 
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Aflevering 21   

Naam Denise Pim 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 34 32 

Dagbesteding/beroep Medewerker netbeheerder Accountmanager 

vleesindustrie 

Naam Elise Jeroen 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 27 27 

Dagbesteding/beroep Intercedent Leraar biologie 

Naam Luuk Mike 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 23 25 

Dagbesteding/beroep Manager restaurant Service manager bioscoop 

Naam Jonathan Lisanne 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 32 29 

Dagbesteding/beroep Chefkok Werkzoekende assistent-stylist 

Naam Kevin Fenna 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 19 19 

Dagbesteding/beroep Autoverkoper Vlogger 
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Aflevering 22   

Naam Malou Sjoerd 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 29 33 

Dagbesteding/beroep Onderwijskundige Brandmanager 

Naam Tonita Richard 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 46 49 

Dagbesteding/beroep Marketing en communicatie 

adviseur 

Schoonmaker 

Naam Anton Valery 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 33 29 

Dagbesteding/beroep Barman Directie secretaresse 

Naam Majda Bram 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 18 20 

Dagbesteding/beroep Student 

evenementenorganisatie 

Horecamedewerker 

Naam Luca Charlotte 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 23 23 

Dagbesteding/beroep Student business analytics Student geneeskunde 
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Aflevering 23   

Naam Michel Amanda 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 34 33 

Dagbesteding/beroep Sales en marketing freelancer Directiesecretaresse 

Naam Tammy Alicia 

Geslacht Vrouw Vrouw 

Leeftijd 30 25 

Dagbesteding/beroep Music content editor Pedagogisch medewerker 

Naam Ramon Annelynn 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 30 26 

Dagbesteding/beroep Personal trainer Persoonlijk begeleider 

woongroep 

Naam Paulus Truus 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 74 71 

Dagbesteding/beroep Gepensioneerd Gepensioneerd 

Naam Erwin Wendy 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 30 34 

Dagbesteding/beroep IT engineer Docent logistiek en 

pedagogiek 
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Aflevering 24   

Naam Roy Sjef 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 36 36 

Dagbesteding/beroep Automonteur Leraar speciaal basisonderwijs 

Naam Lindsey Marvin 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 25 26 

Dagbesteding/beroep Content creator Pedagogisch medewerker 

Naam Giovanna Johan 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 46 55 

Dagbesteding/beroep Acupuncturist Vrijwilligerswerk 

tuinonderhoud voor senioren 

Naam Rachida Mathias 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 27 28 

Dagbesteding/beroep Maatschappelijk werker Financieel medewerker 

Naam Bart Anne 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 22 22 

Dagbesteding/beroep Treasury analist  Student sociaal pedagogisch 

hulpverlener 
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Aflevering 25   

Naam Erika Jaap 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 46 54 

Dagbesteding/beroep Communicatiecoach Werkzoekende IT-specialist 

Naam Aty Ilse 

Geslacht Vrouw Vrouw 

Leeftijd 21 21 

Dagbesteding/beroep Medewerker dierenspeciaalzaak Administratief medewerker 

kaasfabriek 

Naam Asare Anne 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 28 24 

Dagbesteding/beroep Logistiek medewerker Eigenaar marketing en PR 

bureau 

Naam Iris  Daan 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 19 22 

Dagbesteding/beroep Visagist; muzikant Student 

communicatiewetenschappen 

Naam Ynte Linda 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 34 35 

Dagbesteding/beroep Afgestudeerd in geschiedenis Projectmanager 
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Aflevering 26   

Naam Albert Brigitte 

Geslacht Man Vouw 

Leeftijd 73 66 

Dagbesteding/beroep Gepensioneerd Gepensioneerd 

Naam Carolien Merijn 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 38 44 

Dagbesteding/beroep Bediening broodjeszaak Planner en begeleider 

Naam Seb Beheshta 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 27 27 

Dagbesteding/beroep Tattoo artist; model Coffeeshop medewerker 

Naam Bobby Stefan 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 24 26 

Dagbesteding/beroep Campagnemanager Bedrijfsleider kapperszaak 

Naam Ronnie Aleid 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 41 45 

Dagbesteding/beroep Productiemedewerker recycling 

bedrijf 

Speltherapeut 
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Aflevering 27   

