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i Nederlands televisiedrama en de 

multiculturele samenleving 

Populair Nederlands televisiedrama is een van de meest geliefde televisiegenres 

onder jongeren in Nederland (Nikken, 2000: 37). Vooral de soap Goede Tijden 

Slechte Tijden trekt al jaren vele jongere kijkers. Uit de kijkcijfers van 1995 tot 

en met 2002 blijkt dat op een gemiddelde avond maar liefst 50 procent van de 

televisiekijkende jongeren van 13 tot en met 19 jaar voor Goede Tijden Slechte 

Tijden koos. Wanneer we specifiek kijken naar de kijkcijfers bij meisjes, blijkt 

het succes van GTST nog duidelijker. Gemiddeld 64 procent van de meiden 

die op het tijdstip van uitzending televisiekeken stemde af op deze soap. De 

politieserie Baantjer haalde in de genoemde periode een marktaandeel van 28 

procent onder jongeren. De best bekeken comedyserie was Sam Sam, met een 

marktaandeel van 31 procent. Ten slotte haalde de jongerenserie Costa in haar 

eerste twee seizoenen' een marktaandeel van 30 procent in de doelgroep.2 De 

voorkeur voor populair Nederlands televisiedrama lijkt op het eerste gezicht te 

gelden voor jongeren met verschillende etnische achtergronden. Het weinige 

beschikbare onderzoek suggereert in elk geval dat populaire series ook onder 

allochtone jongeren geliefd zijn (D 'Haenens , Beentjes & Bink, 2000: 330, 

Schothorst & Verzijden, 1998: 46) en dat Goede Tijden Slechte Tijden ook bij 

hen een favoriete serie is (Baardwijk, Dragt, Peeters & Vierkant, 2004: 102; 

Milikowski, 1999: 7; Schothorst & Verzijden, 1998: 44).' 

Er wordt tegenwoordig veel gediscussieerd over de Nederlandse multicul

turele samenleving. Daarbij worden verschillende groepen, bijvoorbeeld de 

'allochtone' en de 'autochtone ' Nederlanders, nogal eens tegenover elkaar 

gezet. Sommigen spreken zelfs over een 'multicultureel drama': verschillende 

etnische groepen zouden volledig langs elkaar heen leven (Scheffer, 29-01-

2000). In die context is een gedeelde voorkeur voor populair Nederlands 

televisiedrama onder jongeren opmerkelijk. Volgens Sjaak Koenis (1997: 17) is 

de gedachte van maatschappelijke fragmentatie typerend voor discussies over 

de postmoderne Nederlandse samenleving. Naar Koenis' inzicht zijn er echter 

wel degelijk bindmiddelen in de samenleving voorhanden, waarvan de media 

en populaire cultuur erg belangrijke zijn (idem: 26). Ook Liesbet van Zoonen 

(1999a: 72) stelt dat de media en populaire cultuur in hedendaagse samen

levingen, waarin traditionele factoren als godsdienst, klasse en politiek aan 

betekenis hebben verloren, bindende constructies aanbieden. Zo geredeneerd 
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zou populair Nederlands televisiedrama connecties tot stand kunnen brengen 

tussen verscheidene soorten mensen. 

Dat lijkt voor jongeren van bijzonder belang. Jongeren zijn bij uitstek bezig 

met het bepalen van hun plek in de samenleving en het vinden van normen 

en waarden die daarbij belangrijk zijn. Dat lijkt nog sterker te gelden voor 

jongeren met een etnische minderhedenachtergrond (Verkuyten, 1999: 5). 

Deze jongeren hebben te maken met meerdere culturele bronnen, waarbij 

ze onderhandelen tussen de cultuur die ze van hun ouders meekrijgen en de 

'Nederlandse' cultuur (idem: 18). Stuart Hall (1998) stelt dat mensen 'nieuwe 

etniciteiten' kunnen construeren. Dat gebeurt met name wanneer ze in nieuwe 

situaties terechtkomen, zoals na migratie. Allochtone jongeren die in Nederland 

opgroeien worden volwassen te midden van verscheidene culturele betekenis

sen, die ze gebruiken voor het construeren van identiteiten. Het ligt voor de 

hand dat media daarin een rol spelen (Gillespie, 1995: 11). Media als televisie 

dragen immers in een constante stroom betekenissen aan waaraan jongeren 

kunnen refereren. 

De onderzoeksvraag die ten grondslag ligt aan deze dissertatie vloeit voort uit 

de constatering dat populair Nederlands televisiedrama geliefd is bij jongeren 

met diverse etnische achtergronden. Deze vraag luidt: 'Welke identiteiten 

construeren jongeren met diverse etnische achtergronden in relatie tot populair 

Nederlands televisiedrama?'. De veronderstelling is daarbij dat juist mensen die 

bezig zijn met het bepalen van hun plek in de maatschappij, oftewel jongeren 

in het algemeen en degenen met een etnische minderhedenachtergrond in het 

bijzonder, media gebruiken als referentiekader om betekenis te geven aan hun 

eigen en andermans identiteiten. 

In dit hoofdstuk geef ik aan binnen welk maatschappelijk kader het onder

zoek is te plaatsen. Daartoe maak ik twee historische schetsen: de eerste van de 

Nederlandse samenleving na het tijdperk van de verzuiling en de tweede van 

het televisiedrama in Nederland. Daarbij komen implicaties voor jongeren aan 

bod. 

De multiculturele samenleving 

De Nederlandse samenleving heeft een geschiedenis van verzuiling. Tot de 

jaren zestig waren bijna alle geledingen van de samenleving opgedeeld in vier 

levensbeschouwelijke zuilen: de katholieke, de protestantse, de socialistische 

en de liberale zuil. Het leven van een burger speelde zich af binnen één van 

die zuilen. Leden van de verschillende zuilen hadden slechts weinig contact 

met elkaar (Lijphart, 1976: 117). Hoewel de structuren van de verzuiling nog 

zichtbaar zijn in bijvoorbeeld het onderwijs en het omroepbestel, heeft zich 

in het algemeen sinds de jaren zestig een proces van ontzuiling voltrokken. 
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Burgers waren voortaan niet meer op één zuil aangewezen, maar konden zich 

vrijer bewegen en verschillende maatschappelijke betrekkingen aangaan. Tege

lijkertijd vond secularisering plaats: steeds minder Nederlanders waren actief 

lid van een bepaalde kerkgemeenschap (Cruson &C Wilterdink, 1999: 155-156). 

O p die manier verloren de referentiekaders van de zuilen en de kerken aan 

betekenis. 

Naast processen van ontzuiling en secularisering is de Nederlandse samenle

ving veranderd door migratie. Vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn mensen uit 

verscheidene landen naar Nederland gekomen. Als eersten kwamen mensen 

uit de voormalige kolonie Nederlands-Indië, namelijk Indische Nederlanders 

en Molukkers. In de jaren vijftig kwamen relatief veel Italianen, Spanjaarden 

en Joegoslaven om in de industrie te werken. Eerst ging dit zonder bemoeie

nis van de overheid, later heeft men actief arbeidskrachten uit Zuid-Europa 

geworven. Vanaf de jaren zestig ving in het verlengde daarvan de migratie 

van Turkse en Marokkaanse arbeidskrachten naar Nederland aan. Hoewel de 

overheid er in eerste instantie van uitging dat deze arbeidskrachten zouden 

terugkeren naar hun moederland, zijn de meesten uiteindelijk gebleven. Ze 

lieten daarbij hun families overkomen (De Beer, 1998: 240-246). De Turkse en 

Marokkaanse migranten zijn over het algemeen moslims, wat de vraag opriep 

hoe de islam in de seculariserende samenleving zou moeten worden ingepast 

(Baumann, 2000: 12). Vanaf de jaren zeventig kwamen mensen uit de voorma

lige kolonie Suriname, vanwege de onzekere politieke en economische situatie 

in dat land. Ook Antillianen kwamen in die periode, hoewel van deze groep 

velen terugkeerden naar de Antillen. De Antillianen die later kwamen, in de 

jaren tachtig en negentig, zijn overwegend gebleven. Verder kwamen in deze 

decennia veel asielzoekers en politieke vluchtelingen. Zij kwamen na de val 

van de Berlijnse muur in 1989 uit Oost-Europa, na de oorlog in de Balkan uit 

voormalig Joegoslavië en recent uit landen in Azië en Afrika zoals Iran, Irak, 

Afghanistan en Somalië (Alders, 2001). 

O p 1 januari 2002 bedroeg de Nederlandse bevolking ruim 16 miljoen men

sen. Negentien procent is allochtoon. Ongeveer de helft daarvan is 'westers 

allochtoon' (1,4 miljoen mensen). De grootse groepen zijn de Indische Neder

landers (403.000), Duitsers (396.000) en Belgen (113.000). De andere helft 

behoort tot de 'niet-westerse allochtonen' (1,6 miljoen). Hier zijn de grootste 

groepen de Turken (331.000), Surinamers (315.000), Marokkanen (284.000) en 

Antillianen en Arubanen (125.000) (CBS, 2002: 91). Het aantal niet-westerse 

allochtonen is vanaf 1997 acht keer sneller gegroeid dan de rest van de bevol

king, ten eerste door nieuwe migratie en ten tweede doordat vooral de Turkse 

en Marokkaanse Nederlanders relatief veel kinderen krijgen (Alders & Gars-

sen, 2002: 14). Naar verwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

zal het aantal niet-westerse allochtonen de komende decennia verder stijgen, 
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van 2,6 miljoen in 2020 tot 3,9 miljoen in 2050, en daarmee een steeds groter 

deel van de bevolking worden (Allochtonen naar land van afkomst 2000-2050, 

30-12-2002). De Nederlandse samenleving zal, naar de definitie van het CBS, 

in de toekomst steeds multicultureler worden, waarbij nieuwe generaties een 

sleutelrol vervullen. In 2002 was al vijftien procent van de jongeren onder de 

25 jaar niet-westers allochtoon (CBS, 2003: 16). De niet-westerse allochtonen 

zijn ongelijkmatig over het land verspreid. De meesten wonen in het westen 

van het land, met name in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 

en Utrecht. Dat geldt ook voor jongere generaties: 'Bijna een kwart van het 

aantal personen onder de 25 jaar in Noord- en Zuid-Holland is niet-westers 

allochtoon' (CBS, 2003: 18). 

DISCUSSIE OVER DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 

De Nederlandse multiculturele samenleving is de laatste decennia onderhevig 

geweest aan veel maatschappelijke discussie. De termen waarin die discussie 

wordt gevoerd, zijn in de loop der tijd verschoven. De verschuivingen houden 

min of meer gelijke tred met het door de overheid gevoerde beleid ten aanzien 

van de multiculturele samenleving (Prins, 2000: 12-13; zle ook Tweede Kamer, 

2004: 28-60). Terwijl het beleid in de jaren zeventig 'integratie met behoud 

van eigen identiteit' als noemer had - waarmee men etnische minderheden in 

feite een plaats wilde geven in de oude zuilenstructuur - begon men zich in 

de jaren tachtig te realiseren dat daarin wellicht een paradox lag opgesloten: 

integreren in de samenleving en behoud van eigen identiteit van etnische 

minderheden zouden elkaar eerder tegenwerken dan ondersteunen. Een van 

de meest prominente opinieleiders die dat in het openbaar aan de orde stelde 

was toenmalig WD-leider Frits Bolkestein. In 1991 betoogde hij dat het behoud 

van de eigen identiteit een bedreiging vormt voor de verworvenheden van de 

westerse cultuur. Zijn kritiek richtte zich vooral op de islam, aangezien die 

godsdienst volgens hem fundamenteel andere waarden dan de westerse waarden 

heeft. Bolkestein startte zo een nieuwe fase in de maatschappelijke discussie. 

De nadruk lag voortaan op integratie; etnische minderheden kregen sterker 

de opdracht zich aan te passen. Minderhedenorganisaties verweten Bolkestein 

daarop dat zijn pleidooi zou leiden tot polarisatie: allochtonen en autochtonen 

worden tegenover elkaar geplaatst (Prins, 2000: 28). 

Na Bolkestein werd aldus de dominante Nederlandse cultuur in de discus

sie betrokken en tot standaard gemaakt (Koenis, 2002: 48). In het jaar 2000 

constateert publicist Paul Scheffer in NRC Handelsblad dat zich een 'multicul

tureel drama' voltrekt, het integratiebeleid dreigt te mislukken. In Nederland 

heeft volgens hem 'ieder zijn eigen café, zijn eigen school, zijn eigen idolen, 

zijn eigen muziek, zijn eigen geloof, zijn eigen slager en straks zijn eigen straat 
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of buur t ' , waaruit hij concludeert: 'De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat al 

die oude en nieuwe Nederlanders weinig tot niets van elkaar weten' (Schef-

fer, 29-01-2000). In het verlengde daarvan besluit de Tweede Kamer tot een 

parlementaire enquête ter evaluatie van het integratiebeleid (Tweede Kamer, 

2004). Scheffer legt de bal bij de autochtone Nederlanders: 'wij' moeten 'hun' 

duidelijker maken waar 'onze' cultuur voor staat, opdat 'zij' beter integreren. 

Hij krijgt navolging van Paul Schnabel, de directeur van het Sociaal Cultureel 

Planbureau. Schnabel stelt in zijn essay 'De multiculturele illusie' (2000) dat 

Nederland niet multicultureel is en dat ook niet moet worden. De Nederlandse 

cultuur - die stoelt op verworvenheden als de scheiding van kerk en staat en 

individuele vrijheid — moet centraal staan en etnische minderheden moeten 

daarin uiteindelijk assimileren. 

De aard van de discussie over de Nederlandse multiculturele samenleving 

heeft consequenties voor de positie die etnische minderheden in die samenle

ving innemen (Back, 1996: 245; Gillespie, 1995: 2; Saharso, 1992: 3). Door de 

kritiek op de islam zijn Nederlandse moslims - en daarmee ook jongeren van 

Marokkaanse en Turkse k o m a f - het meest onder druk gezet. Deze tendens 

werd aangewakkerd door uitspraken van de politicus Pim Fortuyn - die in 

een interview met De Volkskrant de islam een 'achterlijke cultuur' noemde en 

integratie tot een van de hoofdthema's van de verkiezingen in 2002 maakte 

(Poorthuis &C Wansink, 09-02-2002) — en de aanslag van militante moslims op 

het World Trade Centre in New York op 11 september 2001. De wijze waarop 

de media de multiculturele samenleving verbeelden speelt daarbij een grote rol. 

Farid Tabarki, die onderzoek deed naar de belevingswereld van jonge Marok

kanen en Turken, zegt in Trouw: 'Een grote hindernis is dat de jongeren boos 

zijn en vervreemd van de media. Zij hebben sinds Fortuyn het gevoel dat ze er 

niet bij horen. [...] Of het klopt of niet, zij menen dat er niets positiefs over 

allochtonen in de pers staat' (Bessems, 09-07-03). 

Nederlands televisiedrama 

Parallel aan de ontzuiling, secularisering en multiculturalisering van de Ne

derlandse samenleving als geheel is ook het Nederlandse televisielandschap in 

de loop der jaren veranderd. Terwijl er in 1987 alleen twee publieke zenders 

waren, richten thans twaalf zenders zich op Nederland. Drie horen bij de pu

blieke omroep (Nederland 1, 2 en 3), drie bij de commerciële Holland Media 

Groep (RTL 4, RTL 5 en Yorin), drie bij het commerciële SBS Broadcasting (SBS 

6, Net 5 en Veronica) en drie bij het commerciële MTV Nederland (MTV, TMF 

en Nickelodeon). Zo is in de jaren negentig commerciële televisie in Nederland 

geïntroduceerd. De insteek van commerciële televisiebedrijven verschilt van die 

van publieke omroepen. Terwijl publieke televisiezenders trachten om middels 
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het uitzenden van programma's een maatschappelijke taak te volbrengen (zie 

Manschot, 1993: 19), zijn commerciële zenders bovenal gericht op het maken 

van zoveel mogelijk winst (Grossberg, Wartella & Whitney, 1998: 105). Dat 

heeft gevolgen voor het soort programma's dat wordt gebracht. 

Met de komst van de commerciële zenders is het karakter van het Nederlands 

televisiedrama dan ook gewijzigd. Eerder werd het televisiedrama gekleurd 

door de identiteiten van de verscheidene publieke omroepverenigingen (De 

Leeuw, 1995). Elke omroep trachtte zijn drama-aanbod te laten aansluiten 

bij het fundament waarop deze omroep was gebouwd, namelijk een van de 

zuilen. Zo nam in het drama van de KRO het katholieke leven, met de pastoor 

als leidsman, een belangrijke plaats in. Het drama van de VARA behandelde 

maatschappelijke vraagstukken vanuit een socialistisch perspectief (idem: 446-

448). Met dergelijk identiteitsgeoriënteerd televisiedrama werden doelgroepen 

direct aangesproken, namelijk op het lidmaatschap van een van de zuilen. 

De commerciële zenders spreken hun kijkers op een andere manier aan met 

het uitzenden van televisiedrama. Niet het overbrengen van een identiteit 

maar, vanwege het winstoogmerk, het trekken van zoveel mogelijk kijkers 

staat centraal. Dat heeft men nagestreefd met het vertonen van de populaire 

dramagenres (Lohmann & Peeters, 1997: 34). De publieke omroepen hebben in 

Nederland wel een traditie op het gebied van comedyseries, maar hebben voor 

de komst van de commerciële zenders weinig andere populaire dramagenres 

gebracht (De Leeuw, 1994: 2.2.4). De Nederlandse soaps zijn voornamelijk op 

de commerciële zenders te zien geweest: Goede Tijden Slechte Tijden op RTL 4, 

Onderweg naar Morgen op Yorin (hoewel deze soap is begonnen op de publieke 

zender Nederland 2) en Goudkust tot een paar jaar geleden op verschillende 

zenders van SBS. Onlangs is de publieke omroep begonnen met de weekendsoap 

Het Glazen Huis. Vanaf eind jaren negentig ontstond een ware politieseriehype: 

de commerciële zenders brachten Baantjer, Dok 12, Blauw Blauw, Grijpstra en 

de Gier (RTL 4), Luifel en Luifel en Wildschut en de Vries (SBS 6), de publieke 

zenders Spangen (TROS), Ernstige Delicten (VARA), Russen (KRO) en Missie War

moesstraat (EO) . Comedies zijn van oudsher zowel bij de commerciële als de 

publieke zenders te zien. Een greep uit het aanbod van de laatste jaren: Toen 

was geluk heel gewoon (KRO) All Stars, Oppassen! (VARA), Het Zonnetje in Huis, 

Kees en Co (RTL 4), Sam Sam en Flodder (Yorin). Naast de drie 'grote' popu

laire genres soap, politieserie en comedy zijn de laatste jaren meerdere 'kleine' 

populaire dramagenres op televisie geweest. In 2002, bijna twee decennia na 

Medisch Centrum West (TROS)4 , was er een revival van ziekenhuisseries: IC (RTL 

4), Trauma 24/7 (Net 5) en Hartslag (NCRV). RTL 4 bracht de afgelopen jaren 

de 'soapy' dramaseries Westenwinden De Erfenis en de vrouwenserie Rozengeur 

en Wodka Lime, Net 5 zond het met die laatste serie vergelijkbare Meiden van 

de Wit uit en Yorin bracht de telenovela , Bon Bini Beach, BNN heeft met Costa 
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en Finals series uitgezonden die zich specifiek op jongeren richten. Tot slot 

heeft de publieke omroep series geprogrammeerd waarin jongeren uit etnische 

minderheden centraal staan: Bradaz, Dunya en Desie (NPS) en Najib en Julia 

(AVRO). 