Naam Maud Wouter 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 35 35 

Dagbesteding/beroep Communications director 

mediabureau 

Administratief medewerker 

energiebedrijf 

Naam Chantal Pieter 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 47 47 

Dagbesteding/beroep Gastvrouw bij de bloedbank Rozen verkoper 

Naam Floortje Niels 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 20 24 

Dagbesteding/beroep Student geneeskunde Administratief medewerker bij 

defensie 

Naam Sam Dennis 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 27 26 

Dagbesteding/beroep Mede-eigenaar plantenkwekerij Recruiter 

Naam Mark Firoza 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 23 22 

Dagbesteding/beroep Gymdocent Student cultureel erfgoed 
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Aflevering 28   

Naam Harold Saya 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 44 47 

Dagbesteding/beroep Timmerman Hulpverlener 

Naam Hans Jean-Paul 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 54 51 

Dagbesteding/beroep Boeddhistische coach Spiritueel coach 

Naam Bas Naomi 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 25 21 

Dagbesteding/beroep Stagiair business IT Student Nederlandse taal & 

cultuur 

Naam Suzanne Martijn 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 24 25 

Dagbesteding/beroep Student industrieel ontwerp Contractmanager verzekeraar 

Naam Johan Fleur 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 26 27 

Dagbesteding/beroep Student toegepaste psychologie Financieel medewerker 
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Aflevering 29   

Naam Eline Robert 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 25 24 

Dagbesteding/beroep Afgestudeerd arts Student crisis and security 

management 

Naam Pepijn Els 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 27 32 

Dagbesteding/beroep Brand ambassador callcenter Student docent Engels 

Naam Menno Floor 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 24 22 

Dagbesteding/beroep Student biotechnologie Student communicatie IEMES 

Naam Emile Michael 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 25 20 

Dagbesteding/beroep Winkelmedewerker Kok 

Naam Kim Brian 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 21 24 

Dagbesteding/beroep Student rechten Shift leader restaurant 
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Aflevering 30   

Naam Gianni Carene 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 26 26 

Dagbesteding/beroep Beveiliger Student international law 

Naam Ben Sabrina 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 34 37 

Dagbesteding/beroep IT beheerder bij de overheid Verzorgende IG 

Naam Laura Baber 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 35 33 

Dagbesteding/beroep Office manager Muziekfotograaf 

Naam Nathalie  Tess 

Geslacht Vrouw Vrouw 

Leeftijd 20 19 

Dagbesteding/beroep Student pabo Eigenaar webshop 

Naam Sam Nicole 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 29 31 

Dagbesteding/beroep Medewerker groothandel Verzorgende IG 
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Aflevering 31   

Naam Albert Jacqueline 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 30 24 

Dagbesteding/beroep Barman Grafisch ontwerper 

Naam Wendela Gwendale 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 29 42 

Dagbesteding/beroep Make-up artist Docent burgerschap 

Naam Harry Corine 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 44 41 

Dagbesteding/beroep Stagemanager orkest koninklijke 

luchtmacht 

Kapster 

Naam Arne Timothy 

Geslacht Man Man 

Leeftijd 27 26 

Dagbesteding/beroep Verpleegkundige Verpleegkundige; fashion 

designer 

Naam Patricia Yannick 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 27 30 

Dagbesteding/beroep Zorgassistente Bedrijfswagenmonteur 
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Aflevering 32   

Naam Kayleigh Koen 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 19 23 

Dagbesteding/beroep Student docent Engels Software consultant 

Naam Ivan Jet 

Geslacht Man Vrouw 

Leeftijd 32 26 

Dagbesteding/beroep Eigenaar modellenbureau Creatief ondernemer kunst en 

mode 

Naam Leonne Mehdi  

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 49 49 

Dagbesteding/beroep Secretaresse Receptie/facilitair medewerker 

Naam Ariëlla  Shahzan 

Geslacht Vrouw Man 

Leeftijd 20 24 

Dagbesteding/beroep Student grafisch vormgever Student CMV 

Naam Suzanne Maryke 

Geslacht Vrouw Vrouw 

Leeftijd 46 38 

Dagbesteding/beroep Programma manager onderwijs Manager kinderopvang 
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7.4 Bijlage 4: Deelnemersaantallen 

In deze bijlage staat een overzicht van het aantal homo- en heterokoppels en het aantal 

deelnemers per leeftijdsgroep.  

 

Soort koppel Aantal 

Homokoppels 30 

Heterokoppels 123 

 

Leeftijdsgroep 

deelnemers 

Aantal 

18-20 jaar 9 

20-30 jaar 164 

30-40 jaar 66 

40-50 jaar 33 

50-60 jaar 12 

60-70 jaar 12 

70-80 jaar 8 

80-90 jaar 2 
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7.5 Bijlage 5: Transcript ‘Fleur en Annemarijn’ 

In onderstaande tabel worden de segmenten van het geanalyseerde koppel weergegeven. De tijd 

is genoteerd in minuten en seconden. In de middelste kolom wordt beschreven welke beelden 

er te zien zijn. De rechter kolom geeft weer wat er door de deelnemers en andere personen 

gezegd wordt. Het geanalyseerde koppel betreft Fleur en Annemarijn uit aflevering 2.   

Segment  Tijd Beeld Tekst 

1 05:04 – 05:09 Fleur komt buiten aangelopen 

en wordt van onder naar 

boven gefilmd. Ze draagt ligt 

roze schoenen, een zwarte 

trainingsbroek en een wit T-

shirt. Ze is blank en heeft 

blond haar, wat ze in een knot 

draagt. Ze heeft een tatoeage 

op haar linker arm. 

Voice-over: “De volgende die 

aan tafel kan aansluiten, is 

Fleur” 

2 05:09 – 05:15 Fleur staat in de interview-

ruimte voor de camera, slaat 

haar armen over elkaar en 

glimlacht. Dan wordt er een 

shot getoond waarbij er meer 

is ingezoomd en Fleur in beeld 

zit. Naast haar hoofd ver-

schijnen haar naam, leeftijd 

en dagbesteding. 

Fleur: “Ik ben niet zo moeilijk 

hoor, maar ik vind het fijn als 

iemand echt eerlijk en oprecht 

is. Direct ook, als ze iets vindt 

dat je het gewoon flex kan 

zeggen” 

3 05:15 – 05:19 Fleur komt het restaurant 

binnen en loopt op Sergio af. 

Ze geeft Sergio een hand. 

Sergio staat achter een 

lessenaar en wordt van 

achteren gefilmd. In het 

volgende shot wordt Fleur 

vanaf de achterkant gefilmd. 

Sergio’s gezicht is nu in beeld 

en hij glimlacht naar Fleur.  

Sergio: “Zo” 

 

Fleur: “Hai” 

 

Sergio: “Hoi” 

 

Fleur: “Hai, Fleur” 

 

Sergio: “Sergio” 

 

Fleur: “Dank u” 

4 05:19 – 05:23 Fleur zit in de interview-

ruimte. 

Fleur: “Ik vind het als iemand 

zich goed kleed en gewoon 
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lekker ruikt, dat vind ik echt, 

echt een pluspunt”  

5 05:23 – 05:30 Fleur en Sergio staan bij de 

ingang van het restaurant. 

Het beeld wisselt tussen de 

gezichten van Fleur en Sergio.  

Sergio: “Je bent gewoon de 

eerste, dus je kunt nog heel 

relaxt aan de bar gaan zitten” 

 

Fleur: “Nou, thanks” 

 

Sergio: “Bij Victor” 

6 05:30 – 05:36 Fleur en Sergio worden vanaf 

de zijkant gefilmd, waardoor 

de bar met Victor in beeld 

komt. Fleur maakt met haar 

vingers aanhalingstekens 

wanneer ze “knappe barman” 

zegt. Fleur en Sergio lopen 

samen naar de bar en lachen 

hardop. Sergio legt zijn hand 

op de schouder van Fleur.  

 

Fleur: “Bij Victor. Victor is de 

…” 

 

Sergio: “Zullen we daar naar 

toegaan” 

 

Fleur: “Ja. Victor is de knappe 

barman.” 

 

Sergio: “Ja, ja. Zeggen ze”  

 

Fleur: “Zeggen ze. Ik geloof er 

helemaal niks van”  

 

7 05:36 – 06:04 Er wordt van achter de bar 

gefilmd. Victor is vanaf de 

zijkant in beeld. Sergio en 

Fleur worden vanaf de 

voorkant getoond. Fleur geeft 

een hand aan Victor en neemt 

plaats op de barkruk, die 

wordt aangewezen door 

Sergio.  

 

Wanneer Fleur gaat zitten, 

loopt Sergio terug richting de 

deur. Hij verdwijnt uit beeld. 