De laatste vijftien jaar heeft zich zo een ontwikkeling naar meer populair en 

qua genres diverser Nederlands televisiedrama voltrokken. Terwijl vroeger het 

accent lag op de identiteiten van de verschillende publieke omroepverenigin

gen, viert nu het door de commerciële zenders geïnitieerde amusement hoogtij. 

Het is de vraag hoe het populaire televisiedrama het publiek zal aanspreken. 

Vroeger werden kijkers met het Nederlandse televisiedrama benaderd als lid 

van een zuil. Het doel was levensbeschouwelijke banden te onderhouden. 

Commerciële zenders hebben een ander doel, namelijk het maken van winst, 

en trachten dat te realiseren met het uitzenden van het amusementsgeoriën-

teerde televisiedrama. Ze willen een band kweken met een zo breed mogelijk 

publiek. Dat lukt in ieder geval wat betreft de jeugd: jongeren - en dat geldt 

voor jongeren met diverse etniciteiten - kijken voornamelijk naar commerciële 

televisiezenders (Baardwijk, Dragt, Peeters &C Vierkant, 2004:107; De Haan & 

Vanden Broek, 2000: 34; Schothorst & Verzij den, 1998: 40). Hoe jonge kijkers 

populair Nederlands televisiedrama interpreteren is een vraag in voorliggend 

onderzoek. Daarbij concentreer ik me op de vier genres die de hoogste kijkcijfers 

bij jongeren halen: soap, politieserie, comedy en jongerenserie. 

REPRESENTATIE VAN ETNISCHE MINDERHEDEN 

Gelijktijdig met de verschuiving naar een verscheidenheid aan populaire genres 

heeft het Nederlandse televisiedrama meer kleur gekregen. Terwijl tien jaar 

terug vooral witte personages verschenen, zijn sindsdien meer personages met 

uiteenlopende etnische achtergronden te zien. Blijkbaar hebben zenders zich 

gerealiseerd dat de Nederlandse multiculturele samenleving in dramaseries 

moet worden weerspiegeld (zie Costera Meijer, 2001). De personages lijken 

echter niet genuanceerd neergezet. Een kleinschalige studie van de Stichting 

Omroep en Allochtonen (STOA, 1994) laat zien dat voornamelijk Surinamers, 

Antillianen en Turken verschijnen. Andere etniciteiten komen nauwelijks aan 

bod en bovendien wordt weinig cultuur van de personages getoond: 'De kijker 

wordt niet "mee naar huis genomen'"(sTOA, 1994: 7). De onderzoekers conclu

deren: 'In de praktijk is de participatie van allochtonen in Nederlandse soaps en 

sitcoms beperkt. Allochtone acteurs vervullen of zeer stereotiepe rollen waarin 

ze typische "gastarbeiders" en criminelen spelen of het zijn zeer aangepaste en 

geïntegreerde allochtonen die zich bijna als autochtoon gedragen' (STOA, 1994: 

7; zie ook De Leeuw, 1999). 

Soortgelijke kritiek komt eveneens naar voren in studies over jonge etnische 
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minderhedenkijkers. Zij uiten hun frustratie over het feit dat bij sommige 

personages weinig culturele kenmerken te zien zijn, terwijl andere persona

ges typische rollen krijgen en in stereotiepe verhaallijnen worden geplaatst 

(Bijeman, 2000: 68; Costera Meijer & De Bruin, 2003; Dijt, 1998: 58-59). De 

jongeren die in deze studies werden geïnterviewd, spreken daarbij steevast de 

angst uit dat witte Nederlandse kijkers met een dergelijke representatie van 

etnische minderheden een verkeerd beeld zullen krijgen van de Nederlandse 

multiculturele samenleving. O p 26 november 1999 werd er tijdens een door de 

STOA georganiseerd congres getiteld 'Afstemmen op diversiteit' door een groepje 

jongeren gediscussieerd over de manier waarop de Nederlandse televisie met 

de multiculturele samenleving omgaat. Een meisje van Marokkaanse afkomst 

refereerde aan een verhaallijn uit Goede Tijden Slechte Tijden, waarin een Ma

rokkaanse jongen wordt uitgehuwelijkt. Ze vertelt: 'Toen ik de volgende dag 

op school kwam, ging iedereen mij vragen of ik ook word uitgehuwelijkt!' Op 

deze manier kunnen fictieve verhalen van populair Nederlands televisiedrama 

gevolgen hebben in de echte wereld van jongeren met een etnische minderhe-

denachtergrond. 

De betekenis voor jongeren? 

Een van de eerste vragen die in het publieke debat wordt gesteld als het gaat 

om jeugd en media is welke invloed de media op jongeren hebben. Zo ook bij 

populair Nederlands televisiedrama. Vooral in de Nederlandse soaps komen 

veel jonge personages voor, wat de vraag oproept in hoeverre jonge kijkers 

zich aan hen zullen spiegelen. Toen het personage Kim in Goede Tijden Slechte 

Tijden vegetariër werd, ging het gerucht dat haar gedrag door jonge meiden 

werd gekopieerd: ook zij zouden het vlees laten staan, wat in de verkoop van 

vleesproducten te merken zou zijn. Vleesproducenten zetten als gevolg hiervan 

hun reclamecampagne op RTL 4 stop, 'omdat er in de serie een hetze tegen hun 

product wordt gevoerd' (Van Zoonen, 1999b: 64). Overigens gaf Kim haar 

vegetarisme na een paar weken op, waarmee het conflict werd gesust. 

Dergelijke anekdotes suggereren dat jongeren makkelijk beïnvloedbaar zijn 

door soaps, wellicht makkelijker dan andere leeftijdsgroepen. Dit proefschrift 

kijkt echter niet naar invloed, maar naar de manieren waarop jongeren zelf bete

kenis geven aan populair Nederlands televisiedrama en welke identiteiten ze in 

relatie tot dat drama construeren. De belangrijkste theoretische inspiratiebron 

voor die benadering is de 'cultural studies' stroming, die in de twee volgende 

hoofdstukken wordt uitgelegd. Met deze benadering kan duidelijkheid worden 

verkregen over de rol die populair Nederlands televisiedrama speelt in de mul

ticulturele samenleving. Onderliggende vraag is welke mogelijkheden populair 

Nederlands televisiedrama biedt om nieuwe maatschappelijke verbindingen te 
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realiseren. Fungeert als het gedeeld referentiekader voor jongeren met diverse 

etnische achtergronden? En zo ja: hoe ziet dat referentiekader er precies uit en 

hoe wordt het door jongeren gebruikt? Kunnen we ook hier spreken van een 

'multicultureel drama'? 
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2 Inzichten over jongeren, etniciteit en 

populair televisiedrama 

In dit hoofdstuk bespreek ik bestaande theorieën en onderzoeksgegevens over 

jongeren, etniciteit en populair televisiedrama. Het hoofdstuk bestaat uit vier 

delen. Het eerste deel gaat over jongeren, etniciteit en media. In het tweede 

deel bespreek ik de inhoud van populair televisiedrama en in het derde deel de 

ontvangst van het genre. Het vierde deel behandelt enkele studies die specifiek 

gaan over hoe jongeren betekenis geven aan soaps. Het zo ontstane theoretisch 

kader wordt in het volgende hoofdstuk gebruikt om enkele specifieke onder

zoeksvragen te formuleren, die in de overige hoofdstukken van de dissertatie 

als leidraad zullen dienen. 

De bespreking is gestoeld op theorie en onderzoek uit de 'cultural studies'. 

Dit is een stroming binnen de sociale en geesteswetenschappen die zich richt 

op de betekenis van cultuur in het dagelijks leven van mensen. Daarbij kijkt 

men vooral naar populaire cultuur, dat wil zeggen traditioneel 'lage' vormen 

van cultuur (Turner, 1996: 1-2). De centrale thema's van dit hoofdstuk zijn de 

afgelopen decennia opgepikt door cultural studies onderzoekers. Sinds de jaren 

zeventig heeft men aandacht besteed aan jongeren, jeugdcultuur en media en 

vanaf de jaren tachtig is onderzoek gedaan naar populair televisiedrama, met 

name naar de receptie van soaps. Ook is etniciteit in die periode een belangrijk 

aandachtsgebied geworden. De insteek van mediaonderzoek binnen cultural 

studies is in enkele concepten te vangen. Wat betreft media-inhoud kijkt men 

naar representatie, dat wil zeggen de manier waarop cultuur via talige systemen 

wordt ge(re)produceerd in de media (Hall, 1997a: 1). Het onderzoek richt zich 

veelal op de representatie van sociale identiteiten als gender, etniciteit, leeftijd 

en seksualiteit, omdat men ervan uitgaat dat er maatschappelijke ongelijkheden 

bestaan in mediarepresentatie die aan de kaak moeten worden gesteld (Van 

Zoonen, 1994: 66). Wat betreft de receptie van media is interpretatie een sleu

telbegrip. Mensen geven op actieve wijze betekenis aan de media (zie Morley, 

1992:18). Met de interpretatie van media-inhoud construeren ze identiteiten: ze 

vormen zich ideeën over zichzelf en anderen (Woodward, 1997: 14). Identiteit 

is derhalve een begrip dat zowel bij media-inhoud als mediareceptie een rol 

speelt. Het is vanaf de jaren negentig dan ook het centrale concept van cultural 

studies (Barker & Galasinski, 2001: 1). De genoemde begrippen komen in dit 

hoofdstuk en de volgende hoofdstukken terug. Nu wordt eerst beschouwd hoe 
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een specifieke identiteit, namelijk 'jong zijn', betekenis krijgt in maatschap

pelijke en wetenschappelijke contexten. 

J o n g e r e n , e tn ic i t e i t en m e d i a 

In deze dissertatie versta ik onder 'jongeren' mensen tussen dertien en negentien 

jaar. 'Jongeren' lijkt zo een makkelijk te definiëren begrip. Toch hebben termen 

als 'jeugd', 'kinderen' en 'jongeren' niet altijd bestaan. In de middeleeuwen 

werden kinderen in westerse samenlevingen nog niet als aparte groep mensen 

gezien. Pas in de vijftiende eeuw kwam het besef op dat kinderen moeten 

worden opgevoed voordat ze volwassen verantwoordelijkheden kunnen dragen. 

Terwijl dit idee eerst alleen voor de elite leefde, verbreedde het zich aan het 

einde van de negentiende eeuw naar de samenleving. In die tijd werden ook 

wetten over educatie en kinderarbeid ontworpen (Valkenburg, 2002: 14-15). 

O p eenzelfde wijze is de term jongeren ontstaan. Vanaf de achttiende eeuw 

worden ook zij als aparte groep gezien. Zij zouden zich in een fase bevinden 

waarin ze geen kind meer zijn en volwassen vaardigheden moeten ontwikkelen. 

Omdat zij daarin niet altijd leken te slagen, werden jongeren geassocieerd met 

problemen. In de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam daarnaast een notie op 

van jongeren als een groep die veel populaire cultuurproducten consumeert 

en een hedonistische levensstijl heeft (Valentine, Skelton & Chambers, 1998: 

3-4). Daarmee ontstond een tegenstelling die in verschillende vormen telkens 

weer terugkomt in maatschappelijke en wetenschappelijke debatten over jeugd: 

'jeugd als probleem' versus 'jeugd als plezier' (Wermuth, 2002: 4). De betekenis 

van het begrip jeugd ligt dus niet alleen in leeftijd, maar is overladen met cultu

rele connotaties. Johanna Wyn en Rob White stellen: '[Youth is] most usefully 

seen as a relational concept, which refers to the social processes whereby age is 

socially constructed, institutionalised and controlled in historically and cultur

ally specific ways' (Wyn & White, 1997: 10-11; zie ook Frith, 1987: 12-20). 

Ook de wetenschap draagt sociale constructies van jeugd aan. Christine 

Griffin, die studies naar jeugd in de Verenigde staten en Groot-Brit tannië 

inventariseerde, stelt: 'The relationship between young people's experiences 

and academic "common sense" about "youth" is not straightforward. Youth 

research does not simply reflect aspects of young people's lives, nor does it 

merely misrepresent their experiences. [...] Youth research is more complex 

than this, given the ideological role it plays in constructing the very categories 

of "youth" and "adolescence"' (Griffin, 1993: 2). Wetenschappelijke construc

ties van jeugd vallen in Nederland volgens Mick Matthijs (1993) binnen drie 

paradigma's: sociale pedagogiek, adolescentiepsychologie en jeugdsociologie. 

Het eerste paradigma kijkt naar opvoeding en richt zich daarmee op de relatie 

tussen ouders en kinderen. Het tweede paradigma kijkt naar jeugd vanuit 
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een ontwikkelingsperspectief. Jonge mensen bevinden zich in een fase van 

hun leven die wordt aangeduid met de noemer 'adolescentie'. Ze zijn bezig 

met uitvinden wie ze zelf zijn en construeren hun identiteit. Dit paradigma 

focust op het individu (Zimbardo, McDermot t , Jansz & Metaal, 1995). De 

jeugdsociologie ten slotte kijkt naar jeugd als aparte sociale groep. Door jeugd 

als geheel of specifieke subculturen te onderzoeken, laat dit paradigma sociale 

machtsverhoudingen zien. Alle paradigma's besteden aandacht aan problemen 

van jeugd, waarmee ze bijdragen aan de constructie van 'jeugd als probleem'. 

Het enige paradigma dat eveneens aandacht heeft voor 'jeugd als plezier' is de 

jeugdsociologie. 

De jeugdsociologie is het nauwste verbonden met theorieën uit cultural 

studies. Het Engelse cultural studies onderzoek begon in de jaren zeventig 

van de vorige eeuw aan de universiteit van Birmingham bij het 'Centre for 

Contemporary Cultural Studies' (cccs). Een van de eerste onderzoeksthema's 

was jeugdculturen. De insteek was om jeugdculturen met gebruik van etnogra

fische onderzoeksmethoden van binnenuit te bekijken, om zo verbindingen te 

laten zien tussen de sociale klasse waartoe jongeren behoren en hun positie in 

de samenleving. Er werden in die tijd verscheidene studies naar jeugdculturen 

als de Teds, Mods, Rockers, Skinheads en Punks gedaan, waaruit telkens naar 

voren kwam dat jongeren zich verzetten tegen de hun opgelegde positie. De 

gekozen focus resulteerde echter in kritiek van feministische wetenschappers, 

die stelden dat meiden en 'gewone' jongeren - namelijk jongeren die niet 

lid zijn van een spectaculaire jeugdcultuur - in het onderzoek onzichtbaar 

bleven (Valentine, Skelton & Chambers, 1998: 10-21, Wermuth, 2002: 11-14; 

Van Zuilen & Klaassen, 1991). De kritiek heeft geleid tot meerdere studies 

naar het alledaagse leven van meiden (zie McRobbie, 1991). Een Nederlands 

voorbeeld is het onderzoek van Mieke de Waal (1989): 'Meisjes: een wereld 

apart'. De Waal (1989: 31- 33) beschrijft hoe meiden in hun tienerjaren een 

halfwasstatus hebben: ze zijn geen meisje meer, maar ook nog geen volwassen 

vrouw. Daarmee hebben ze tijdelijk noodgedwongen een marginale positie in 

de samenleving. In die periode zoeken ze steun bij elkaar en creëren een eigen 

wereldje. Terwijl jongens zich in grotere groepen organiseren, is voor meisjes 

de relatie met hun hartsvriendin het belangrijkst. Samen worstelen ze met de 

eisen van de buitenwereld: in gesprekken met elkaar vormen ze hun identiteit 

als vrouw. Het huidige cultural studies onderzoek naar jongeren besteedt naast 

klasse en sekse ook aandacht aan etniciteit (Valentine, Skelton & Chambers, 

1998: 19-21). Dat onderzoek komt in de volgende paragraaf aan bod. 

De drie paradigma's stemmen, ondanks hun verschillen, overeen in de aan

name dat de huidige Nederlandse jeugd verschilt van de jeugd vijftig jaar 

geleden. Ze stellen dat de 'jeugdfase' de laatste decennia is verlengd, aangezien 

jongeren langer op school zitten en later gaan werken. Jongeren hebben relatief 
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veel vrijheid om hun eigen keuzes te maken. Terwijl jongeren na de Tweede 

Wereldoorlog werden geconfronteerd met een 'standaardbiografie' - namelijk 

school verlaten, werken, trouwen en kinderen krijgen - hebben jongeren van 

nu te maken met een 'keuzebiografie': ze kunnen hun leven zelf vormgeven met 

betrekking tot aspecten als opleiding, carrière, subculturen, levensstijl, hobby's 

en persoonlijke relaties. Ze hebben in grotere mate de ruimte gekregen om te 

'spelen' met verschillende identiteiten (Du Bois-Reymond, Peters & Ravesloot, 

1994; 't Hart, Meeus & Kox, 1993). Het construeren van identiteiten lijkt dan 

ook een typisch gegeven voor jongeren. De paradigma's verschillen weer in hun 

duiding van dat proces. De pedagogiek en de psychologie gaan er in navolging 

van de theorie van Erikson (1968) vanuit dat aan het einde van de jeugd een 

min of meer stabiele identiteit wordt bereikt. De jeugdsociologie legt minder 

nadruk op individuele identiteiten. Ze richt zich meer op sociale identiteiten 

als klasse, sekse en etniciteit (zie Frith, 1987:17-18). Bovendien veronderstelt de 

cultural studies theorie dat identiteiten instabiel zijn: ze worden in de context 

van het dagelijks leven telkens opnieuw geproduceerd (Hall, 1990: 222). Dat 

geldt niet uitsluitend voor jongeren, maar ook voor volwassenen. Desondanks 

kan men stellen dat het construeren van identiteiten voor jongeren wellicht 

meer op de voorgrond staat, aangezien zij meer dan andere leeftijdsgroepen 

bezig zijn met het vinden van hun plaats in de samenleving. Voor sommige 

jongeren is etniciteit daarbij een belangrijke factor. 

JONGEREN EN ETNICITEIT 

Er is de laatste decennia het nodige Nederlandse onderzoek verschenen op het 

gebied van jongeren en etniciteit. Dat gaat meestal over jongeren uit etnische 

minderheden. Er is één uitzondering, namelijk het onderzoek van Yvonne 

Leeman. Leeman (1994: 112) sprak met witte Nederlandse jongeren over hun 

beleving van hun eigen etniciteit. Die bleek er nauwelijks te zijn. De jongeren 

die zij interviewde betrokken hun etniciteit niet in beschrijvingen van zichzelf. 

Dat is op zich niet verwonderlijk, voor jongeren uit de dominante groep in 

een samenleving is etniciteit doorgaans een onzichtbare categorie (Phinney 

& Rosenthal, 1992: 146). Wel had de helft van de jongeren vrienden met een 

andere etniciteit. Binnen die vriendschappen speelde etniciteit een ambivalente 

rol. O p het eerste gezicht leek het niet belangrijk waar iemand vandaan komt, 

maar bij nadere beschouwing bleken de jongeren toch bepaalde vooroordelen 

te bezigen. Sekse was van invloed op hoe daarmee werd omgegaan. Meisjes met 

niet-witte vriendinnen bespraken de vooroordelen in onderlinge gesprekken. 

Jongens deden dat niet, voor hen bleek stoer gedrag belangrijker dan serieuze 

gesprekken (Leeman, 1994: in Prins, 2000: 132-133). 