Fleur en Victor voeren een 

gesprek. Als Fleur “Dé knappe 

Victor: “Hai” 

 

Fleur: “Hai” 

 

Victor: “Welkom” 

 

Fleur: “Hai, Fleur” 

 

Victor: “Victor” 

 

Fleur: “Hai” 

 

Victor: “Leuk dat je er bent” 
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barman” zegt, lacht ze hard-

op. Het beeld wisselt tussen 

het gezicht van Victor, het 

gezicht van Fleur, shots van 

achter de bar en shots van 

veraf waarop zowel Fleur als 

Victor vanaf de zijkant te zien 

zijn. Wanneer Victor zegt 

“Nee, de knappe barman, 

hè”, maakt hij ook een 

aanhalingstekens-gebaar. 

Daarna schenkt hij een glas 

witte wijn in voor Fleur. 

Fleur: “Thanks. Dé knappe 

barman” 

 

Victor: “Nee, de knappe 

barman, hè. Zo doen we het” 

 

Fleur: “Ja, echt hoor” 

 

Victor: “Hé, waar hoop je op? 

Waar heb je zin in vandaag?” 

 

Fleur: “Gewoon een gezellig 

gesprek” 

 

Victor: “Maar heb je hobby’s 

waar je het dan leuk vindt om 

over te hebben?” 

 

Fleur: “Ja, ja, ja. Ja, ik voetbal 

graag. En gewoon gezellig met 

vrienden, dus als je een beetje 

dezelfde interesses hebt, is 

altijd wel fijn” 

8 06:04 – 06:14 Annemarijn komt buiten 

aangelopen met krukken en 

wordt van onder naar boven 

gefilmd. Ze draagt zwarte 

schoenen, een grijze spijker-

broek, een zwart leren jasje 

en een rood-oranje T-shirt. Ze 

is blank en heeft ze bruin, stijl 

haar, wat ze los draagt. 

Voice-over: “Onderweg naar 

de bar is de tijdelijk iets 

minder sportieve Annemarijn” 

9 06:14 – 06:23 Annemarijn zit in de inter-

viewruimte. Naast haar hoofd 

verschijnen haar naam, 

leeftijd en dagbesteding. Dan 

wordt er weer buiten gefilmd 

en loopt Annemarijn naar de 

Annemarijn: “Mijn ideale 

vrouw? Humor, beetje 

zelfspot, langer dan ik vind ik 

meestal wel aantrekkelijk, 

geen kort haar. Ja, ik val op 
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deur van het restaurant. 

Vervolgens verandert het 

beeld weer terug naar 

Annemarijn in de interview-

ruimte. Wanneer Annemarijn 

zegt “Dat is mijn motto” lacht 

ze hardop.  

vrouwen en niet op mannen. 

Dat is mijn motto” 

10 06:23 – 06:47 Sergio houdt de deur van het 

restaurant open, zodat 

Annemarijn met haar krukken 

naar binnen kan lopen. Het 

beeld wisselt tussen shots van 

Sergio en Annemarijn en 

shots van Fleur aan de bar. 

Sergio loopt naar zijn 

lessenaar en spreekt met 

Annemarijn. Het beeld wisselt 

tussen de gezichten van 

Sergio en Annemarijn. 

Sergio: “Dat was even wat, hè. 

Zo. Beetje zenuwachtig?” 

 

Annermarijn: “Gezonde 

spanning” 

 

Sergio: “Ja? Iedereen heeft 

dat. Het hoort er schijnbaar 

bij.” 

 

Annemarijn: “Ja, heel raar als 

je naar een date gaat” 

 

Sergio: “Ze zit al aan de bar” 

 

Annemarijn: “Ja” 

 

Sergio: “We gaan ernaar toe” 

 

Annemarijn: “Is goed” 

 

Sergio: “Kom” 

11 06:47 – 07:02 Er wordt van achter de bar 

gefilmd. Fleur staat op en 

geeft een hand aan 

Annemarijn. Annemarijn en 

Fleur gaan zitten. Sergio loopt 

weg. 

Fleur: “Hai, Fleur” 

 

Annemarijn: “Hé, Annemarijn” 

 

Fleur: “Wat heb je gedaan, 

joh?” 
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Annermarijn: “Ja, ik heb een 

operatie gehad een half jaar 

geleden” 

 

Fleur: “Echt?” 

 

Annemarijn: “En daar heb ik 

complicaties aan 

overgehouden” 

 

Fleur: “Heb je hulp nodig of 

niet?” 