Voor jongeren met een etnische minderhedenachtergrond treedt etniciteit 
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meer op de voorgrond. Het merendeel van de jongeren uit studies van Sawitri 

Saharso (1992: 68) en Maykel Verkuyten (1988: 151) beschreef zichzelf in termen 

van etniciteit. Dat roept de vraag op welke rol etniciteit speelt in het dagelijks 

leven van die jongeren. In publieke debatten wordt vaak verondersteld dat 

allochtone jongeren te maken hebben met een spanningsveld tussen twee 

culturen, wat hen een problematische sociale positie geeft (Gillespie, 1995: 5; 

Van der Leij, Rögels, Koomen & Bekkers, 1991: 22; Verkuyten, 1988: 12). Er 

zijn ook positievere en wellicht genuanceerdere benaderingen. Jongeren die te 

maken hebben met verscheidene culturen ontwikkelen een 'dubbel bewust

zijn', ze gaan actief met meerdere culturen om (Phinney & Rosenthal, 1992: 

159). Marie Gillespie (1995: 18) vond dat sommige jongeren zich daarbij meer 

richten op traditie, oftewel de cultuur van hun ouders, terwijl andere jongeren 

onderhandelen met culturen. Tehmina Basit concludeert na haar onderzoek 

onder Britse moslimmeiden: 'Immigrants and their children retain the likeable 

features of their culture of origin and abandon the ones they dislike. They also 

adopt what they are impressed with from the culture of their adopted country 

and reject what they find unimpressive' (Basit, 1997:172). Gillespie's onderzoek 

biedt inzicht in de rol van televisie in het maken van dergelijke vertalingen. 

Daarop kom ik in het vierde deel van dit hoofdstuk terug. 

Saharso (1992: 3) onderzocht jongeren met een etnische minderhedenachter-

grond om inzicht te krijgen in de rol van etniciteit in hun identiteitsbeleving. 

Ze sprak jongeren van diverse afkomsten: Indisch, Moluks, Surinaams (meer 

precies Hindostaans, Javaans, Chinees en Creools), Antiliaans,Turks en Marok

kaans. Omdat Saharso's onderzoek een breed beeld oplevert van hoe jongeren 

met een etnische minderhedenachtergrond hun etniciteit beleven, richt ik me 

in de verdere bespreking van dit thema op haar onderzoek (maar zie ook Noble, 

Poynting & Tabar, 1999). De jongeren die Saharso interviewde bleken ieder 

op eigen manier betekenis te geven aan hun etniciteit, die werd gekleurd door 

het 'verhaal' van hun culturele achtergrond. De geschiedenis van de etnische 

groep waartoe jongeren behoren heeft gevolgen voor de manier waarop ze tegen 

etniciteit aankijken, evenals de ideologische representatie in de Nederlandse 

samenleving en de manier waarop ze door witte Nederlanders worden benaderd 

(idem: 96). De jongeren gebruikten hun etniciteit op inventieve wijze in hun 

zelfpresentatie. Soms werd etniciteit afgezwakt, soms juist versterkt. Sommige 

jongeren waren zich weliswaar bewust van hun 'andere' uiterlijk, maar wilden 

geen aandacht op hun etniciteit vestigen. Andere jongeren, vooral jongens, pre

senteerden zich met een andere etniciteit dan degene die ze in feite hadden, zoals 

een Marokkaanse jongen die zich om bij de meisjes geliefd te raken voordeed 

als een Italiaan (idem: 90). Weer andere jongeren benadrukten hun etniciteit 

als reactie op discriminatie en richtten zich tegen de Nederlandse samenleving 

(idem: 98). De meeste jongeren zagen zichzelf, mede door discriminerende 
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opmerkingen van sommige witte Nederlanders, als buitenlanders. Ze voelden 

weinig identificatie met het Nederlanderschap. Volgens Saharso (1992: 97) is 

dat problematisch, omdat 'erbij horen' juist in de jeugd belangrijk is. 

Ook in vriendschappen speelde etniciteit een rol, vergelijkbaar met de jon

geren van Leeman. Van de geïnterviewde jongeren had eenderde deel slechts 

vriendschappen met jongeren van de 'eigen' groep, eenderde deel een etnisch ge

mengde vriendengroep en eenderde deel een etnisch gemengde vriendengroep 

waar ook witte Nederlanders deel van uitmaakten. Dat houdt in dat tweederde 

deel geen witte jongeren als vrienden had. Het aanknopen van vriendschappen 

met witte jongeren vonden deze jongeren, vanwege gepercipieerde verschillen 

in cultuur, moeilijk. Homogene vriendengroepen werden als het makkelijkst 

gezien: dan weet je wat je aan elkaar hebt. Jongeren met een gemengde vrien

dengroep probeerden met elkaar een werkbare vorm te vinden. Meisjes deden 

dat door zich in te leven en culturele verschillen onderling te bespreken, jongens 

maakten vaker gebruik van humor om moeilijke situaties op te lossen (idem: 

130-150). 

De rijke schakering aan manieren waarop jongeren betekenis geven aan 

etniciteit die in het onderzoek van Saharso naar voren komt, roept de vraag 

op of en hoe etniciteit theoretisch te definiëren is. Gerd Baumann (1999: 59) 

onderscheidt twee definities van etniciteit, namelijk een essentialistische en een 

processuele. De essentialistische definitie stelt dat mensen een onveranderlijke 

etniciteit bezitten. De processuele definitie ontleent Baumann aan Stuart Hall. 

Volgens Hall (1990: 223) komen etniciteiten voort uit de wijze waarop mensen 

zich positioneren in relatie tot verhalen uit het verleden. In dat verleden lig

gen diverse identiteiten besloten: etniciteit kan verwijzen naar geografische, 

nationale, religieuze, culturele en raciale afkomsten. De processuele definitie 

ziet etniciteit echter als constant in beweging en voortdurend geconstrueerd 

door de betrokkenen. Etniciteit is afhankelijk van de situatie en individuen 

hebben zelf invloed op de betekenis van hun etniciteit door zich te positioneren 

in verschillende bronnen van afkomst. Als mensen in aanraking komen met 

andere culturen kunnen ze zich daarmee identificeren, waarmee ze 'nieuwe' 

etniciteiten vormen (Hall, 1998). Hier doemen echter loyalititeitsconflicten 

op. Het is bijvoorbeeld maar de vraag of iemand zich tegelijkertijd Turk en 

Nederlander kan voelen (Verkuyten, 1999: 63). Naast een focus op nieuwe et

niciteiten zou er dan ook blijvende aandacht moeten zijn voor oorspronkelijke, 

gewortelde ervaringen. Baumann (1999: 139) pleit ervoor dat we bij het denken 

over de multiculturele samenleving ervan uit moeten gaan dat mensen een 

dubbele blik hebben: enerzijds zullen ze verwijzen naar gevestigde identiteiten, 

anderzijds zullen ze identificaties produceren die afbreuk doen aan absolute 

categorieën. 

Uit het onderzoek van Verkuyten (1988: 176) bleek daarnaast dat etniciteit 
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voor jongeren met een etnische minderhedenachtergrond niet zo cruciaal was 

dat het andere identiteiten compleet overschaduwde. Tevredenheid met het 

uiterlijk of schoolprestaties bleken een grotere rol te spelen in hoe jongeren 

zichzelf zagen. Jongeren vastpinnen op etniciteit doet dan ook onrecht aan de 

rijkdom van hun levensinhouden (idem: 242-243). De meest recente fase in 

cultural studies onderzoek benadrukt dan ook de complexiteit van jongereni-

dentiteiten (Pilkington & Johnson, 2003: 260). Er zijn voor jongeren talrijke 

identiteiten aan de orde: sekse, seksualiteit, kleur, etniciteit, klasse, nationa

liteit, leeftijd, uiterlijk, persoonlijkheid enzovoort. Deze worden telkens weer 

opnieuw geconstrueerd in verscheidene concrete sociale contexten: thuis, bij 

familie, temidden van vrienden, op school, in de publieke ruimte en in de vrije 

tijd (idem: 275). 

JONGEREN EN MEDIA 

Nederlandse jongeren van twaalf tot 24 jaar hebben naast school of werk per 

dag circa zes uur vrije tijd. Die besteden ze aan contacten met vrienden en 

familie, sport, hobby's, culturele activiteiten, uitgaan, spelletjes doen en luieren. 

Maar liefst eenderde deel van de vrije tijd wordt besteed aan mediagebruik, 

zoals televisiekijken en muziek luisteren (CBS, 2003: 111). Jongeren van twaalf 

tot zeventien jaar brengen vergeleken met andere leeftijdsgroepen de meeste 

tijd voor de televisie door (idem: 119). De opkomst van de computer en het 

internet lijkt niet ten koste te zijn gegaan van de tijd die aan de televisie wordt 

besteed (Huysmans & De Haan, 2003: 89). Commerciële televisiezenders zijn 

favoriet (De Haan & Van der Broek, 2000: 34) en het meest geliefde televisie

genre is populair televisiedrama (Nikken, 2000: 37). Jongeren hebben vooral 

affiniteit met de populaire cultuur, niet met de 'hoge' cultuur (De Haan & 

Van der Broek, 2000: 37). 

In het onderzoek naar jeugd en media zijn de drie eerdergenoemde para

digma's terug te vinden. De sociale pedagogiek en de adolescentiepsychologie 

komen samen in de mediapsychologie. Die stroming houdt zich bezig met 

het aantonen van effecten van media (Buckingham, 1993: 6). Daarbij hanteert 

men een ontwikkelingspsychologische definitie van identiteit. De gedachte is 

dat kinderen en jongeren door het observeren en vervolgens internaliseren van 

media-inhoud worden beïnvloed in hun ontwikkeling als individu (Valken

burg, 2002: 24-26). Het jeugdsociologische paradigma is wederom gekoppeld 

aan cultural studies. Men bestudeert in deze stroming hoe jongeren temidden 

van al hun andere bezigheden betekenis geven aan de media en hoe ze daarmee 

verschillende identiteiten construeren (Buckingham, 1993: 13). Een voorbeeld 

van onderzoek in deze traditie is de studie van Jane Brown en anderen. Hun 

studie laat zien hoe het mediagebruik van jongeren en het construeren van 
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identiteiten met elkaar zijn verweven (Brown, Dykers, Steele & White, 1994: 

813). Zij interviewden jongeren in hun eigen kamers over hun dagelijks leven, 

hoe zij zichzelf zien en hun mediagebruik. In de kamers van de jongeren waren 

media en populaire cultuur duidelijk aanwezig: er hingen posters van popster

ren aan de muur, er werden tijdschriften gelezen en er werd muziek geluisterd 

en televisiegekeken (idem: 820). De onderzoekers concluderen dat jongeren 

op actieve en creatieve wijze identiteiten construeren door betekenis te geven 

aan de wereld om hen heen. De media vervullen daarbij een centrale functie, 

aangezien ze een makkelijk toegankelijke en alomtegenwoordige bron van 

culturele opties en standaarden zijn. Media zijn in die zin een 'cultural toolkit' 

(idem: 813) of een 'identity market' (Vogelgesang, 1999: 350). 

De inhoud van populair televisiedrama 

Aangezien populair televisiedrama bij Nederlandse jongeren favoriet is, ligt 

het voor de hand dat dit genre een rol speelt in processen van identiteitscon

structie. Het is daarom van belang om te weten welke betekenissen populair 

televisiedrama aandraagt. In deze dissertatie worden vier genres onderzocht, 

te weten soaps, politieseries, comedies en jongerenseries. Deze genres hebben 

elk hun eigen geschiedenis (zowel internationaal bezien als in Nederland), 

narratieve structuur en manier waarop ze personages in die narratieve struc

tuur neerzetten. Het laatstgenoemde aspect bespreek ik aan de hand van de 

representatie van sekse, omdat naar dat thema het meeste onderzoek is gedaan 

(Liebes & Livingstone, 1994: 720). Ik verwijs vooral naar Brits en Amerikaans 

onderzoek, aangezien er slechts weinig Nederlands wetenschappelijk onderzoek 

voorhanden is. 

Soap 

De oorsprong van het genre soap ligt in verhalen in de krant - het 'feuilleton' 

- waarin dagelijkse belevenissen van 'normale' mensen werden beschreven 

(Cantor & Pingree, 1983: 20). De naam 'soap opera' of kortweg 'soap' ont

stond pas toen dergelijke verhalen op de radio werden uitgezonden. De naam 

komt van de wasmiddelenfabrikanten die de programma's sponsorden om het 

vrouwelijke publiek te bereiken met reclame. De eerste soap is vanaf 1932 in 

de Verenigde Staten op de radio uitgezonden. In 1947 is het genre naar de te

levisie overgebracht (idem: 48), waarna het is uitgegroeid tot een van de meest 

bekeken fictieve programmagenres ter wereld (Allen, 1995: 1). 

De oorsprong van de Nederlandse soap ligt in Australië. De eerste scripts 

van de soap Goede Tijden, Slechte Tijden zijn vertalingen van de scripts van de 

Australische soap The Restless Years. De reden daarvoor is dat er in Nederland 

vóór 1990, het beginjaar van GTST, geen expertise bestond op het gebied van 
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dagelijks televisiedrama. Joop van den Ende Producties, dat inmiddels is op

gegaan in Endemol Nederland, besloot derhalve advies in te winnen bij het 

Australische productiebedrijf Grundy. In samenwerking met Grundy werd 

The Restless Years letterlijk vertaald. Vanaf het tweede seizoen zijn de scripts 

van GTST geschreven door Nederlandse auteurs. Voor de tweede Nederlandse 

soap Onderweg Naar Morgen is alleen de 'setup' van een andere soap, namelijk 

het Amerikaanse Ryan's Hope, gebruikt en de derde soap Goudkust is zelfs een 

geheel Nederlands product. In de afgelopen tien jaar heeft zich in Nederland 

zo een professionalisering in het maken van soap voltrokken (Hermes & De 

Bruin, 2000: 92-94). 

De soap heeft in vergelijking met andere genres een aantal typische kenmer

ken. In de regel wordt een soap elke werkdag uitgezonden. De thematiek van 

soaps behelst het privé-leven van 'normale' mensen en bijbehorende emoties. 

Soaps gaan over relaties tussen mensen en daarmee over liefde en haat, over 

geluk en ongeluk en over t rouw en bedrog (Van Zoonen, 1999b: 48). O o k 

de verhaalstructuur is typerend. Het verhaal heeft geen afgebakend begin en 

einde. Een soap is een 'serial', het verhaal loopt door over de afleveringen heen 

(McQuail, 2000: 352). Een aflevering eindigt met een 'cliffhanger': een verstild 

beeld van een personage in een situatie waarbij we ons als kijkers afvragen hoe 

het verder zal gaan (Cantor & Pingree, 1983: 19-27). Het verhaal ontwikkelt 

zich in een langzaam tempo. Het gaat in soaps niet om de actie, maar om de 

emotionele gesprekken die de hoofdpersonen met elkaar voeren (Ang, 1985: 8). 

Scènes spelen zich binnenshuis af en er zijn weinig verschillende cameraposities 

(Brunsdon, 1997: 15). Een kenmerkend cameraperspectief is de close up, waar

door de emoties van personages goed zichtbaar worden (Ang, 1985: 53). Het is 

namelijk de bedoeling om de kijkers te betrekken bij de gevoelswereld van de 

personages. Daarbij worden altijd de perspectieven van meerdere personages 

aangeboden, zodat kijkers kunnen meeleven met een personage naar keuze of 

een situatie vanuit meerdere personages kunnen bekijken (Van Zoonen, 1999b: 

49). Een laatste kenmerk van het genre soap is dat het bij meer vrouwen dan 

mannen geliefd is. Ook in de wetenschappelijke literatuur worden soaps gezien 

als 'vrouwelijk' (Cantor & Pingree, 1983: 28). Soaps appelleren aan wat Ien Ang 

(1985: 46) een 'tragic structure of feeling' noemt: het leven is vol emotionele ups 

en downs die moeten worden doorleefd. Bij dergelijke thema's hebben typisch 

vrouwelijke eigenschappen relatief veel gewicht. 

Inhoudsanalyses van Amerikaanse soaps uit de jaren zestig laten zien dat de 

rollen van mannen en vrouwen traditioneel werden verdeeld. Vrouwen werkten 

vaker binnenshuis en namen een ondergeschikte positie in, terwijl mannen 

de leiding hadden en werk buitenshuis verrichtten. Vanaf de jaren zeventig 

treedt hierin langzamerhand verandering op en zijn de rollen gelijker (Cantor 

& Pingree, 1983: 93). In de jaren tachtig zijn buitenshuis werkende vrouwen 
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geen uitzondering (idem: 105). In die tijd doet een nieuw soort vrouw haar 

intrede in de soap: de carrièrevrouw. Het grootste voorbeeld is wel Alexis in 

Dynasty. Volgens Christine Geraghty (1991: 135-136) bieden deze vrouwen in 

soaps, vanwege de kracht die ze uitstralen, plezier voor vrouwelijke kijkers. 

Ook de rollen van mannen zijn veranderd. Volgens Dorothy Hobson (1998) 

zijn mannelijke personages in Britse soaps meer gaan praten over persoonlijke 

problemen en tonen ze zich zorgzaam en gevoelig ten opzichte van andere 

personages (zie ook Barrett, 2002). 

Terwijl Amerikaanse soaps in de jaren zeventig werden bekritiseerd omdat 

ze weinig aandacht zouden schenken aan ontwikkelingen in de samenleving 

(Cantor & Pingree, 1983: 80-81), lijkt er de laatste decennia in soaps meer 

ruimte te zijn gekomen voor maatschappelijke thema's als abortus, alcoho

lisme, drugsgebruik en euthanasie. Ook zijn er 'nieuwe' groepen toegetreden 

die eerder nauwelijks werden afgebeeld, zoals etnische minderheden en homo's 

(Geraghty, 1991:140,157). Doordat in een soap nieuwe karakters in de gemeen

schap kunnen worden geïntroduceerd, leent het genre zich bij uitstek voor het 

tonen van sociale veranderingen (Geraghty, 1991: 134; Nijenhuis, 2000). 

Politieserie 

Ook Nederlandse politieseries zijn pas echt van de grond gekomen na de start 

van de commerciële televisie. Dat resulteerde eind jaren negentig in een hype 

aan politieseries: er waren maar liefst acht Nederlandse politieseries op tele

visie te zien (Hermes, 2001). Daarentegen waren er in de Verenigde Staten en 

Groot-Brittannië al in het begin van de televisiehistorie eigen politieseries en 

nog steeds worden in die twee landen de meeste politieseries gemaakt (Buxton, 

1990: 120). 

Politieseries verschillen op een aantal punten van soaps. Ze worden gebrui

kelijk één maal per week uitgezonden. Het centrale thema is misdaad. De 

standaardverhaallijn van een politieserie begint met een status quo, die in het 

begin van de aflevering wordt verstoord door een misdrijf. Dat misdrijf wordt 

aan het einde van de aflevering door de politie opgelost (Nelson, 1997: 189). 

Politieseries zijn dan ook geen 'serials' maar 'series' (McQuail, 2000: 352). In 

het verhaal zijn actiescènes opgenomen, waarin soms duidelijk zichtbaar geweld 

voorkomt. Er zijn minder personages dan bij soaps, die in twee groepen zijn in 

te delen: de 'slechten' die de misdaad hebben gepleegd en de 'goeden' die deze 

oplossen en de daders aanhouden. Het gaat bij de personages niet om emoties, 

maar om hardheid of sluwheid (zie Seewi, 1990: 43). Vanwege die kenmerken 

worden politieseries vaak een 'mannengenre' genoemd (Fiske, 1987: 144). 