 

Annemarijn: “Nee, lukt wel. 

Dank je wel” 

 

Fleur: “Geen probleem” 

 

Annemarijn: “Wat heb jij 

besteld?” 

 

Fleur: “Wijn” 

12 07:02 – 07:19 Annemarijn zit in de 

interviewruimte. Dit beeld 

wordt afgewisseld met 

beelden van Annemarijn en 

Fleur aan de bar. 

Annemarijn: “Eerste indruk? 

Ze heeft hele mooie ogen. En 

de manier waarop ze reageert 

en waarop ze praat, vind ik… 

Dat is heel prettig. Ik vind het 

belangrijk dat je prettig met 

iemand kan communiceren en 

kan praten.  

13 07:19 – 07:48 Annemarijn en Fleur proosten 

met hun glazen en lachen 

allebei. Het beeld wisselt 

tussen shots van de gezichten 

van beide deelnemers en een 

shot van achter de bar, 

waarop beide deelnemers 

vanaf de zijkant te zien zijn. 

Annemarijn: “Cheers” 

 

Fleur: “Op een leuke dag” 

 

Annemarijn: “Hm hm” 

 

Annemarijn: “Ik ben 

benieuwd” 



103 
 

 

Fleur: “Had je er zin in of 

niet?” 

 

Annemarijn: “Ja, ik had er heel 

veel zin in” 

 

Fleur: “Echt?” 

 

Annemarijn: “Nou ja, ik vind 

vooral… Kijk, ja, ik kom hier 

natuurlijk binnen met krukken, 

maar ik zit eigenlijk in een 

rolstoel dan” 

 

Fleur: “Ja” 

 

Annemarijn: “En dat vind ik 

wel, ja, het is wel een dingetje. 

Het is wel een dingetje” 

 

Fleur: “Ja, tuurlijk, maar dat is 

toch helemaal niet erg. Het is 

iets wat je hebt opgelopen 

waar je niks aan kan doen” 

 

Annemarijn: “Nee, kon ik er 

maar wat aan doen” 

 

Fleur: “Want hoe lang is het 

al? Je zei het net” 

 

Annemarijn: “Een klein half 

jaartje nu” 

14 07:48 – 07:55 Fleur zit in de interview-

ruimte. Dit beeld wordt 

afgewisseld met beelden van 

Fleur: “Ik vond het best knap 

dat ze toch zelfverzekerd 

overkwam, ondanks wat er 
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Annemarijn en Fleur aan de 

bar. 

allemaal gebeurd is bij haar. Je 

gunt het niemand” 

15 07:55 – 08:01 Annemarijn en Fleur zitten 

aan de bar. Het beeld wisselt 

tussen shots van de gezichten 

van beide deelnemers en een 

shot van achter de bar, 

waarop beide deelnemers 

vanaf de zijkant te zien zijn. 

Annemarijn: “Je kan genezen 

van dystrofie. Het is wel een 

heel lang proces” 

 

Fleur: “Hm hm” 

 

Annemarijn: “Heel pijnlijk ook”  

16 08:01 – 08:16 Annemarijn zit in de inter-

viewruimte. 

Annemarijn: “Ik heb koude 

dystrofie. Dat houdt in dat 

mijn voet heel verkleurd is en 

heel pijnlijk is en koud is 

vooral, heel veel. En ja, 

daarom kan ik eigenlijk bijna 

niet lopen. Ik heb bijna geen 

kracht meer in mijn 

onderbeen, daarom zit ik nu 

tijdelijk in een rolstoel” 

17 08:16 – 08:28 Annemarijn en Fleur zitten 

aan de bar. Het beeld wisselt 

tussen shots van de gezichten 

van beide deelnemers en een 

shot van achter de bar, 

waarop beide deelnemers 

vanaf de zijkant te zien zijn. 

Fleur: “Heb je nu pijn, op dit 

moment?” 

 

Annemarijn: “Ja, ik heb altijd 

pijn. Non-stop, iedere dag” 

 

Fleur: “Pfft. Hoe hoog is je 

pijngrens normaal?” 