In de standaard politieserie worden de hoofdrollen gespeeld door twee man

nen: de inspecteur en zijn assistent. Zij bewijzen hun mannelijke macht door 

hun prestaties als politieagenten (King, 1990: 287), waaruit Lorraine Gamman 
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(1988: 8) concludeert dat politieseries de mannelijke sociale autoriteit reprodu

ceren. Vanaf de jaren tachtig is het manbeeld in politieseries echter gedeeltelijk 

gewijzigd en zijn er ook 'zachte' mannen te zien die hun emoties tonen (Span

gier, 1992: 107). Vrouwen vervullen traditioneel veelal ondergeschikte rollen 

als slachtoffer van misdaad of incidenteel liefje van een van de hoofdpersonen 

(Gamman, 1988: 9). Maar ook hier is in de jaren tachtig een verschuiving opge

treden. Vanaf die tijd waren er meer vrouwelijke heldenpersonages te zien. Die 

vrouwen worden als even slim en hard als hun mannelijke collega's neergezet 

(Buxton, 1990:159). De serie die man-vrouwverhoudingen in het genre op zijn 

kop heeft gezet is het Amerikaanse Cagney &Lacey. De vrouwelijke inspecteurs 

Cagney en Lacey werken samen aan de bestrijding van misdaad, maar zijn ook 

bevriend. Dat is opvallend, omdat in andere televisieprogramma's zelden een 

vriendschap tussen twee vrouwen voorkomt (Tasker, 1998: 96; Gamman, 1988: 

12). 

Door hun werk komen politieagenten in contact met maatschappelijke 

thema's als armoede, werkloosheid en natuurlijk criminaliteit. Daarbij zijn zij 

representanten van de staat, hoewel ze soms afstand van die positie nemen. Zo 

kan een politieserie enerzijds de maatschappelijke status quo bevestigen, maar 

daar anderzijds tegenin gaan (Thomas, 1997: 203). David Buxton (1990: 15) 

noemt politieseries een 'ideologisch project'. Omdat de series gaan over goed 

en slecht, maken ze gebruik van een 'law and order vertoog' (King, 1990: 287). 

Uiteindelijk gaan alle politieseries over menselijke waarden, hoe die geweld 

wordt aangedaan en hoe ze in ere kunnen worden hersteld (Tulloch, 2000: 

38). 

Comedy 

In tegenstelling tot de soap en de politieserie is er in Nederland wel een lange 

traditie op het gebied van comedies, vooral bij de publieke omroep VARA (De 

Leeuw, 1994: 225). Er zijn Nederlandse series van eigen makelij, maar omroepen 

hebben ook buitenlandse series vertaald: van het Britse Steptoe and Son werd 

bijvoorbeeld de Nederlandse versie Stiefbeen en zoon gemaakt. Met de komst 

van de commerciële zenders is deze praktijk nog vaker toegepast en zijn er 

daarnaast ook nieuwe comedies geschreven (idem: 228). 

Ook het genre comedy is afkomstig uit de Verenigde Staten en Groot-Brit-

tannië. Het staat daar bekend onder de naam 'situation comedy' ofwel 'sitcom'. 

De sitcom is net als de soap begonnen op de radio en later naar de televisie 

gegaan (Palmer, 1987: 171). In de vs is de sitcom al jaren het populairste tele

visiegenre (Mare, 1997: xiv). Een sitcom is een wekelijkse dramaserie waarin 

humor centraal staat. Een bepaalde situatie (vandaar situation) moet tot lachen 

aanleiding geven. Er zijn slechts een paar personages en hun relaties zijn in 

elke aflevering hetzelfde. In tegenstelling tot de soap worden er juist géén close 
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ups van de personages gemaakt. Het doel is namelijk niet het inleven in, maar 

het lachen om de problemen van de personages (Teunissen, 1995: 23; Palmer, 

1987: 170). Over het algemeen worden comedies door net iets meer vrouwen 

dan mannen bekeken. Het genre neemt in die zin een middenpositie tussen 

de soap en de politieserie in. 

Tot de jaren zeventig lieten Amerikaanse comedies overwegend een traditi

onele rolverdeling tussen mannen en vrouwen zien. Mannen werkten buitens

huis en vrouwen thuis (Bathrick, 1984: 101). Het hoofdpersonage van I Love 

Lucy wilde echter ontsnappen aan haar leven als huisvrouw om een baan te 

vinden in de showbusiness (Tulloch, 2000: 175). Latere comedies hebben ook 

gerammeld aan traditionele sekserollen (Romer, 1999). Een verklaring is dat 

men voor het opwekken van humor gebruikmaakt van stereotiepe personages, 

die op een grappige manier van de norm afwijken (Teunissen, 1995: 27). 

In comedies wordt weinig verwezen naar maatschappelijke thema's (Mare, 

1997: 105). Omdat de meeste comedies zich afspelen in een middenklassegezin 

komen zaken als werkloosheid of armoede niet aan de orde (idem: 199). Wel 

worden vaak afwijkende gezinsvormen gepresenteerd, bijvoorbeeld een vader 

die alleen zijn kinderen opvoedt in het Amerikaanse Full House, maar de po

litieke dimensies komen zelden ter sprake. 

Jongerenserie 

De jongerenserie is een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland. Hoewel er 

al eerder series waren met veel jonge personages - Goede Tijden Slechte Tijden 

werd in de eerste jaren door sommigen aangeduid als jongerensoap vanwege 

de vele jonge personages - (O 'Donnel l , 1999: 126), is Costa de eerste echte 

Nederlandse jongerenserie. De serie Costa ontstond in 2001 als vervolg op de 

gelijknamige film. Bijna alle personages zijn jongeren. De belangrijkste thema

tiek is hun persoonlijke liefdes- en vriendschapsrelaties. 

Net als de andere genres van populair televisiedrama is de jongerenserie, 

of ook wel tienerserie, afkomstig uit de Verenigde Staten. De eerste zeer suc

cesvolle en meest onderzochte jongerenserie is Beverly Hills 90210. Deze serie 

gaat over een groep jongeren die in de rijke wijk Beverly Hills in Los Angeles 

wonen. De verhaallijnen behandelen thema's die voor jongeren aan de orde 

zijn, zoals liefde, vriendschap, volwassen worden en het zoeken van een plaats 

in de samenleving (Granello, 1997: 26). De focus ligt op de jongerengroep en 

onderlinge relaties, volwassenen hebben kleine rollen (Pasquier, 1996: 355). 

Beverly Hills 90210 is net als andere jongerenseries qua narratieve structuur 

een mix van soap en drama. Verhaallijnen worden vaak binnen een aflevering 

afgerond, maar de nadruk ligt net als bij soaps op persoonlijke relaties. Er zijn 

minder personages, maar die worden op een met de soap vergelijkbare wijze 

neergezet (McKinley, 1997: 18-27). 
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De manier waarop Beverly Hills 90210 de vrouwelijke en mannelijke persona

ges heeft neergezet is onderhevig aan kritiek. Zowel Graham McKinley (1997: 

20) als Maya Götz (1999: 275) stellen dat het bij de meiden vaak draait om 

het uiterlijk en de daarmee gepaard gaande onzekerheden, terwijl de jongens 

immer stoer en zelfverzekerd zijn en zich bovendien meer in het maatschappe

lijke leven mengen. Dominique Pasquier (1996: 368) stelt echter dat jongens in 

jongerenseries ook zachte trekken hebben en daarmee een progressief manbeeld 

neerzetten, terwijl meiden binnen de traditionele vrouwelijkheid blijven. Hun 

belangrijkste doel lijkt het aanknopen van een heteroseksuele liefdesrelatie. 

REPRESENTATIE VAN ETNICITEIT 

Vanaf de jaren tachtig is naast de representatie van sekse ook onderzoek gedaan 

naar de representatie van etniciteit in populair televisiedrama. Amerikaanse en 

Britse studies laten zien dat die representatie in de loop der tijd is veranderd. 

In alle genres zijn de laatste decennia personages met een etnische minderhe-

denachtergrond verschenen. De genres verschillen echter in de manier waarop 

die personages worden neergezet. Bij de onderstaande beschouwing laat ik de 

jongerenseries buiten beschouwing, aangezien er nauwelijks onderzoek is naar 

de representatie van etniciteit in dat genre. 

Soap 
Terwijl eerst bijna alleen maar witte mensen in soaps verschenen, is er vanaf 

de jaren tachtig in Britse en Amerikaanse soaps ook ruimte gekomen voor 

personages met een etnische minderhedenachtergrond (Geraghty, 1991: 140; 

Malik, 2002: 141). Christine Geraghty (1991: 140) onderscheidt drie strategieën 

die soapmakers hebben gebruikt om deze personages in te passen. Bij de exo

tische strategie worden personages met een etnische minderhedenachtergrond 

ingezet om een bepaalde spanning aan een situatie mee te geven. Een zwart 

personage komt als een outsider de gemeenschap binnen om de status quo te 

verstoren. Het hebben van een huidskleur en/of cultuur die afwijkt van die 

van de andere personages versterkt dat effect. Bij de singleton strategie wordt 

een personage dat al in de soap aanwezig is gebruikt voor een verhaallijn over 

discriminatie (idem: 141). O p dat moment verdwijnt zijn persoonlijkheid en 

wordt het personage neergezet als 'zwarte' vrouw of man waaraan typisch 

'zwarte' onderwerpen worden gekoppeld. In de incorporatiestrategie behoren 

de personages uit etnische minderheden gelijk aan de andere personages tot de 

gemeenschap. O p deze manier worden niet-witte personages met meer diver

siteit neergezet dan bij de eerste twee strategieën het geval is (idem: 144). De 

strategieën overziend concludeert Geraghty echter dat deze personages over het 

algemeen gemarginaliseerd worden en minder vaak in verhaallijnen meedoen 

2-9 



dan witte personages (idem: 145). Volgens Robert Allen (1985: 75) is het moeilijk 

om personages met een etnische minderhedenachtergrond in te passen in een 

soap vanwege de nadruk die het genre legt op familie- en liefdesrelaties. Witte 

personages kunnen moeilijk zwarte kinderen hebben en relaties tussen mensen 

met verschillende kleuren zijn vooral op de Amerikaanse televisie taboe. 

Politieserie 

Huidige Amerikaanse politieseries hebben meer etnische minderhedenperso-

nages dan vroeger vanwege de plaats waar ze zich afspelen, namelijk de grote 

stad. Aangezien grote steden multicultureler zijn geworden, kunnen personages 

met diverse etniciteiten de revue passeren (Buxton, 1990: 129). Amerikaanse 

voorbeelden zijn Miami Vice (idem: 144), Hill Street Blues en NYPD Blue (Tasker, 

1998: 97). De meeste etnische minderheden verschijnen als gastpersonages, 

wat weinig ruimte biedt voor hun karakterontwikkeling (Ross, 1996: 110). 

Daarnaast zijn er politieseries gekomen waarin een van de inspecteurs zwart 

is. Dat biedt de gelegenheid om een vriendschap neer te zetten tussen mensen 

met verschillende etniciteiten (Spangier, 1992: 109). Een voorbeeld is het duo 

Crocket (wit) en Tubbs (zwart) in Miami Vice, dat verder wordt omringd door 

zwarte, witte en Latijns-Amerikaanse collega's (Buxton, 1990: 143-144). Karen 

Ross (1996: 110) is echter sceptisch over dergelijke politieseries, aangezien in 

haar opinie zwarte politieagenten vooral zijn ingebracht om zich met de zwarte 

criminele gemeenschap te bemoeien. 

Comedy 

Een aspect van het genre comedy dat gevolgen heeft voor de manier waarop 

etnische minderheden worden neergezet is dat alles draait om de humor. De per

sonages maken grappen waarvan andere personages het slachtoffer zijn (Palmer, 

1987: 177). Etniciteit is daarin van oudsher een thema: zowel in de Verenigde 

Staten als in Groot-Brittannië is er een lange geschiedenis van etniciteit als 

object van spot (Malik, 2002: 91; Shohat & Stam, 1994). Smart Hall (1999: 279) 

stelt dat er meer om dan met etnische minderheden wordt gelachen. Nochtans 

zijn er vanaf de jaren tachtig meer sitcoms gekomen waarin alleen etnische 

minderhedenpersonages spelen. Amerikaanse voorbeelden zijn de Cosby Show 

(Fuller, 1992; Jhally & Lewis, 1992) en The Fresh Prince of Bel Air (Zook, 1999). 

De Cosby Show wordt zelfs beschouwd als de eerste televisieserie die Afrikaans-

Amerikaanse personages in positieve rollen heeft afgebeeld (Fuller, 1992: 23). 

De serie speelt rond een zwarte familie bestaande uit een vader, een moeder en 

vijf kinderen. Er komen bijna geen witte personages in de serie voor. De Cosby 

Show is in de vs een enorm succes geweest: de serie heeft marktaandelen tot 

vijftig procent behaald (idem: 20). Bovendien is het programma in meer dan 

zeventig andere landen op televisie geweest (zie Havens, 2000). Desalniettemin 
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is door een aantal wetenschappers flinke kritiek geleverd op de Cosby Show. Op 

die kritiek kom ik aan het einde van de volgende paragraaf terug. 

De receptie van populair televisiedrama 

Soaps, politieseries, comedies en jongerenseries bieden door hun specifieke 

narratieve structuren en de verschillende wijze waarop ze sekse, etniciteit en 

andere identiteiten representeren ieder hun eigen mogelijkheden voor inter

pretaties van kijkers. Het meeste onderzoek naar de receptie van populair 

televisiedrama richt zich op soaps. In de jaren tachtig hebben feministische 

cultural studies wetenschappers een traditie van onderzoek naar de ontvangst 

van soaps geïnitieerd (zieBrunsdon, 2000; Van Zoonen, 1994:117-121). In eerste 

instantie richtte het onderzoek zich op de manier waarop vrouwelijke kijkers 

plezier beleven aan soaps. In een latere fase werden studies ondernomen naar 

etnische minderhedenkijkers. 

VROUWELIJKE KIJKERS 

Dorothy Hobson (1989:160-165) vond dat soaps een belangrijke plaats innemen 

in het dagelijks leven van vrouwen. De vrouwen die zij sprak beleefden plezier 

aan het met elkaar praten over soaps. Dat deden ze vooral op het werk tijdens 

de momenten dat er even niets te doen was. Ze praatten over verschillende as

pecten van de soap: de personages, spannende verhaallijnen, de acteerprestaties 

en wat zijzelf zouden doen in een situatie waarin een soappersonage verkeerde. 

Het belangrijkste onderwerp was echter wat in de volgende aflevering zou 

gebeuren. De vrouwen discussieerden met elkaar over hoe een bepaalde ver

haallijn verder zou gaan. Uit veel ander onderzoek naar soaps blijkt eveneens 

dat kijkers in hun dagelijks leven actief betekenis geven aan soaps door er met 

andere mensen over te praten (Baym, 2000; Gillespie, 1995: 144; Livingstone, 

1998: 175; Seiter, Borchers, Kreutzner & Warth, 1989: 233). 

Dat kijkers veel over soaps praten is te verklaren door hun narratieve struc

tuur: omdat soapverhalen blijven doorlopen wordt de vraag opgroepen wat er 

in de volgende aflevering zal gebeuren. Verder zijn er in de verhalen meerdere 

perspectieven aanwezig, waardoor het publiek kan discussiëren over wat de 

juiste interpretatie van een bepaalde verhaallijn is (Baym, 2000: 63). Omdat 

soaps elke dag en jarenlang worden uitgezonden, hebben kijkers bovendien een 

enorme hoeveelheid informatie in hun hoofd (Allen, 1985: 62). Wanneer ze een 

aflevering interpreteren, gebruiken ze hun kennis over wat eerder is gebeurd 

(Seiter e.a., 1989: 233). Ten slotte nodigen soaps uit tot inleving: door de nadruk 

op emoties kunnen kijkers meevoelen met personages en vergelijkingen met 

hun eigen leven maken (Ang, 1985: 44-45). 
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Dat doen ze echter niet altijd. Een trend in studies naar soapkijkers is dat 

er twee perspectieven worden gebruikt om betekenis te geven aan een soap: 

enerzijds door de verhalen te relateren aan het eigen leven en anderzijds door 

een kritische, afstandelijke blik op de soap te richten (Ang, 1985: 48, Baym, 

2000: 63; De Bruin, 2001; Liebes & Katz, 1990: 7; Seiter e.a., 1989: 234-236). Bij 

het eerste perspectief, datTamar Liebes en Elihu Katz (1990: 100) 'referentieel' 

noemen, bezien de kijkers de soaptekst alsof zij de realiteit weergeeft. Dat biedt 

ruimte om vergelijkingen met het eigen leven te maken. Het tweede perspec

tief, dat Liebes en Katz (1990: 114) 'kritisch' noemen, wordt gestuurd door 

het afstand nemen van de werkelijkheid van het televisieprogramma. De soap 

wordt dan 'ontmaskerd' als dramatische constructie. Nu focussen kijkers op 

aspecten die buiten de soaptekst liggen. Ze maken bijvoorbeeld intertekstuele 

verwijzingen, ze beoordelen een verhaallijn als onrealistisch, ze veronderstellen 

dat de makers een bepaalde bedoeling hebben of ze vellen een oordeel over de 

acteerprestaties. 

Het referentiële perspectief biedt mogelijkheid voor identiteitsconstructie. 

Mary Ellen Brown (1994) interviewde jonge vrouwen over soaps en ontdekte 

dat zij door het praten over soaps verzet ontwikkelden tegen de hun opgelegde 

sekse-identiteit. O p een speelse manier maakten ze vergelijkingen tussen de 

soappersonages en hun eigen leven (Brown, 1994:135). De 'slechte' vrouwelijke 

personages waren daarbij favoriet. De jonge vrouwen bewonderden soapvrou-

wen die niet bang zijn om onafhankelijk te zijn en hun eigen beslissingen te 

nemen (idem: 158). Door met elkaar te praten over de verschillende vrouwen

rollen, onderhandelden ze met hun eigen positie. Brown concludeert dat soaps 

emanciperend werken: ze genereren nieuwe ideeën over vrouwzijn (idem: 171). 

Graham McKinley (1997) deed een vergelijkbaar onderzoek naar hoe jonge 

vrouwen praten over de jongerenserie Bevely Hills 90210. McKinley komt echter 

tot de tegengestelde conclusie in vergelijking met Brown. Ze benadrukt dat 

haar geïnterviewden alleen op referentiële wijze betekenis gaven aan de serie, 

ze gebruikten nauwelijks een kritisch perspectief. Ze praatten het meest over 

de uiterlijke verschijning van personages en vonden het zelf ook belangrijk 

om een perfect uiterlijk te hebben: 'Viewers delightedly accepted the show's 

invitation to foreground appearance, they enthusiastically cycled that way of 

attending to female identity back towards their own lives' (McKinley, 1997: 

78). McKinley besluit dan ook dat jonge vrouwen door het praten over Beverly 

Hills 90210 worden opgesloten in een traditionele definitie van vrouwelijkheid 

(idem: 113). 

Een mogelijke verklaring voor het verschil in ui tkomst tussen deze twee 

studies is het verschil tussen de meer traditionele representaties van sekse in 

de jongerenserie Beverly Hills 90210 en de meer progressieve representaties van 

sekse in soaps. Ook lijken soaps meer perspectieven op vrouwelijkheid aan te 
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bieden dan jongerenseries, waarmee kijksters meer mogelijkheden krijgen om 

progressieve sekse-identiteiten te construeren. Zo lijken verschillende genres 

andere mogelijkheden tot identiteitsconstructie te bieden. Er zijn echter ook 

andere verklaringen voor het verschil in ui tkomst tussen deze twee studies 

denkbaar. Zo is het goed mogelijk dat de geïnterviewde kijksters sowieso al 

andere ideeën over vrouwelijkheid hadden. 