 

Annemarijn: “Heel hoog” 

 

Fleur: “Ah…” 

 

Annemarijn: “Ja” 

 

Fleur: “Ik heb zo’n lage 

pijngrens. Dat is echt ziek 

gewoon.” 
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18 08:28 – 08:41  Sergio komt aangelopen en 

staat met zijn rug naar de 

camera. De deelnemers staan 

vervolgens op. Fleur neemt 

zowel haar eigen drankje als 

dat van Annemarijn mee, 

zodat Annemarijn haar 

krukken kan gebruiken. Sergio 

loopt uit beeld en de 

deelnemers volgen hem. 

Annemarijn: “Moeten we…?” 

 

Sergio: “We moeten niks. We 

mogen gewoon. Gaat het? Of 

zal ik…” 

 

Fleur: “Ja, het lukt wel” 

 

Sergio: “Oké, helemaal goed. 

Volg mij” 

 

Fleur: “Een tientje per uur, hè” 

    

19 09:34 – 10:00  Annemarijn en Fleur zitten 

aan tafel en zijn aan het eten. 

Het beeld wisselt tussen 

close-ups van de gezichten en 

een shot vanaf de zijkant van 

de tafel, waarin Fleur en 

Annemijn allebei te zien zijn.  

Annemarijn: “Heb je al veel 

relaties gehad?” 

 

Fleur: “Nee” 

 

Annemarijn: “Lange relaties?” 

 

Fleur: “Ehm, ik was een jaartje 

of veertien, denk ik, tot aan 

mijn zestiende. Toen was ik op 

skivakantie en toen zei ze: ‘Ja, 

je vermoedens waren goed. Ik 

heb inderdaad met iemand 

anders iets gedaan…’” 

 

Annemarijn: “Oh” 

 

Fleur: “Maar ik was jong, hè” 

 

Annemarijn: “Dat lijkt me 

echt…” 

 

Fleur: “Ik was jong, dus” 
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Annemarijn: “Ja, maar dan 

nog. Dat lijkt me zo pijnlijk” 

20 10:00 – 10:07 Fleur zit in de interview-

ruimte. Naast haar hoofd 

verschijnen haar naam, 

leeftijd en dagbesteding. 

Fleur: “Zeker heftig, maar 

zulke dingen gebeuren en in 

het moment voelt het niet 

heftig, maar achteraf, ja…” 

21 10:07 – 10:35 Annemarijn en Fleur zitten 

aan tafel en zijn aan het eten. 

Het beeld wisselt tussen 

close-ups van de gezichten en 

een shot vanaf de zijkant van 

de tafel, waarin Fleur en 

Annemijn allebei te zien zijn. 

Nadat Annemarijn zegt “maar 

toch eigenlijk wel”, wordt er 

een shot getoond waarin 

Fleur haar wijnglas leegdrinkt, 

gevolgd door een shot waarin 

Annemarijn een slok van haar 

bier neemt. 

Annemarijn: “Ik heb er altijd 

een hekel aan als mensen 

tegen mij zeggen: ‘Het ligt niet 

aan jou, maar het werkt 

gewoon niet’, dan denk ik 

altijd, wat is dat nou weer voor 

bullshit. Natuurlijk ligt het aan 

mij, want als ik Doutzen Kroes 

was geweest, ofzo…” 

 

Fleur: “Nou ja, niet altijd, 

hoor” 

 

Annemarijn: “Nee, maar… 

Snapje? Dan had ik zoiets van 

tuurlijk ligt het aan mij. Die zin 

vind ik zo irritant” 

 

Fleur: “Ja, maar…” 

 

Annemarijn: “Dat is het 

moment waarop je dacht: ‘Het 

ligt niet aan jou, maar toch 

eigenlijk wel’” 

    

22 13:36 – 14:03 Annemarijn en Fleur zitten 

aan tafel en zijn aan het eten. 

Het beeld wisselt tussen 

close-ups van de gezichten en 

een shot vanaf de zijkant van 

de tafel, waarin Fleur en 

Annemijn allebei te zien zijn. 

Fleur: “Je bent helemaal gay of 

…?” 

 

Annemarijn: “Ja, helemaal 

gay” 
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Fleur: “Oké, want hoe oud was 

je toen je uit de kast kwam?” 

 

Annemarijn: “Oeh, dat is al wel 

even geleden” 

 

Fleur: “Was je bang of niet?” 

 

Annemarijn: “Ja, want ik werd 

er al mee geplaagd dat ze 

dachten dat ik op vrouwen 

viel” 

 

Fleur: “Echt?” 

 

Annemarijn: “Ja, dat hebben 

ze altijd gedacht” 

 

Fleur: “Maar echt plagen of 

meer richting pesten toe?” 