ETNISCHE MINDERHEDENKIJKERS 

Vanaf de jaren negentig zijn ook studies ondernomen naar hoe kijkers met 

verschillende etniciteiten betekenis geven aan soaps. Tamar Liebes en Elihu 

Katz (1990: 7) hebben voor zes etnische groepen de receptie van de Amerikaanse 

soap Daltas onderzocht. De meeste groepen woonden in Israël, namelijk de 

Arabieren, Marokkanen, Russen en zogenaamde 'kibbutzniks': mensen die in 

een kibboets wonen. Daarnaast werden Dallas-kijkers in de Verenigde Staten 

en Japan geïnterviewd. De beweegreden van Liebes en Katz was om te laten 

zien dat Dallas niet een algehele Amerikanisering in de hand werkt, maar in 

lokale contexten telkens anders wordt geïnterpreteerd. Hun conclusie luidt dan 

ook dat iedere etnische groep de soap op een unieke wijze interpreteert door 

de eigen kennis en cultuur af te zetten tegen de soapverhalen en -personages. 

Arabieren en Marokkanen bleken het meest op familieaspecten te letten, terwijl 

Amerikanen en kibbutzniks vaker keken naar individuele personages. Russen 

hadden weer een ander perspectief: zij gaven kritiek op de verderfelijkheid 

van het Amerikaanse Dallas (idem: 72). Een ander verschil tussen de groepen 

kwam tot uiting in het referentieel en het kritisch praten over Dallas. De meeste 

kijkers gebruikten afwisselend beide perspectieven, maar de mate waarin dat 

gebeurde verschilde per groep. Arabieren en Marokkanen vergeleken het pro

gramma vaker met het eigen leven; Amerikanen en kibbutzniks namen vaker 

een kritische houding aan. Russen en Japanners waren nog kritischer, zij wezen 

de soap geheel af (idem: 102). 

Sut Jhally en Justin Lewis (1992) hebben een onderzoek gedaan dat verge

lijkbaar is met de studie van Liebes en Katz. Zij praatten met zowel witte als 

zwarte (en een paar Latijns-Amerikaanse) kijkers over de Cosby Show. De in

terpretatie van witte en zwarte kijkers verschilde op een aantal punten. Zwarte 

kijkers waren verheugd dat er nu eens een zwarte familie op televisie was die 

positief werd afgebeeld (Jhally & Lewis, 1992: 48). In elk interview met een 

zwarte groep ontstond een discussie over de stereotiepe wijze waarop zwarte 

mensen meestal in de media worden neergezet. Zwarte kijkers konden zich in 

hoge mate identificeren met de familie in de Cosby Show. Maar ook witte kijkers 

identificeerden zich. De reden daarvoor was dat het zwart zijn van de familie 

in de serie niet wordt benadrukt met problemen waar veel zwarten in de vs 
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mee kampen. Bovendien is de humor van de Cosby Show niet exclusief zwart, 

maar juist universeel van aard (Fuller, 1992: 11). Jhally en Lewis vinden deze 

uitkomsten problematisch. In de vs is de positie van zwarten in vergelijking 

met witten zeer slecht te noemen en in feite representeert de Cosby Show een 

klein deel van de Amerikaanse zwarten (1992: 61-62). De sitcom geeft dus een 

verbloemde kijk op de Amerikaanse samenleving en leidt de aandacht af van 

de problemen van zwarten. Sterker nog: het programma legt volgens Jhally en 

Lewis de schuld van de slechte positie van zwarten bij henzelf, aangezien de 

Cosby Show laat zien dat het mogelijk is om als zwarte succesvol te zijn (idem: 

94)-
Zowel Liebes en Katz als Jhally en Lewis melden dat er ook verschillen binnen 

groepen bestonden. Die verschillen werken ze in hun studies echter niet uit. 

Volgens Jo Bauwens (1995: 1-3) is bij onderzoek naar de receptie van populair 

televisiedrama de aandacht vaker op verschillen dan op overeenkomsten tus

sen etnische groepen gericht. Daarin ligt volgens haar een paradox besloten: 

aan de ene kant doen wetenschappers onderzoek naar etnisch gedefinieerde 

publieksgroepen om er achter te komen hoe die zelfstandig betekenis geven 

aan televisie, aan de andere kant kunnen die groepen met hun onderhande

ling blijkbaar niet buiten de kaders van hun etniciteit treden. Bauwens praatte 

zelf met in België woonachtige Turkse vrouwen over een Vlaamse comedy. De 

conclusie uit de gesprekken was dat er twee manieren van kijken voorkwamen. 

Bij de ene manier werden culturele verschillen benadrukt, bij de andere werd 

onderhandeld tussen verschillende culturele bronnen. De vrouwen konden 

zich enerzijds niet in de personages uit de comedy herkennen. Ze zetten het 

gedrag van de personages aftegen 'Turkse' omgangsvormen. In reactie op een 

relatieconflict tussen een vrouw en een man benadrukten ze verschillen met 

hun eigen leven. De vrouwen vertelden dat zij zich niet op dezelfde wijze als 

de Vlaamse vrouwelijke personages tegen hun echtgenoten zouden kunnen 

uitlaten. Maar anderzijds boden de situaties uit de comedy toch mogelijkheden 

voor identificatie. Het relatieconflict werd dan als cultuuroverstijgend gegeven 

gezien (idem: 10-15). 

GENREVERSCHILLEN? 

De betekenissen die kijkers kunnen geven aan populair televisiedrama en de 

identiteiten die ze daarmee kunnen construeren hangen samen met de inhoud 

van verhaallijnen, de manier waarop personages worden neergezet en andere 

genrespecifieke kenmerken. Het meeste onderzoek naar de receptie van po

pulair televisiedrama richt zich op soaps, hoewel er zoals uit de bovenstaande 

bespreking blijkt ook studies naar comedies en naar jongerenseries zijn ge

daan. Eerder in dit hoofdstuk concludeerde ik aan de hand van de studie van 
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McKinley (1997) dat het genre jongerenserie wellicht minder ruimte voor de 

constructie van nieuwe identiteiten biedt. Dominique Pasquier (1996: 357) 

stelt op basis van receptieonderzoek naar jongerenseries echter dat ze kijkers de 

gelegenheid geven om hun eigen criteria ten aanzien van morele standaarden 

te ontwikkelen. Het blijft dus de vraag welke mogelijkheden jongerenseries 

precies bieden. 

Naar de receptie van comedies is, naast de studies van Jhally en Lewis (1992) 

en Bauwens (1995), niet veel onderzoek gedaan. Men zou verwachten dat bij 

de ontvangst van dit genre humor een belangrijke rol speelt. Dat komt in de 

genoemde studies echter niet aan de orde. Ook naar de receptie van politiese

ries is nauwelijks onderzoek verricht (Tulloch, 2000: 36). Uit één groepsinter

view waar Lyn Thomas (1997: 196) verslag van doet komt naar voren dat het 

onderscheid tussen kritisch en referentieel praten ook bij politieseries speelt. 

Dat bleek in dit interview doordat de enige man in de groep veel praatte over 

het productieproces en daarnaast evaluaties maakte van de kwaliteit van het 

programma (kritisch). De vrouwen daarentegen praatten met elkaar onder an

dere over de aantrekkelijkheid van de hoofdrolspeler, in casu Inspector Morse 

(referentieel). Het ligt voor de hand dat praten over politieseries anders zal 

verlopen dan bij soaps. John Tulloch (2000: 49) illustreert bijvoorbeeld hoe 

een kijker het 'law and order' vertoog in politieseries oppikt. Hij concludeert 

daaruit dat politieseries kunnen worden gebruikt om te onderhandelen over 

kleine alledaagse problemen maar ook over wat als goede en slechte kanten 

van de samenleving moeten worden beschouwd (idem: 51). Ook hier blijft het 

de vraag welke mogelijkheden voor interpretatie politieseries precies bieden. 

Jonge soapkijkers 

Behoudens enkele studies over jongerenseries richt het onderzoek naar de 

receptie van populair televisiedrama door jongeren zich weer exclusief op 

soaps. David Buckingham (1987) interviewde jongeren in Engeland over de 

soap EastEnders. Die soap had ten tijde van het onderzoek een cultstatus on

der jongeren. De geïnterviewde jongeren vertelden te kijken naar EastEnders 

omdat iedereen op school erover praatte. De soap was daarmee een belangrijk 

onderdeel van hun dagelijks leven geworden (Buckingham, 1987: 162-163). De 

meeste interesse ging uit naar de volwassen personages. De jonge personages 

die in EastEnders verschenen werden als onrealistisch bestempeld, terwijl de 

schokkende belevenissen van de volwassen personages jongeren een voyeuris

tisch inkijkje in een volwassenenwereld boden. Jongeren praatten op allerlei 

manieren over de personages. Soms werd daarbij een kritisch perspectief 

gehanteerd, er was bijvoorbeeld kritiek op de acteurs en soapschrijvers, soms 

praatten jongeren op referentiele wijze over personages door zich met hen te 
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identificeren (idem: 182-186). De jongeren beleefden vooral plezier aan het ui

ten van morele oordelen over het gedrag van personages. Buckingham gelooft 

niet dat jongeren door soaps worden beïnvloed. In tegendeel, volgens hem 

gebruiken ze hun eigen waarden om kritiek te geven op de soap EastEnders: 

' the children appeared to be able to apply their own moral and ideological 

frameworks to the programme without feeling that it was encouraging them 

to adopt different ones' (Buckingham, 1987: 177). 

Een aantal studies gaat specifiek over jonge etnische minderhedenkijkers. 

Marie Gillespie (1995) ondernam een etnografisch onderzoek naar manieren 

waarop jongeren van Indiase afkomst in de Londense wijk Southall met televi

sie omgaan. De jongeren die Gillespie volgde praatten veel met elkaar over de 

Australische soap Neighbours. Daarmee onderhandelden ze tussen hun eigen 

identiteiten en betekenissen in de soap. Etniciteit speelde een rol in die onder

handelingen (Gillespie, 1995: 8). Sommige jongeren richten zich in reactie op 

Neighbours op de waarden van de cultuur van hun ouders en namen afstand 

van de soap, terwijl andere jongeren zich betrokken voelden en vertalingen 

maakten tussen hun cultuur en de soap (idem: 18-19). 

Die vertalingen werden vooral gemaakt tijdens het praten over de verhou

dingen tussen de personages in de soap. Daarbij waren drie thema's aan de 

orde, namelijk de lokale gemeenschap en burenrelaties, familierelaties en 

rolverdelingen tussen de seksen en tot slot liefdesrelaties. Neighbours vervulde 

een functie in het formuleren van idealen en wensen, zoals de wens dat mensen 

op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Neighbours is een witte serie 

en staat in theorie op een afstand van de belevingswereld van Britse jongeren 

met een Indiase achtergrond. De jongeren vertelden inderdaad dat er binnen 

'hun' cultuur andere regels, verwachtingen, normen en waarden gelden dan in 

Neighbours. Een verschil dat zij noemden was dat jonge personages in Neigh

bours veel zelf mogen beslissen en een relatief gelijkwaardige relatie met hun 

ouders onderhouden. De geïnterviewde jongeren waardeerden deze omgangs

vormen binnen de soapfamilies en gebruikten ze om hun eigen familierelaties 

te beoordelen en zo op een voorzichtige manier kritiek te ontwikkelen (idem: 

162-174). O p deze manier fungeerde Neighbours als gedeelde culturele bron om 

in alledaagse gesprekken met ouders en andere jongeren te gebruiken. Dat gold 

voor zowel meisjes als jongens. 

Onderzoek van Chris Barker (1998: 71) laat eveneens zien dat de soap Neigh

bours voor jongeren uit etnische minderheden in Engeland een functie vervult 

in het worstelen met eisen uit hun omgeving. De zwarte en Aziatische meiden 

uit zijn onderzoek hadden kritiek op het seksueel promiscue gedrag van de 

vrouwelijke personages. Deze werden door de meiden veroordeeld omdat dat 

ze telkens met iemand anders naar bed gingen. Tegelijkertijd werd hun gedrag 

door hen verklaard en 'vergeven'. De meiden vonden door het praten over de 
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soap een manier van omgaan met de morele dilemma's waar ze in hun eigen 

leven mee te maken hebben (idem: 76). Barker (1997: 618) vertelt tevens dat 

de meiden kritiek hadden op de wijze waarop etnische minderheden werden 

afgebeeld in de soap. Ze bekritiseerden de manier waarop het personage Lahta, 

net als zijzelf van Aziatische afkomst en bovendien van dezelfde leeftijd, omging 

met jongens. In het echt zou een Aziatisch meisje zich volgens de meiden nooit 

zo kunnen gedragen en dus werd deze representatie onrealistisch genoemd. 

Tegelijkertijd vonden ze dat Lahta orthodox werd afgebeeld omdat ze een sari 

droeg. Enerzijds gedroeg ze zich dus te progressief, terwijl ze er anderzijds te 

traditioneel uitzag. 

Barker benadrukt sterker dan Gillespie dat voor etnische minderhedenjon-

geren meerdere identiteitskwesties door elkaar heen lopen. Etniciteit speelt 

weliswaar een rol bij het praten over soaps, maar andere identiteiten als sekse en 

leeftijd ook (1998: 621). Welke identiteit op de voorgrond treedt is afhankelijk 

van over welk personage of welke verhaallijn het gaat. Uiteindelijk gaat het bij 

identiteitsconstructie om hoe jongeren hun plaats bepalen ten opzichte van de 

verschillende eisen die de buitenwereld, waaronder hun ouders en leeftijdsge

noten, hun oplegt (Gillespie, 1995: 25). Daarbij worden soaps en wellicht ook 

andere genres als referentiekader gebruikt: 'TV talk is a major forum for contest 

and debate over "old" and "new" identities' (Gillespie, 1995: 24). 

Samenvatting 

Dit hoofdstuk heeft laten zien dat 'jongeren' een sociaal geconstrueerde term 

is. 'Jong zijn' krijgt betekenis in maatschappelijke en wetenschappelijke ge

dachtewisselingen. Jongeren worden enerzijds geassocieerd met problemen 

en anderzijds met plezier. Ze hebben tijdelijk de vrijheid om te 'spelen' met 

verschillende identiteiten en zo hun plek in de samenleving te vinden. Daar

bij zijn meerdere soorten identiteiten aan de orde: sekse, seksualiteit, kleur, 

etniciteit, klasse, nationaliteit enzovoort. Voor jongeren met een etnische 

minderhedenachtergrond is etniciteit relatief belangrijk. Net als de andere 

identiteiten wordt etniciteit geconstrueerd in verschillende dagelijkse con

texten: thuis, bij familie, temidden van vrienden, op school, in de publieke 

ruimte en in de vrije tijd. 

De media spelen een voorname rol in processen van identiteitsconstructie. 

Zij dragen een constante stroom van betekenissen aan waaraan jongeren kun

nen refereren en zijn daarmee een 'cultural toolkit' of een 'identity market'. 

Nederlandse jongeren met diverse etniciteiten kijken veel televisie. Populair 

televisiedrama is een van de favoriete genres. Dat genre valt uiteen in een aantal 

subgenres, die elk een typerende narratieve structuur en een eigen historie op het 

gebied van de representatie van sekse en etniciteit hebben. Receptieonderzoek 
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laat zien dat kijkers onderhandelen tussen representaties van sekse en etniciteit 

in de series en hun eigen positie. Daarmee construeren ze identiteiten: ze vor

men zich ideeën over zichzelf en anderen. De meeste studies naar de receptie 

van populair televisiedrama richten zich exclusief op soaps. Naar politieseries, 

comedies en jongerenseries is relatief weinig onderzoek gedaan. 

Er is een klein aantal studies dat specifiek kijkt naar jongeren en soaps, 

waarvan een paar studies zich richten op jongeren met een etnische minderhe-

denachtergrond. Deze studies laten zien dat die jongeren door te praten over 

personages en verhaallijnen uit een soap helderheid kunnen krijgen over hun 

eigen identiteiten en daarmee nieuwe identiteiten kunnen construeren. Dat 

kan betrekking hebben op etniciteit, maar ook op andere identiteiten als sekse 

en leeftijd. O p die wijze fungeren soaps als referentiekader voor identiteitscon

structie. 

In het volgende hoofdstuk wordt de centrale onderzoeksvraag van deze dis

sertatie met behulp van de inzichten uit dit hoofdstuk verder uitgewerkt. 
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3 Het onderzoek: studies naar 

representatie en interpretatie 

O m de onderzoeksvraag te beantwoorden die in deze dissertatie centraal 

staat, namelijk 'Welke identiteiten construeren jongeren met diverse etnische 

achtergronden in relatie tot populair Nederlands televisiedrama?', zijn ver

schillende grotere en kleinere studies verricht. Een aantal studies kijkt naar 

interpretatie, oftewel de verschillende manieren waarop jongeren betekenis 

geven aan populair Nederlands televisiedrama. O m de identiteitsconstructies 

die daaruit voortvloeien te kunnen duiden, zijn eveneens studies ondernomen 

naar representatie, de betekenissen die populair Nederlands televisiedrama 

aandraagt. Het cultural studies perspectief dat in het vorige hoofdstuk werd 

behandeld, stelt in feite dat identiteitsconstructies plaatsvinden in de articulatie 

van representatie en interpretatie. Kijkers zijn actiefin het betekenis geven 

aan populair televisiedrama, maar zijn daarbij tegelijkertijd gebonden aan de 

inhoud van dat drama. 

Met betrekking tot representatie en interpretatie gebruik ik twee identiteiten 

om richting te geven aan het onderzoek, te weten 'jeugd' en 'etniciteit'. In het 

vorige hoofdstuk kwam naar voren dat jongeren zich in een levensfase bevinden 

die bekendstaat onder de noemer 'jeugd'. Ze zijn geen kind meer en nog niet 

volwassen, wat met zich meebrengt dat ze bezig zijn met het vormgeven van 

hun leven en het bepalen van hun plaats in de samenleving. Voor jongeren 

met een etnische minderhedenachtergrond lijkt dat proces nog complexer dan 

voor witte jongeren. Zij hebben, in vergelijking met witte jongeren, meerdere 

culturele bronnen ter beschikking waartussen ze kunnen onderhandelen. Van 

hen wordt sterker verwacht dat ze vormgeven aan hun etniciteit (Gillespie, 

1995: 18). 

Uit het voorgaande valt af te leiden dat jongeren naar aanleiding van het 

kijken naar populair Nederlands televisiedrama identiteiten zouden kunnen 

construeren rond jeugd en etniciteit. O m dat proces goed te begrijpen, is het van 

belang om enerzijds hun interpretaties van jeugd en etniciteit te beschouwen 

en anderzijds de representaties van jeugd en etniciteit in populair Nederlands 

televisiedrama te analyseren. Die redenering leidt tot vier specifieke onder

zoeksvragen: 
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i. Hoe wordt jeugd gerepresenteerd in populair Nederlands televisiedrama? 

2. Hoe wordt etniciteit gerepresenteerd in populair Nederlands televisie

drama? 

3. Hoe interpreteren jongeren met diverse etnische achtergronden jeugd in 

populair Nederlands televisiedrama? 

4. Hoe interpreteren jongeren met diverse etnische achtergronden etniciteit 

in populair Nederlands televisiedrama? 