 

Annemarijn: “Ik voel me niet 

zo snel aangevallen” 

 

Fleur: “Ja, oké” 

 

Annemarijn: “Er werden 

gewoon altijd opmerkingen 

over gemaakt” 

 

Fleur: “Hm hm” 

 

Annemarijn: “Maar ik heb daar 

nooit onder geleden, ofzo” 

 

Fleur: “Beter. Beter dat je het 

niet je niet zo aantrekt” 
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Annemarijn: “Nee” 

23 14:03 – 14:11 Annemarijn zit in de 

interviewruimte. Naast haar 

hoofd verschijnen haar naam, 

leeftijd en dagbesteding. 

Annemarijn: “Mensen zijn kei- 

en keihard. Maar ook de vraag: 

‘Heb je dan nog nooit een 

goede vent gehad?’” 

24 14:11 – 14:24 Annemarijn en Fleur zitten 

aan tafel en zijn aan het eten. 

Het beeld wisselt tussen 

close-ups van de gezichten en 

een shot vanaf de zijkant van 

de tafel, waarin Fleur en 

Annemijn allebei te zien zijn. 

Serveerster Kelly zet een 

drankje neer voor 

Annemarijn.  

Annemarijn: “En jij? Hoe oud 

was jij?” 

 

Fleur: “Ja, ik was een jaartje of 

dertien, veertien, ofzo” 

 

Annemarijn: “Dat is best wel 

jong ook” 

 

Fleur: “Toen was Twitter in, 

hè. Kan je je dat nog 

bedenken, dat Twitter in 

was?” 

 

Annemarijn: “Ja, ja, dat is lang 

geleden” 

 

Fleur: “Dat is heel lang 

geleden” 

 

Annemarijn: “Dank je wel” 

25 14:24 – 14:32 Fleur zit in de interview-

ruimte. Naast haar hoofd 

verschijnen haar naam, 

leeftijd en dagbesteding. 

Fleur: “Ik had iets geretweet 

wat erop neerkwam dat ik op 

vrouwen zou vallen, en niet bij 

nagedacht: ‘Oh, dit kan 

eigenlijk iedereen zien’” 

26 14:32 – 15:03  Annemarijn en Fleur zitten 

aan tafel en zijn aan het eten. 

Het beeld wisselt tussen 

close-ups van de gezichten en 

een shot vanaf de zijkant van 

de tafel, waarin Fleur en 

Annemijn allebei te zien zijn. 

Fleur: “Dus mijn ouders 

kwamen erachter, mensen van 

school kwamen er achter” 

 

Annemarijn: “Oh” 
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Fleur: “Ja, maar het was wel 

de makkelijke manier. Ik heb 

niks hoeven te zeggen” 

 

Annemarijn: “Ja, dat is waar, 

ja. Maar als je dat ook niet erg 

hebt gevonden” 

 

Fleur: “Mijn ouders vonden 

het verschrikkelijk. Mijn 

moeder vond het echt kut” 

 

Annemarijn: “Ja?” 

 

Fleur: “Ja. Ik heb er wel spijt 

van. Ik zou het haar echt wel 

willen vertellen” 

 

Annemarijn: “Dat je het 

gewoon had willen zeggen?” 

 

Fleur: “Ik heb een jonger 

broertje, die is net achttien en 

die valt op jongens. Ja, ik maak 

geen grapje, maar die heeft 

het gewoon netjes verteld en 

achteraf had ik ook wel gewild 

dat ik het op die manier had 

gedaan” 

    

27 25:33 – 25:43 Annemarijn en Fleur zitten 

aan tafel. Serveerster Kelly 

staat aan de tafel, met haar 

gezicht naar de camera toe. 

Ze heeft een pinautomaat in 

haar handen.  

Fleur: “Ik betaal hem gewoon 

helemaal” 

 

Annemarijn: “Oh, dat is lief” 

 

Fleur: “Ja, tuurlijk. Ja, jij kan al 

een tijdje niet werken, dat 

vind ik echt lullig”  
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Kelly: “Ah, vind ik heel lief” 

28 25:43 – 25:47 Fleur zit in de interview-

ruimte. Naast haar hoofd 

verschijnen haar naam, 

leeftijd en dagbesteding. 