Hieronder worden de studies naar representatie en de studies naar interpretatie 

apart uitgelegd. Bij beide komen eerst algemene methodologische overwe

gingen aan de orde, daarna specifieke beslissingen ten aanzien van selectie, 

dataverzameling en analyse, en ten slotte een uitleg over het centrale concept 

dat uit de studies naar voren is gekomen. Bij representatie is dat het concept 

'frame', bij interpretatie 'performatieve stijl'. 

Representatie 

In het publieke debat over representatie en deels ook in wetenschappelijk on

derzoek naar dat onderwerp wordt vaak verondersteld dat 'stereotypen' slecht 

zijn en 'positieve beelden' goed (Shohat & Stam, 1994: 198). Mark Orbe en 

Tina Harris (2001: 237-243) hebben bijvoorbeeld de stereotypen van Ameri

kaanse etnische minderhedengroepen die in de media worden gebruikt op 

een rij gezet. Afrikaans-Amerikaanse mannen worden neergezet als relaxed, 

idioot, 'oom Tom' of macho, Afrikaans-Amerikaanse vrouwen als liefheb

bende moeders of juist als wulpse vrouwen. Beide worden in komische rollen 

geplaatst. Aziatisch-Amerikaanse vrouwen zijn veelvuldig geisha's of hoeren, 

Aziatisch-Amerikaanse mannen sinistere en machomanneli jke criminelen. 

Latijns-Amerikaanse mannen worden dikwijls afgebeeld als criminelen en 

drugsdealers, Latijns-Amerikaanse vrouwen als dienstmeisje, maagd of hoer. 

Ten slotte worden de zogenaamde 'native Americans', mannen en vrouwen, 

neergezet als slecht, gemeen, lui en incompetent. 

Het lijdt geen twijfel dat deze representaties afkeurenswaardig zijn. Toch 

heeft het focussen op stereotypen bij het bestuderen van representatie nadelen. 

Ella Shohat en Robert Stam stellen: 'The exclusive preoccupation with images, 

whether positive or negative, can lead to a kind of essentialism, as less subtle 

critics reduce a complex variety of portrayals to a limited set of reified formulae. 

(...) Such reductionist simplifications run the risk of reproducing the very racial 

essentialism they were designed to combat' (Shohat & Stam, 1994:199; originele 

cursivering). Ofwel: het signaleren van stereotypen lijkt nuttig om bestaande 

oneerlijke beelden aan te vechten, maar tegelijkertijd houdt het die beelden 

in stand. Een ander nadeel is dat stereotype een statisch concept is, het biedt 
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weinig mogelijkheden om te kijken naar historische ontwikkelingen (idem). 

Kortom: stereotypeonderzoek schiet tekort in het vatten van de dynamiek 

en subtiliteit van mediarepresentatie (Cottle, 2000: 12). Het propageren van 

positieve beelden van etnische minderheden als tegenwicht van stereotypen is 

eveneens discutabel. Stuart Hall stelt: 'The problem with the positive/negative 

strategy is that adding positive images to the largely negative repertoire of the 

dominant regime of representation increases the diversity of the ways in which 

"being black" is represented, but does not necessarily displace the negative. Since 

the binaries remain in place, meaning continues to be framed by them' (Hall, 

1997b: 274). 

Voor de studies naar representatie van voorliggen onderzoek is dan ook geko

zen voor een andere benadering, in navolging van Liesbet van Zoonen die stelt: 

'Aside from numbers and roles, different media texts are also and often better 

characterised by their specific narrative and visual conventions which structure 

the meaning of characters, their mutual relationships and their positions in the 

"story". A range of distinctions such as medium type, genre, formats, target 

audience, etc., differently determine particular representations' (Van Zoonen, 

1994: 67). In de analyses is niet gekeken naar stereotypen, maar naar de posi

ties die personages innemen in de narratieve structuur van een serie. Daarbij 

is in het bijzonder aandacht besteed aan de rol die genreconventies spelen. Er 

werden twee grote studies uitgevoerd: één naar de representatie van jeugd en 

één naar de representatie van etniciteit. 

De belangrijkste inspiratiebron voor de studies naar de representatie van 

jeugd en etniciteit is een onderzoek van Tamar Liebes en Sonia Livingstone 

(1994). Zij hebben een benadering voor inhoudsanalyse van soaps ontwikkeld 

die kijkt naar de manieren waarop personages ten opzichte van elkaar in de 

soap zijn geplaatst. Volgens Liebes en Livingstone kan met het in kaart brengen 

van 'narrative histories of relations between characters' (Liebes & Livingstone, 

1994: 722) inzicht worden verkregen in hoe een soap omgaat met sociale gren

zen rond interpersoonlijke relaties. De auteurs noemen deze benadering zelf 

'etnografisch', omdat zij lijkt op etnografisch onderzoek naar kijkers, waarbij 

eveneens wordt onderzocht hoe mensen binnen een cultuur met elkaar om

gaan. Tegelijkertijd zijn ze zich bewust van het hier niet gaat om een realiteit 

die vergelijkbaar is met etnografisch onderzoek, maar om: 'the cultures fantasy 

modes of coping with the unequal division of power in (...) society by trying 

out various configurations of relationships, roles and lifestyles in the "everyday 

life" of the soap opera' (Liebes & Livingstone, 1994: 717). Deze benadering is 

voor deze dissertatie toegepast op jeugd en etniciteit, omdat die identiteiten 

voor jongeren het meest op de voorgrond lijken te staan en bovendien allerlei 

machtsrelaties rond die identiteiten spelen. De analyse-eenheid bij de studies 

naar representatie zijn derhalve jonge personages en personages uit etnische 
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minderheden. Er wordt niet alleen gekeken naar soaps, zoals Liebes en Livings

tone hebben gedaan, maar ook naar politieseries, comedies en jongerenseries. 

Dat zijn de vier genres die blijkens de kijkcijfers bij jongeren het meest geliefd 

zijn. 

SELECTIE 

In totaal werden 360 afleveringen van soaps, 90 afleveringen van politieseries, 

85 afleveringen van comedies en 10 afleveringen van de jongerenserie Costa 

geanalyseerd. O m tot dat corpus te komen, zijn drie stappen van selectie 

ondernomen. Allereerst is van elk genre een aantal series geselecteerd. Alle 

dagelijkse soaps werden in de selectie opgenomen: Goede Tijden Slechte Tijden, 

Onderweg naar Morgen en Goudkust. Daarnaast werd Westenwind geselecteerd, 

de dramaserie die in sommige opzichten als soap kan worden aangeduid' . 

Omdat er vele Nederlandse politieseries en comedies zijn, werd bij die genres 

op basis van de kijkcijfers een selectie gemaakt van series die bij jongeren het 

beste scoren2. De aldus geselecteerde politieseries zijn Baantjer, Spangen en 

Blauw Blauw. De geselecteerde comedies zijn Sam Sam, Het Zonnetje in Huis 

en Flodder. Ten slotte werd Costa, de enige Nederlandse jongerenserie die op 

dat moment op televisie was, aan de selectie toegevoegd. 

Vervolgens werden jonge en etnische minderhedenpersonages uit die series 

geselecteerd. De selectie vond plaats op basis van informatie uit twee bronnen. 

Van elke serie, met uitzondering van Costa}, werd een van de makers geïnter

viewd4. Daarnaast is over elke serie aanvullende informatie gezocht op het in

ternet5. Bij de selectie van de jonge personages was 'zichtbaarheid' het criterium. 

Ten eerste werden personages geselecteerd wier acteur tussen de 13 en 19 jaar 

oud was, ten tweede personages die in de serie als jongere worden neergezet, 

terwijl de acteur in feite ouder was. Van de soaps werden alle personages van 

de vaste cast geselecteerd die aan een van de twee kenmerken voldeden, met 

uitzondering van Goede Tijden Slechte Tijden. Aangezien in die soap in de loop 

der jaren vele jonge personages zijn verschenen, is alleen de meest recente helft 

van hen geselecteerd. Wat betreft de politieseries werden alle jonge personages 

geselecteerd. Van Costa werden alle vaste jonge personages geselecteerd. 

Ook bij de selectie van etnische minderhedenpersonages was zichtbaarheid 

het criterium, waarbij een ruime definitie van etniciteit werd gehanteerd6 . 

Een personage werd beschouwd als etnische minderheid als het een niet-witte 

huidskleur of een niet-Nederlandse nationaliteit had, Nederlands met een ac

cent of een andere taal sprak of trekken van een 'niet-Nederlandse' cultuur of 

godsdienst had. Bij de soaps werden alle personages uit de vaste cast geselecteerd 

die aan een of meerdere van de kenmerken voldeden, bij de politieseries en 

Costa alle vaste en alle gastpersonages. 
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De laatste stap was het selecteren van afleveringen waarin de jonge en etnische 

minderhedenpersonages verschenen. Bij de soaps zijn afleveringen geselecteerd 

op basis van de informatie die via de makers en de internetsites was verkregen". 

Per personage werden afleveringen geselecteerd waarin het betreffende perso

nage een centrale rol had of een belangrijke ontwikkeling doormaakte, met als 

doel een genuanceerd beeld te verkrijgen van de representatie van het personage. 

Gemiddeld zijn voor elk personage tien afleveringen geselecteerd. Van de po

litieseries Spangen en Blauw Blauw werden alle afleveringen geselecteerd, van 

Baantjer alle afleveringen met jonge en etnische minderhedenpersonages. Van 

de jongerenserie Costa werden alle tien op dat moment bestaande afleveringen 

geselecteerd. Bij de comedies werden de stappen van selectie van personages en 

afleveringen in omgekeerde volgorde genomen. Aangezien van tevoren weinig 

informatie beschikbaar was over de inhoud van afleveringen, is ervoor gekozen 

random te selecteren, waarbij uit elk seizoen evenveel afleveringen werden 

gekozen, en te kijken welke jonge en welke etnische minderhedenpersonages 

zouden verschijnen. Doordat van alle series afleveringen van meerdere seizoe

nen in de selectie zijn opgenomen, kunnen ontwikkelingen in representatie 

worden getraceerd. 

DATAVERZAMELING EN ANALYSE 

Alle afleveringen zijn in hun geheel opgenomen op videobanden. Bijna alle 

series zijn producties van Endemol Nederland en afleveringen van die series zijn 

op verschillende vestigingen van Endemol getapet. Afleveringen van Flodder 

(First Floor Features) zijn verkregen via de Holland Media Groep. Afleverin

gen van Costa (ook Endemol) waren in de winkel te koop. De afleveringen 

zijn geanalyseerd door studenten Media en Cultuur van de Universiteit van 

Amsterdam en mijzelP. Bij de analyse van de afleveringen is alleen gekeken 

naar de scènes waarin de geselecteerde personages verschenen. Die scènes wer

den uitgebreid beschreven in termen van tekst, geluid en beeld. De daarmee 

ontstane verslagen zijn gebruikt voor het schrijven van biografieën van de 

personages. In die biografieën werd ieder afzonderlijk personage, in navolging 

van Liebes en Livingstone (1994: 722), op vier niveaus geanalyseerd: het per

sonage zelf, zijn relaties met andere personages, zijn plaats in de gemeenschap 

en de verhaallijnen waarmee het personage wordt verbonden. In de biografieën 

wordt verwezen naar geanalyseerde afleveringen, zodat duidelijk is op welke 

scènes conclusies zijn gebaseerd. De vragen die per niveau centraal stonden, 

luiden als volgt: 

• Personage: Welke leeftijd, een man of een vrouw, welke etnische achter

grond, welke kleur? Hoe ziet het personage eruit? Wat voor soort persoon 

is het? Wat doet het personage in de geanalyseerde scènes? 
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• Relaties: Met welke andere personages heeft het personage een relatie? 

Wat voor soort relatie is het: een liefdesrelatie, een werkrelatie, een vriend

schapsrelatie, een ouder-kindrelatie of een andersoortige relatie? Hoe gaan 

de personages binnen die relatie met elkaar om? Wie heeft de leiding, wie 

is ondergeschikt? Wie is actief en wie passief? Hoe zijn de verhoudingen 

tussen vrouwen en mannen, tussen jongeren en ouderen, tussen etnische 

minderheden en 'witten'? 

• Gemeenschap: Welke plek heeft het personage in de gemeenschap dan wel 

in de verschillende gemeenschappen van de serie? Waar hoort het wel en 

waar niet bij? 

• Verhaallijnen: In welke verhaallijnen speelt het personage een rol? Met 

welke persoonlijke en maatschappelijke thema's wordt het personage in die 

verhaallijnen verbonden? 

FRAMES VAN JEUGD EN ETNICITEIT 

In de laatste fase van de analyse werden alle biografieën naast elkaar gelegd, 

om uit te vinden welke grote lijnen in de representatie van jeugd en etniciteit 

naar voren kwamen. Ten eerste bleken de vier niveaus met elkaar samen te 

hangen. Bepaalde betekenissen op het individuele niveau waren gekoppeld aan 

bepaalde interpersoonlijke relaties, een bepaalde plek in de gemeenschap en 

rollen in bepaalde verhaallijnen. Bijvoorbeeld: een etnische minderhedenper-

sonage met veel 'etnische' trekken op het individuele niveau bleek vooral om 

te gaan met andere etnische minderhedenpersonages, buitengesloten te zijn 

van de witte gemeenschap van de serie en een rol te spelen in een verhaallijn 

over een 'etnisch' thema zoals uithuwelijken. Ten tweede bleek dat personages 

niet steeds op dezelfde wijze werden neergezet. In de loop der tijd konden 

personages verschuiven naar andersoortige representaties. Het concept dat 

deze resultaten het beste vangt is 'frame'. Volgens Todd Gitlin (1980: 7) zijn 

frames: 'persistent patterns of cognition, interpretation, and presentation, of 

selection, emphasis, and exclusion by which symbol handlers routinely organise 

discourse'9. In frames krijgen personages op een bepaald moment in de serie op 

de vier genoemde niveaus specifieke betekenissen toebedeeld. Die betekenissen 

zijn niet los te zien van maatschappelijke verhoudingen: ' [F] rames produce me

anings and organize experience to broader structural and ideological processes' 

(Carragee & Roefs, 2004: 216). Het concept frame geeft daarmee ruimte om 

de gevonden representaties, in lijn met wat Liebes en Livingstone (1994: 722) 

propageren, te verbinden met de manieren waarop een cultuur vormgeeft aan 

ongelijke machtsrelaties in een samenleving. De gevonden frames van jeugd 

en etniciteit zijn alle te koppelen aan maatschappelijke ideeën, zoals we in de 

komende hoofdstukken zullen zien. 
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Interpretatie 

De studies naar interpretatie moeten inzicht geven in de verschillende manieren 

waarop jongeren betekenis geven aan jeugd en etniciteit in populair Neder

lands televisiedtama. De studies zijn te plaatsten binnen de cultural studies 

benadering van onderzoek naar jeugd en media. In het vorige hoofdstuk werd 

uitgelegd dat de voornaamste aanname van deze benadering is dat jongeren op 

actieve wijze betekenis geven aan de wereld om hen heen, inclusief de media. 

Niet de invloed van media staat centraal, maar de vrijheid die jongeren nemen 

om te 'onderhandelen' met mediateksten (Buckingham, 1993: 13; Gillespie, 

1995: 8). In bredere zin behoren de studies tot de 'new audience research' van 

cultural studies, een stroming die middels kwalitatieve onderzoeksmethoden 

bestudeert hoe mensen in hun dagelijks bestaan omgaan met de media (Ang, 

1996; Moores, 1993; Morley, 1992). Wat betreft populair televisiedrama is het 

meest gebruikgemaakt van groepsinterviews en individuele interviews (Liebes 

& Livingstone, 1994: 720). Deze twee methoden staan dan ook centraal in dit 

onderzoek. Daarnaast heb ik één kwantitatieve methode gebruikt: jongeten uit 

twee studies vulden een vragenlijst in, die is aangewend om inzicht te krijgen 

in hun persoonlijke achtergronden en hun alledaags gebruik van populair 

Nederlands televisiedrama. 

In totaal zijn vijf studies naar interpretatie verricht, waarvan twee grote en 

drie kleine. De studies zijn niet onderverdeeld naar 'jeugd' en 'etniciteit' zoals 

bij de studies naar representatie het geval is, maar per genre opgezet. De be

langrijkste reden daarvoor is dat het op die manier makkelijker was richting te 

geven aan de interviews. Jongeren kregen vóór het interview een aflevering van 

het betreffende genre te zien. Tijdens het interview werden vragen gesteld over 

die aflevering en het genre. Aan de grote studies deden 206 jongeren mee, die 

individueel een vragenlijst invulden en in groepen van vier tot zeven jongeren 

werden geïnterviewd. In de kleine studies participeerden in totaal 33 jongeren, 

die óf in een groep, óf individueel werden geïnterviewd. Zo zijn in totaal 239 

jongeren in het onderzoek betrokken. Dat ziet er schematisch als volgt uit: 

Studie 1 

Studie II 

Studie III 

Studie IV 

Studie V 

Genre 

Soap 

Politieserie 

Soap 

Comedy 

Jongerenserie 

Methode 

Vragenlijsten + groepsinterviews 

Vragenlijsten + groepsinterviews 

Groepsinterviews 

Individuele interviews 

Individuele interviews 

Informanten 

8S 

121 

11 

12 

IO 
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SELECTIE 

In de studies zijn meiden en jongens met diverse etnische achtergronden onder

vraagd. Dat zijn in de Nederlandse maatschappij relatief frequent voorkomende 

achtergronden (autochtoon, Surinaams, Marokkaans, Turks en Antilliaans), 

maar ook minder frequent voorkomende (zoals Ghanees, Spaans, Schots, En

trees en Filippijns). De leeftijden lopen uiteen van twaalf tot en met achttien 

jaar. Ongeveer de helft volgt een 'lagere' opleiding (VMBO), de andere helft een 

'hogere' opleiding (HAVO of VWO). De jongeren van studies i en n zijn benaderd 

via twaalf scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam en Rotterdam10. 

Die scholen bevinden zich op verschillende plaatsen in de stad en variëren in 

etnische samenstelling. Sommige scholen zijn 'wit', andere 'zwart' en andere 

'gemengd'. Leerlingen uit de derde of vierde klas werden benaderd om mee te 

doen aan een groepsinterview over soaps dan wel politieseries. O m jongeren 

met diverse etnische achtergronden in het onderzoek te krijgen, werd in eerste 

instantie gevraagd om een Surinaamse, Turkse, Marokkaanse of autochtone 

Nederlandse jongere (allen even vaak). Die mocht een aantal klasgenoten uit

kiezen, wat soms resulteerde in etnisch homogene groepen en soms in etnisch 

gemixte groepen. Sommige groepen bestaan uit alleen meiden, sommige uit 

alleen jongens en sommige zijn gemengd naar sekse. Zo zijn 17 interviews over 

soaps en 24 interviews over politieseries afgenomen". 

Studie in bestaat uit drie groepen meiden uit Lelystad en Almere: één 

groep met meiden van Turkse komaf, één groep met autochtone meiden en 

één Turks/autochtoon gemengde groep. De meiden zijn via kennissen van 

de onderzoeker benaderd. Studie iv bestaat uit twaalf individuele interviews. 

De jongeren zijn benaderd via een school in Amsterdam en connecties van 

de onderzoeker en gelijk verdeeld naar sekse (zes meiden en zes jongens) en 

etniciteit (zes autochtoon en zes allochtoon). De geïnterviewden van studie v 

hebben gereageerd op een oproep op de fanclubwebsite van Costa. Dit waren 

alle autochtone meiden. Ze wonen verspreid over Nederland12. In de bijlage 

worden alle informanten per studie vermeld. 

DATAVERZAMELING EN ANALYSE 

De interviews van de vijf verschillende studies zijn uitgevoerd door studen

ten Media en Cultuur en Communicatiewetenschap van de Universiteit van 

Amsterdam en mijzelf'. In bijna alle studies keken informanten voordat het 

interview begon een aflevering van een populaire serie waarin jonge en/of 

etnische minderhedenpersonages verschenen. In studies 1 en m was dat een 

aflevering van de soap Goede Tijden Slechte Tijden, in studie 11 een aflevering 

van de politieseries Baantjer of Spangen. De jongeren uit studie iv keken naar 

46 



afleveringen van comedies waarin etnische minderheden verschijnen: Sam 

Sam, All Stars en Bradaz. De jongeren uit studie v keken als enigen niet naar 

een aflevering. Ze waren benaderd via de fanclubwebsite van Costa en wilden 

geen van allen aan een face to face interview meedoen'4. Derhalve werden ze 

geïnterviewd via het chatprogramma MSN, wat geen mogelijkheid bood samen 

een aflevering te kijken. De procedure van een aflevering kijken vóór een in

terview is ontleend aan een studie van Tamar Liebes en Elihu Katz (1990). Zij 

keken met hun informanten een aflevering van de Amerikaanse soap Dallas en 

gingen naar aanleiding daarvan een gesprek aan. Het voordeel hiervan is dat 

rechtstreeks te zien is hoe kijkers bepaalde representaties interpreteren. 

Bij alle interviews is een topiclijst gebruikt. Aan de hand van de topics werden 

concrete vragen geformuleerd. Die vragen werden telkens op een open manier 

gesteld, zodat informanten de gelegenheid kregen hun eigen verhaal te vertel

len. De volgorde waarin de topics aan de orde kwamen was variabel (zie Van 

Zoonen, 1994: 136-137). De topiclijsten van de verschillende studies hadden 

dezelfde grondstructuur: 

• Introductie: uitleg over het onderzoek, kennismaking, pseudoniemen ver

zinnen.^ 

• Televisie: welke programma's zijn favoriet, welke plek heeft televisie in het 

dagelijks leven, over welke programma's wordt gepraat, met wie, waarover 

wordt gepraat. 

• Het genre (soaps, politieseries, comedies of jongerenseries): welke series 

worden in het genre gekeken, wat zijn de favorieten, waarover wordt ge

praat. 

• De aflevering: navertellen wat er is gebeurd, praten over personages in de 

aflevering. 

• De informanten zelf: dagelijks leven, rol van (eigen) etniciteit in het dage

lijks leven. 

De interviews werden opgenomen op cassette en letterlijk uitgetypt. De 

transcripten zijn geanalyseerd met het computerprogramma N 6 . De werkwijze 

bij de analyses is ontleend aan de gefundeerde theoriebenadering (Strauss & 

Corbin , 1990), in de zin dat drie fasen van coderen werden aangehouden: 

'open', 'dwars' en 'selectief' coderen (zie De Bruin, 1999: 49). Ten eerste zijn 

alle thema's van de interviews in kaart gebracht, die vervolgens in categorieën 

werden gegroepeerd. Zo ontstond een eerste beeld van wat informanten tijdens 

de interviews allemaal te vertellen hadden. Ten tweede zijn aan de hand van de 

gevonden categorieën de interviews met elkaar vergeleken. De meeste aandacht 

ging uit naar wat over het genre en de aflevering werd gezegd. Wat informanten 

vertelden over hun eigen leven en televisie in het algemeen diende als achter

grondinformatie. Hiermee kwam duidelijkheid over de verschillende manieren 
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waarop de informanten betekenis geven aan het genre en de aflevering. In deze 

fase is ook gekeken naar de rol van sekse en etniciteit bij de interpretaties. Ten 

derde is gezocht naar een concept waaraan alle categorieën te relateren waren 

(idem: 116). Dat bleek concept het 'performatieve stijl' te zijn. Met behulp 

van dat concept is uiteindelijk gekeken hoe jongeren jeugd en etniciteit in de 

verschillende genres van populair Nederlands televisiedrama interpreteren. 

De vragenlijsten, die zoals gezegd tot doel hadden om meer informatie te 

krijgen over de achtergronden van de informanten en hun kijkgedrag ten 

aanzien van populair Nederlands televisiedrama, zijn geanalyseerd met het 

computerprogramma SPSS'6 . Door middel van chi-kwadraattoetsen werden 

verschillen naar sekse, opleidingsniveau en etniciteit verkend. Die verschillen 

zijn gekoppeld aan de resultaten van de interviews. 

PERFORMATIEVE STIJLEN 

De uitspraken van jongeren tijdens een interview zijn enerzijds te zien als een 

weerslag van hun opvattingen, ideeën en gevoelens, anderzijds zijn ze echter te 

beschouwen als een middel om een indruk bij anderen achter te laten, namelijk 

de interviewer en in het geval van een groepsinterview de andere jongeren (zie 

Lunt & Livingstone, 1996: 80). De wijze waarop jongeren tijdens de interviews 

praatten over soaps, politieseries, comedies en jongerenseries deden mij uitein

delijk denken aan de term 'performance' (zie Barker & Galasinski, 2001: 87; 

Butler, 1990:142-145). De context van de interviews speelt daarbij een hoofdrol. 

De meeste groepsinterviews vonden bijvoorbeeld plaats op scholen. Voor de 

jongeren is de school aan de ene kant een vertrouwde omgeving, ze komen er 

immers bijna iedere dag, maar aan de andere kant is het een plek waar complexe 

sociale relaties spelen (zie Pilkington & Johnson, 2003: 275; De Waal, 1989: 

214). Die relaties klonken onherroepelijk door in de interviews: klasgenoten 

wilden zich bijvoorbeeld tegenover elkaar bewijzen en vriendinnen en vrienden 

probeerden bij elkaar in de smaak te vallen. Een voorbeeld is een meisje dat 

tijdens een groepsinterview triomfantelijk vertelt dat ze in de stad een soapac-

teur is tegengekomen. Daarmee doet ze niet alleen verslag van een gebeurtenis, 

maar presenteert ze zichzelf ook als mens met interessante ervaringen. 

Zo ligt in het betekenis geven aan populair Nederlands televisiedrama een 

vorm van zelfpresentatie besloten. O m die zelfpresentatie te duiden maak ik 

gebruik van het concept 'performatieve stijl', dat is ontleend aan de socioloog 

Erving Goffman. Goffman stelt in The Presentation of Self in Everyday Life 

(1959) dat mensen in hun dagelijks leven met hun gedragingen een bepaald 

beeld van zichzelf scheppen, ofwel: 'The self is a (...) product of the perfor

mances that individuals put on in social situations' (Branaman, 1997: xlvi). 

Mensen gedragen zich in sociale situaties naar de regels die in de betreffende 
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situatie gelden. Daarbij houden ze rekening met degenen die ze tegenover zich 

hebben, in het geval van een interview de interviewer en de eventuele andere 

geïnterviewden: 'In their capacity as performers, individuals will be concerned 

with maintaining the impression that they are living up to the many standards 

to which they (...) are judged' (Goffman, 1959: 243). De concrete stijlen die 

jongeren gebruiken worden in de komende hoofdstukken met citaten uit de 

interviews geëxpliciteerd. 

In de volgende hoofdstukken doe ik verslag van de uitkomsten van het onder

zoek. Het deel hierna gaat over representatie. In hoofdstuk vier worden de elf 

geselecteerde series geïntroduceerd, hoofdstuk vijf gaat over de representatie 

van jeugd en hoofdstuk zes over de representatie van etniciteit. In het daarna 

volgende deel worden de studies over interpretatie besproken. In hoofdstuk 

zeven worden de informanten geïntroduceerd, hoofdstuk acht gaat over de 

studies naar soaps en jongerenseries, hoofdstuk negen over de studies naar 

politieseries en comedies. In het afsluitende deel trek ik conclusies. Hoofdstuk 

tien is een synthese van de delen over representatie en interpretatie, doordat 

wordt gekeken hoe jeugd en etniciteit in de vier genres worden geïnterpreteerd. 

Daaruit blijkt welke identiteiten jongeren in relatie tot populair Nederlands 

televisiedrama construeren. In hoofdstuk elf worden de resultaten van het 

onderzoek bediscussieerd. 
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4 Introductie van de series 

In de studies naar representatie zijn elf populaire Nederlandse dramaseries 

betrokken: vier soaps {Goede Tijden Slechte Tijden, Onderweg naar Morgen, 

Goudkust en Westenwind), drie politieseries (Baantjer, Spangen en Blauw 

Blauw), drie comedies {Sam Sam, Het Zonnetje in Huis en Flodder) en één 

jongerenserie {Costa). De series hebben elk een eigen karakter. In dit hoofdstuk 

worden ze geïntroduceerd naar aanleiding van interviews met hun makers en 

aanvullende informatie die op internetsites werd gevonden. Daarbij komen 

hun geschiedenis op de Nederlandse televisie, hun specifieke 'set up' en 'set

ting', de inhoud van hun verhaallijnen en hun personages aan de orde. Met 

betrekking tot dat laatste wordt ook alvast een blik vooruit geworpen op de 

volgende twee hoofdstukken, doordat wordt verteld welke jonge en etnische 

minderhedenpersonages zijn verschenen. 

G O E D E T I J D E N SLECHTE T I J D E N 

Goede Tijden Slechte Tijden is in 1990 begonnen op RTL 4 en was daarmee de 

eerste soap van Nederland en tevens van het Europese vasteland (O'Donnell, 

1999: 125). GTST werd in eerste instantie uitgezonden om halfzeven, maar 

verschoof al snel naar acht uur. De reden daarvoor is dat RTL 4 kijkers bij het 

NOS Journaal wilde weglokken (Van Zoonen, 1999b: 43). Afleveringen duren, 

net als die van de andere Nederlandse soaps, een halfuur. GTST is nu in haar 

vijftiende seizoen. Zoals in hoofdstuk twee werd beschreven, zijn de scripts 

van het eerste jaar vertalingen van de Australische soap The Restless Years. The 

Restless Years was in Australië in de jaren zeventig op televisie en ging over een 

groep schoolverlaters. Vanaf het tweede seizoen zijn de scripts van Nederlandse 

makelij. 

GTST speelt zich afin de imaginaire stad Meerdijk, hoewel die naam zelden 

valt. Na het eerste seizoen zijn meer volwassen personages in de cast opgenomen 

en ligt de nadruk minder op jongeren. De personages ontmoeten elkaar op 

verschillende plekken, met name in horecagelegenheden en in de huizen van 

de families die de soap bevolken. Die plekken hebben een moderne uitstraling 

en de meeste personages behoren tot de middenklasse. Er zijn aanhoudend 

ongeveer achttien personages in de soap aanwezig. Ongeveer de helft daarvan 

behoort tot een van de families. De familie Alberts is een constante factor in 

Goede Tijden Slechte Tijden. Laura, Robert en Jef Alberts zijn, net als Govert 
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Harmsen, al meer dan tien jaar in de soap aanwezig. Rondom hen zijn telkens 
nieuwe personages ingebracht. Vooral jonge personages blijven meestal maar 
een paar jaar. Dat zorgt ervoor dat relaties tussen ouders en kinderen telkens 
opnieuw worden ingevuld. Zo is Jef Alberts in verschillende seizoenen een 
vaderfiguur geweest voor Dian, John, Kim, Julian, Charlie, Sylvester en Mor
ris. De relaties tussen personages zijn daarmee instabiel. Goede Tijden Slechte 
Tijden is een 'dyadische' soap, wat inhoudt dat de personages langs onduidelijke 
liefdes- en familielijnen met elkaar zijn verbonden (Liebes & Livingstone, 1998: 
153). Relaties en vreemdgaan zijn belangrijke thema's in GTSTen daaraan worden 
dan ook veel verhaallijnen besteed. Dit is anders in 'dynastische' soaps, zoals 
Westenwind. Daar ligt de nadruk op één sterke familie of enkele sterke families 
en gaan de meeste verhaallijnen over familieverhoudingen (idem). 
In de afgelopen seizoenen zijn honderden personages de revue gepasseerd. Een 
groot deel daarvan was jongeren. De jonge personages die zijn geanalyseerd 
verschenen in de laatste zes seizoenen: Job, Daantje, Terra, Sylvester, Charlie, 
Julian, Hedwig, Che, Jessica en Kim. Terwijl Goede Tijden Slechte Tijden met 
exclusief witte personages begon, zijn vanaf het derde seizoen ook etnische 
minderheden verschenen. De geanalyseerde personages zijn: Arthur, Fatima, 
Mathilde, Jessica, Che, Terra, Sylvester en Bebe. 

ONDERWEG NAAR MORGEN 

Onderweg naar Morgen is vanaf 1994 om half acht op de Nederlandse televisie 
te zien, eerst beurtelings bij TROS en Veronica op Nederland 2, maar met het 
commercieel gaan van de laatste vanaf 1995 exclusief op Veronica. In 2001 werd 
die zender omgedoopt tot Yorin. De soap is momenteel in haar elfde seizoen. 
De setting van Onderweg naar Morgen is gebaseerd op de Amerikaanse soap 
Ryan's Hope, de verhaallijnen zijn echter vanaf het begin door Nederlanders 
geschreven. De twee belangrijksten plekken waar personages elkaar ontmoeten 
zijn ziekenhuis Het Beatrix en café De Engel. In het begin van de soap waren die 
plaatsen aan twee families gekoppeld, respectievelijk de families Couwenberg 
en Reitsema. Later zijn de families door elkaar gaan lopen en de laatste jaren 
hebben veel familieleden de soap verlaten. 

Onderweg naar Morgen is in vele opzichten vergelijkbaar met Goede Tijden 
Slechte Tijden: het is ook een dyadische soap en de familieverhoudingen en 
liefdesrelaties zijn dan ook veranderlijk. Wel zijn de verhaallijnen wat drama
tischer aangezet en worden de karakters van de personages meer uitgediept. 
Terwijl de familie Reitsema eerst de lagere klasse vertegenwoordigde, behoren 
nu bijna alle personages tot de middenklasse. De sfeer in het ziekenhuis is meer 
zakelijk, terwijl het café gezelliger aandoet. In de loop der jaren is het aantal 
jongere personages toegenomen. Dit gebeurde vanaf het moment dat Veronica 
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een commerciële zender werd en een jong publiek wilde aanspreken. De jonge 

personages bevinden zich hoofdzakelijk in café De Engel en vormen daar een 

eigen gemeenschap. De geanalyseerde jongeren zijn: Babette, Jannes, Daan, 

Lizzy, Ravi, Lotje, Aïsha, Bento, Ruby en Sascha. Het Indonesische personage 

Gyman heeft vanaf het begin deel uitgemaakt van de cast, aangezien hij de 

geadopteerde zoon was van de familie Couwenberg. Later kwamen er net als bij 

GTSTmeerdere etnische minderheden. Naast Gyman zijn Aïsha, Bento, Ruby, 

Sasza en Maurice geanalyseerd. 

GOUDKUST 

Gondkust is de eerste soap van puur Nederlandse makelij. De soap is in 1996 

gestart op SBS 6 en later op Fox 8 en Net 5 geprogrammeerd. Het uitzendtijd

stip is meestentijds zeven uur geweest, maar er is een aantal maal met de soap 

geschoven. Wegens te lage kijkcijfers is Goudkust in 2001 stopgezet. De soap 

speelt zich af in een chique villawijk in het fictieve kustplaatsje Duinwijk en 

gaat, net als Goede Tijden Slechte Tijden in het begin, over een groep jongeren 

die net van school zijn. In het begin waren er vijf families: de families Van 

Cloppenburg, Zoomers, Verweijden, D'Harencourt en Hardebol. Vooral de 

familie Van Cloppenburg is erg rijk, maar ook de andere families zijn gefor

tuneerd. De leden van de families hebben elk hun eigen besognes, maar die 

van de jongeren staan centraal. De jongeren komen bij elkaar over de vloer, 

maar zijn ook te zien in discotheek de Hot Spot of strandpaviljoen Pier 22. 

Een andere plek waar veel personages bij elkaar komen is hotel-restaurant De 

Hoge Duinen. Sommige plaatsen, zoals De Hoge Duinen en het huis van de 

familie van Cloppenburg, ademen een chique sfeer, terwijl op andere plekken, 

zoals in Pier 22, een jeugdige uitgaanssfeer heerst. 

Ook Goudkust is een dyadische soap te noemen, er zijn veel wisselende lief

des- en familierelaties. In de loop der seizoenen hebben veel personages de soap 

verlaten en is de nadruk komen te liggen op de families Van Cloppenburg en 

Zoomers. In 1999 is daarnaast de Surinaamse familie Zuidgeest geïntroduceerd. 

Haar twee kinderen, Bibi en Junior, zijn geanalyseerd. De andere geanalyseerde 

etnische minderhedenpersonages zijn: Guido, Lisa, Menno en Samir. De ge

analyseerde jonge personages zijn: Bibi, Eva, Harm, Mariët, Irene, Tim, Jeroen, 

Nick, Samir en Junior. 

WESTENWIND 

Westenwind ÏS een dramaserie die vanaf 1999 op RTL 4 is uitgezonden, mees

tentijds twee maal per week laat op de avond. Er is discussie of Westenwind 

een soap kan worden genoemd. In het eerste seizoen liepen de verhaallijnen 
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over de afleveringen heen, later werden verhaallijnen per aflevering afgerond. 

Bovendien is in vergelijking met de genoemde soaps meer tijd en geld voor 

de productie beschikbaar, duren de afleveringen 45 minuten in plaats van een 

halfuur, zijn er minder personages en is er meer karakterontwikkeling bij de 

personages. Na het zesde seizoen is de serie gestopt. Westenwind draait om twee 

families, namelijk De Graaf en Noordermeer. Beide families zijn eigenaar van 

een scheepswerf in Rotterdam en de families verkeren dan ook in concurrentie 

met elkaar. Daarnaast zijn er echter liefdesrelaties over en weer. Het motto 

van de serie is 'de strijd om macht en liefde'. De familie Noordermeer is hard, 

zakelijk en kil, terwijl de familie De Graaf warm, huiselijk en vriendschap

pelijk is. De serie telt vergeleken met de genoemde soaps veel buitenscènes, 

vooral van de scheepswerven en de haven van Rotterdam. De serie doet met 

deze eigenschappen denken Amerikaanse soaps als Dallas en Dynasty en kan 

derhalve wél als 'dynastische' soap worden gezien (zie Liebes & Livingstone, 

1998: 153). 

De geselecteerde jonge personages zijn Sam, Marco en Tessa van de familie 

De Graaf en Anton en Fleur van de familie Noordermeer. Er verschijnen niet 

veel etnische minderheden in Westenwind. De personages met substantiële 

rollen zijn Abdel, Keela en Gideon en die zijn dan ook geselecteerd. 