Fleur: “Gezellig, gewoon lekker 

gekletst. Gewoon over leuke 

dingen gepraat. Dat vind ik wel 

belangrijk, eigenlijk” 

29 25:47 – 25:53 Kelly geeft de pinpas aan 

Fleur terug. Het beeld wisselt 

tussen close-ups van de 

gezichten en een shot vanaf 

de zijkant van de tafel, waarin 

Fleur, Annemijn en Kelly te 

zien zijn. 

Kelly: “Dank je wel” 

 

Fleur: “Thanks” 

 

Kelly: “Wil je de bon hebben?” 

 

Fleur: “Nee” 

30 25:53 – 25:55 Annemarijn zit in de inter-

viewruimte. Naast haar hoofd 

verschijnen haar naam, 

leeftijd en dagbesteding. 

Annemarijn: “Ik zou Fleur nog 

wel een keer willen zien” 

31 25:55 – 26:03 De bar en Sergio’s lessenaar 

worden gefilmd. Victor staat 

achter de bar en Sergio staat 

bij zijn lessenaar. Fleur en 

Annemarijn komen het beeld 

binnengelopen. Sergio neemt 

de krukken van Annemarijn 

aan en geeft Annemarijn haar 

haar jas. Fleur houdt 

ondertussen Annemarijns 

tasje vast. 

Sergio: “Ja, we gaan ehm…” 

 

Annemarijn: “Dank je wel. 

Geef maar” 

 

Fleur: “Sta je?” 

 

Annemarijn: “Ik sta. Nou nog 

zorgen dat ik niet omval” 

32 26:03 – 26:17 Fleur en Annemarijn zitten 

samen in de interviewruimte. 

Nadat de interviewer zegt 

“Het moment van de 

waarheid”, lachen beide 

deelnemers hardop. Na de 

vraag of Fleur en Annemarijn 

elkaar nog een keer willen 

zien, gebaart Fleur naar 

Interviewer: “Het moment van 

de waarheid” 

 

Fleur: “Moment of truth” 

 

Interviewer: “Willen jullie 

elkaar nog een keertje zien?” 

 

Annemarijn: “Zal ik beginnen?” 
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Annemarijn dat zij mag 

beginnen.  

Fleur: “Ja, zeker” 

 

Annemarijn: “Ehm, ik zou je 

nog wel een keer willen zien” 

 

 

33 26:17 – 26:23 De bar, Sergio’s lessenaar en 

de ingang van het restaurant 

worden gefilmd. Sergio, 

Victor, Annemarijn en Fleur 

zijn in beeld. Victor staat 

achter de bar. Er wordt 

ingezoomd op Sergio, 

Annemarijn en Fleur. 

Fleur: “Dank je wel voor de 

leuke avond” 

 

Sergio: “Bedankt voor jullie 

komst” 

 

Annemarijn: “Ja, echt heel erg 

bedankt. Het was heel leuk” 

 

Sergio: “Het zag er ook heel 

gezellig uit” 

 

Annemarijn: “Dat was het 

zeker” 

34 26:23 – 26:27 Fleur en Annemarijn zitten 

samen in de interviewruimte.  

Annemarijn: “Zo zit het voor 

mij” 

 

Fleur: “Ja, voor mij eigenlijk 

ook. Ik zou je zeker nog wel 

een keer willen zien” 

35 26:27 – 26:33  Sergio, Annemarijn en Fleur 

staan bij Sergio’s lessenaar. 

Annemarijn en Fleur draaien 

zich om en lopen richting de 

deur van het restaurant. 

Sergio: “Ik wens jullie nog echt 

een hele prettige voortzetting” 

 

Fleur: “Dank je wel” 

 

Annemarijn: “Dank je wel” 

 

Fleur: “Fijne avond nog” 

 

Sergio: “Doei” 
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36 26:33 – 26:42 Fleur en Annemarijn zitten 

samen in de interviewruimte. 

Ze lachen allebei hardop.  

Fleur: “Sorry, dat zijn van die 

grapjes die je wel moet 

maken, come on” 

    

37 49:26 – 49:35 Er worden beelden getoond 

van de date van Annemarijn 

en Fleur. Dan wordt het beeld 

zwart en verschijnen er drie 

foto’s van Annemarijn en 

Fleur in de interviewruimte. 

Onder de foto’s staat een 

witte tekst. 

Geschreven tekst: “Ondanks 

een leuke avond, hebben 

Annemarijn en Fleur het First 

Dates avontuur gelaten voor 

wat het is” 

 

 