BAANTJER 

De politieserie Baantjer is vanaf 1995 om half negen 's avonds te zien op RTL 

4 en beleeft thans haar tiende seizoen. De afleveringen duren, net die van de 

andere geselecteerde politieseries, drie kwartier. De setting en de personages 

zijn ontleend aan de boeken van Appie Baantjer. De serie speelt in het centrum 

van Amsterdam en draait om een rechercheteam dat bestaat uit inspecteur De 

Cock, zijn assistent rechercheur Vledder en rechercheurs Prins en Keizer. Daar

naast zijn vaste personages commissaris Buitendam en technisch rechercheur 

Den Koninghe. Baantjer heeft een zeer strak format. In de eerste scène van een 

aflevering wordt een lijk gevonden, dan komt de technische recherche langs, 

vervolgens passeren vijf verdachten de revue en is het de taak aan het team om 

de moord op te lossen. De Cock is altijd degene die de oplossing ziet en dat 

gebeurt steevast wanneer hij in café Lowietje zit. Tegen het einde van de afle

vering zien we een flashback waaruit blijkt hoe de moord is gepleegd, waarna 

het politieteam bij De Cock thuis een borrel drinkt. Daarbij is ook zijn vrouw 

aanwezig. Verder zien we weinig van het privé-leven van rechercheurs. 

In elke aflevering krijgt het rechercheteam met een bepaald Amsterdams 

milieu te maken. O p die manier verschijnen mensen van allerlei rangen en 

standen in de serie. Dat milieu kan een roeivereniging zijn of de Wallen, 

maar ook een groep jongeren of een etnische minderhedengemeenschap. De 
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afleveringen waarin dat gebeurt en afleveringen waarin anderszins jongeren of 

etnische minderheden voorkomen, zijn geselecteerd. Daarnaast is rechercheur 

Keizer, die van Indonesische afkomst is, geselecteerd. 

SPANGEN 

Spangen wordt in tegenstelling tot de hierboven beschreven series uitgezonden 

door een publieke omroep, namelijk door de TROS op Nederland 2, om half 

negen of negen uur. De serie is begonnen in 2000 en er zijn tot nu toe vier 

seizoenen geweest. Het eerste seizoen is geschreven op basis van de Duitse 

politieserie Doppelter Einsatz, de andere seizoenen zijn geheel zelfgeschreven. 

In de eerste helft van het tweede seizoen was er een lange verhaallijn, die over 

de afleveringen heen liep. Voor het overige worden verhaallijnen binnen een 

aflevering afgerond. De verhalen spelen zich afin de Rotterdamse wijk Spangen. 

Net als bij Baantjer draait de serie om een team van politiemensen; nu zijn de 

twee belangrijkste personages echter geen mannen, maar vrouwen: Sylvia en 

Nicky. In die zin is de serie geïnspireerd op de Amerikaanse politieserie Cagney 

&Lacey. Daarnaast behoren twee mannen tot het team: Thomas en Robin. Het 

laatste vaste personage is commissaris Stam. De kijker ziet in Spangen meer van 

het privé-leven van de personages dan in Baantjer. Zo spelen de liefdesrelaties 

van vooral de twee vrouwen een rol in de verhaallijnen en heeft Sylvia een zoon, 

namelijk Pelle. Bij de relaties tussen de personages lopen werk- en privé-relaties 

door elkaar heen. Terwijl Baantjer een echte 'whodunnit ' is, is Spangen meer 

een 'whydunni t ' . Dat zorgt ervoor dat de karakters en beweegredenen van 

personages verder worden uitgediept. De jonge personages die zijn geselecteerd 

zijn Pelle en jonge gastpersonages. De etnische minderhedenpersonages zijn 

rechercheur Thomas en gastpersonages. 

BLAUW BLAUW 

Van de politieserie Blauw Blauw zijn slechts 26 afleveringen gemaakt, die 

in 1999 en 2000 werden uitgezonden op RTL 4 op het tijdstip van Baantjer, 

in de periodes dat die serie er tijdelijk niet was. De serie speelt zich af in de 

multiculturele wijk De Pijp in Amsterdam en heeft in vergelijking met andere 

politieseries een realistischer uitstraling. Er komen personages uit verschillende 

etnische groepen in de serie voor, ook groepen die minder vaak in de media 

verschijnen zoals Ghanezen en Georgiërs. Het politieteam bestaat hier uit de 

vrouwelijke commissaris Henny, de rechercheurs Paul, Wim en Karin en de 

agenten Stefan, Suzan, Rodney en Astrid. De laatste twee zijn broer en zus en 

van Surinaamse afkomst. Bij Blauw Blauw zijn er nog sterker dan bij Spangen 

verhaallijnen die over de afleveringen heen lopen. De vaste personages maken 
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in de loop van de serie een karakterontwikkeling door en we zien dan ook veel 

van hun privé-levens. Politiezaken blijven wel altijd binnen één aflevering. Vaste 

jonge personages in de serie zijn de politieagente Susan en Casper, het zoontje 

van Paul en Karin. Naast Susan en Casper als jonge personages en Rodney en 

Astrid als etnische minderhedenpersonages zijn jonge en etnische minderheden 

geanalyseerd die als gastpersonages verschenen. 

SAM SAM 

Sam Sam is op de Nederlandse televisie te zien sinds 1994 en wordt op dit 

moment nog steeds uitgezonden op Yorin op wisselende tijdstippen. De af

leveringen duren, net als bij andere comedyseries, een halfuur. Er zijn tien 

seizoenen geweest, maar daarnaast is de serie net als de andere geselecteerde 

comedies vaak herhaald. De eerste drie seizoenen zijn vertalingen van de En

gelse sitcom Man About the House, daarna zijn de afleveringen geschreven door 

Nederlanders. De serie telt zes vaste personages. Vier van hen zijn twintigers. 

Drie daarvan wonen bij elkaar in huis, dat zijn Jimmy, Chris en Jo (in 2000 is Jo 

vervangen door het personage Nina; in 2001 is Chris vervangen doorTes). Lex 

is de vierde twintiger die tot de vast cast behoort. Eerst woonde hij op zolder 

boven het huis van de drie, na een aantal seizoenen is J immy naar de zolder 

verhuisd en is Lex ergens anders gaan wonen. De personages hebben duidelijke 

eigenschappen: Chris (later Tes) is serieus, Jo (later Nina) is dom en Jimmy zit 

samen met Lex altijd achter de vrouwen aan. Behalve de vier jongeren behoren 

twee ouderen tot de vaste cast, dat zijn de vijftigers Riet en Nol. Dit stel woont 

een verdieping lager dan de jongeren in hetzelfde huis. De personages treffen 

elkaar in het huis en ook in een nabijgelegen café. Veel verhaallijnen gaan over 

de verschillen tussen vrouwen en mannen, over liefdesrelaties en seks en over 

verschillen tussen jongeren en ouderen. Het enige etnische minderhedenper-

sonage in de cast is Jimmy. Hij heeft een witte moeder en een zwarte vader, 

die in de serie ook beide een keer langskomen. Naast J immy komen in Sam 

Sam enkele etnische minderhedengastpersonages voor. Zij zijn geanalyseerd, 

evenals de jonge gastpersonages. De laatste zijn overwegend nieuwe liefdes van 

een van de vaste jonge personages. 

H E T ZONNETJE IN H U I S 

Net als Sam Sam is Het Zonnetje in Huis in eerste instantie een vertaling van 

een Engelse sitcom, namelijk Tom, Dick and Harriet. De eerste twee seizoenen 

zijn vertaald, daarna is de serie door dezelfde schrijvers als Sam Sam geschreven. 

Het Zonnetje in Huis is vanaf 1993 op de Nederlandse televisie geweest, de eerste 

twee seizoenen bij de VARA en later bij RTL 4, en is in 2002 gestopt. Daarmee 
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zijn acht seizoenen uitgezonden. Het tijdstip van uitzenden was meestal half 

negen. Het Zonnetje in Huis speelt in Amsterdam hoewel dat alleen in de 

dialogen merkbaar is. Er zijn drie centrale personages: de bejaarde Piet, zijn 

zoon Erik en diens vrouw Cat. Erik en Cat zijn beide veertigers. Ze hebben 

een klein zoontje, Arnoutje, dat overigens nooit in beeld komt. Piet woont bij 

Erik en Cat in huis, wat tot veel conflicten leidt. Piet en Cat kunnen elkaar 

slecht verdragen en Erik speelt de rol van intermediair. Een andere plaats waar 

veel verhalen zich afspelen is de stamkroeg van Piet. Vaste personages op die 

locatie zijn de kroegbazen Cees en Conny en bij toerbeurt de gasten Fred, Bert, 

Hella, Dré en Walter (waarvan de eerste drie net als Piet bejaard zijn). Naast 

deze personages komen er af en toe gastpersonages voorbij, waarvan slechts een 

paar etnische minderheden of jongeren zijn. Die zijn geanalyseerd. 

FLODDER 

Flodder kent als televisieserie een onconventioneel begin: ze is gemaakt naar 

aanleiding van bioscoopfilms. Na het succes van de films Flodder en Flodder 2 

hebben de makers een televisieserie ontwikkeld, die vanaf 1993 vijf seizoenen 

op wisselende tijdstippen op televisie is geweest, eerst bij Veronica en later bij 

Yorin. De thematiek en personages van Flodder zijn eveneens onconventio

neel. De serie gaat over de familie Flodder, die bestaat uit ma Flodder en haar 

vijf kinderen. Johnny, zoon Kees en dochter Kees zijn twintigers, Henkie en 

Toet zijn tieners. Tot de familie behoren verder opa en de hond Whiskey. De 

familieleden worden gekenmerkt door hun asociale gedrag. Daarmee vormen 

ze een grote bron van frustratie voor de chique buur t Zonnedael waar ze 

wonen. In deze buurt wonen verder alleen nette, rijke mensen. Andere vaste 

personages zijn de criminele vrienden van Johnny en de buurtwerker Sjakie. 

Het enige vaste etnische minderhedenpersonage is Toet, zij het slechts in de 

twee seizoenen waarin deze rol werd vertolkt door een Indonesisch uitziende 

actrice. De geselecteerde jonge personages zijn de kinderen van de familie 

Flodder. Toet is daarnaast geanalyseerd als etnische minderhedenpersonage. 

Ook is gekeken naar de weinige jonge en etnische minderheden die als gast

personages verschenen. 

COSTA 

De jongerenserie Costa is net als Flodder afgeleid van een gelijknamige film. 

De film Costa was in 2001 in de bioscoop te zien. Nog in hetzelfde jaar zijn 

tien afleveringen van de serie op wekelijkse basis om negen uur uitgezonden 

bij BNN op Nederland 2. Sindsdien zijn nog twee seizoenen gemaakt. Afleve

ringen duren drie kwartier. Costa gaat over een groep Nederlandse jongeren 
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die in de zomer werkt als 'proppers' in de Spaanse badplaats Salou. Het is hun 

taak vakantiegangers de discotheek de Costa binnen te lokken. De personages 

wonen met elkaar in een huis en zijn ook vaak samen te zien op het strand, in 

de straten van Salou en in de Costa. De serie volgt het 'love boat principe': de 

groep vaste personages wordt iedere week met vakantiegangers geconfronteerd, 

waaruit vriendschaps- en liefdesrelaties ontstaan. De serie is te zien als een krui

sing tussen een soap en een comedy: de nadruk ligt op de romantische relaties, 

maar er gebeuren ook grappige dingen. In Costa verschijnen vele Nederlandse 

sterren, die ook al in de bovengenoemde andere series te zien zijn geweest. 

De serie staat garant voor goed uitziende jongeren met gebruinde lijven, veel 

romantiek en daaruit voortkomende seks tussen de proppers en de vakantie

gangers en kleurrijke beelden van het zonovergoten strand en de stampvolle 

discotheek de Costa. De serie is gesponsord door de Stichting SOA Bestrijding, 

wat merkbaar is doordat nu en dan veilig vrijen aan de orde komt. 

In de serie komen maar weinig volwassen personages voor. Als zij verschijnen, 

zijn het ouders van de jonge vakantiegangers. De jonge personages van de vaste 

cast zijn alle geanalyseerd: Agnetha, Bart, Björn, Frida, Janet, Rens en Tommy. 

Daarnaast zijn de jonge vakantiegangers geanalyseerd. De geanalyseerde etni

sche minderheden zijn Björn, Frida en Tommy uit de vaste cast en etnische 

minderhedengastpersonages. 

In de volgende twee hoofdstukken worden de series diepgravender geanaly

seerd, in het hoofdstuk hierna met betrekking tot de representatie van jeugd en 

in het hoofdstuk daarna met betrekking tot de representatie van etniciteit. 
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5 Representatie van jeugd 

Naar de representatie van jeugd is weinig onderzoek gedaan, laat staan specifiek 

naar de representatie van jeugd in populair Nederlands televisiedrama.' Wel 

is bekend dat de leeftijdsgroep van 13-18 jaar slechts zeer weinig voorkomt op 

de Nederlandse televisie. Uit de Monitor Diversiteit 2002, uitgevoerd door de 

Publieke Omroep, blijkt dat van alle mensen op de Nederlandse televisie slechts 

drie procent tot die leeftijdgroep behoort (Sterk & Van Dijck, 2003: 45)." Het 

enige onderzoek dat kijkt naar de manieren waarop jongeren op de Nederlandse 

televisie worden gerepresenteerd zijn kleinschalige studies van het Landelijk 

Bureau Leeftijdsdiscriminatie. Men concludeert ten eerste dat jongeren vaker 

in bij- dan in hoofdrollen verschijnen. Ten tweede vonden de onderzoekers 

een aantal stereotype representaties van jongeren, zoals gewelddadige jongeren, 

kibbelende meiden, materialistische jongeren, aanhangers van een extreme 

jongerencultuur en jongeren met een gebrek aan normen. Ten derde werd 

polarisatie van leeftijdsgroepen gevonden: jongeren worden vaak tegenover 

volwassenen geplaatst (Cornelissen, 2000: 62-64). Tot slot concludeert men 

dat de representatie van jongeren relatief divers is in de Nederlandse soaps. In 

tegenstelling tot serieuze genres als nieuws en actualiteiten laten de soaps veel 

jongeren in verscheidene rollen zien (Wierstra, 2001: 20). 

Het weinige buitenlandse onderzoek naar de representatie van jeugd focust 

op de tweedeling die in hoofdstuk twee al naar voren kwam met betrekking 

tot definities van jeugd, namelijk 'jeugd als probleem' versus 'jeugd als plezier'. 

De tweedeling lijkt aan bepaalde mediagenres gekoppeld. Het problematische 

beeld van jongeren duikt vooral op in het nieuws, het beeld dat nadruk legt 

op plezier vooral in de reclame. Zo worden jongeren enerzijds neergezet als 

een sociale bedreiging en anderzijds als lucratieve consumenten (Giroux, 1998: 

29). Daarnaast concluderen onderzoekers dat representaties van jeugd lijken 

te fungeren als metaforen voor de toestand in de samenleving. Henry Giroux 

stelt betrekking tot de vs: 'Representations of youth in popular culture [...] 

habitually serve as signposts through which American society registers its own 

crisis of meaning, vision, and community ' (Giroux, 1998: 24). Bill Osgerby 

concludeert op basis van het beschikbare onderzoek naar de representatie van 

jeugd dan ook: 'The media's representations of "youth" [...] tell us relatively 

little about the actual realities of life as experienced by young people. They 

reveal much more about dominant social and political preoccupations' (Os

gerby, 2002: 375). 
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Deze bevindingen roepen een aantal vragen op in relatie tot populair Neder

lands televisiedrama. Ten eerste: komt de dichotomie van jeugd als probleem en 

plezier terug? Zijn er (ook) andere representaties? Ten tweede: welke verschillen 

naar genre zijn waar te nemen? In hoofdstuk twee bleek dat soaps, politieseries, 

comedies en jongerenseries door hun verschillende narratieve structuren andere 

mogelijkheden bieden voor de representatie van identiteiten. Ten derde: is er 

in de loop der tijd iets veranderd? Zijn er ontwikkelingen in hoe jeugd wordt 

afgebeeld? Ten vierde: welke rol speelt sekse? Worden jonge vrouwen en jonge 

mannen anders neergezet? En ten vijfde: welke beelden van jeugd ontbreken? 

Wat wordt niet gerepresenteerd? Die vragen worden hieronder naar aanleiding 

van de analyses behandeld. 

F r ames van j e u g d 

O p basis van biografieën van personages zijn tijdens de analyses vier frames van 

jeugd gereconstrueerd. Twee frames corresponderen inderdaad met 'jeugd als 

probleem' en 'jeugd als plezier', het derde frame focust op de ontwikkeling van 

jongeren en het vierde frame zet jongeren neer alsof ze volwassen zijn. De vier 

frames appelleren elk op eigen wijze aan ideeën die in de samenleving over jeugd 

bestaan. De frames worden nu eerst in algemene termen geïntroduceerd. 

Plezier 

In het plezierframe worden jongeren neergezet als mensen met een goed ui

terlijk, een mooi lichaam en een opgewekt karakter. Ze dragen trendy kleding 

met felle kleuren, hebben een hedonistische levensstijl en zijn deel van de 

moderne consumentencultuur. Als jongeren in dit frame worden geplaatst, 

hebben ze vooral interpersoonlijke relaties met andere jongeren. Dat kunnen 

vriendschappen zijn, maar het zijn met name liefdes- en seksrelaties. Daarmee 

vormen ze een eigen gemeenschap waarin volwassenen geen plek hebben. Ze 

ontmoeten elkaar in uitgaansgelegenheden, jeugdhonken, hun eigen huis of 

op andere plaatsten waar ze 'onder elkaar' zijn. Daar overheersen felle kleuren, 

wordt populaire muziek gedraaid, gedanst en gedronken, waarmee een sfeer 

wordt opgeroepen die, zoals eerdere onderzoeker met betrekking tot 'jeugd 

als plezier' hebben opgemerkt, inderdaad wat aan reclamespots doet denken. 

In de verhaallijnen worden jongeren voornamelijk verbonden met thema's die 

het persoonlijke leven behelzen. Het idee dat met dit frame wordt opgeworpen 

is dat jongeren een groep mensen zijn die zich afgezonderd van volwassenen 

uitstekend vermaken. 

Probleem 

In dit frame leveren jongeren problemen op voor de samenleving. Dat gaat 
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gepaard met een ander uiterlijk dan in het plezierframe: ze zien er onverzorgd uit 

en dragen kleding waarin donkere kleuren overheersen. Deze jongeren hebben 

een eigenwijs karakter, hangen doelloos rond of nemen zelfs deel aan criminele 

activiteiten. Met elkaar hebben ze criminele vriendschappen en liefdesrelaties, 

waarbij ze soms een jeugdbende vormen. Dan doet hun representatie het meeste 

denken aan de beelden van losgeslagen jongeren die in het nieuws verschijnen. 

Jongeren die in dit frame worden gerepresenteerd hebben daarnaast een slechte 

verhouding met hun ouders en gedragen zich opstandig tegenover volwassenen. 

De plekken waar ze zich vertonen worden gekenmerkt door een criminele 

sfeer en donkere kleuren. In de verhaallijnen worden jongeren gekoppeld aan 

thema's die de samenleving raken, zoals misdaad, overlast en drugsgebruik. 

Oftewel: jongeren zijn in dit frame ook afgezonderd van volwassenen, maar 

zorgen vooral voor ellende. 

Ontwikkeling 

In het ontwikkelingsframe worden jongeren afgebeeld als mensen die bezig 

zijn met volwassen worden. Ze worstelen met allerlei problemen en zijn op 

die manier zoekende naar hun identiteit. Dit frame is gestoeld op een ont 

wikkelingspsychologische definitie van identiteit (zie hoofdstuk twee), die 

stelt dat jongeren zich in een levensfase bevinden waarin ze ontdekken wie ze 

als individu zijn. In dit frame gerepresenteerde jongeren vertonen puberale 

trekken en zetten zich aftegen volwassenen. Tegelijkertijd helpen diezelfde 

volwassenen hen op liefdevolle wijze met de problemen om te gaan. Jongeren 

worden in het ontwikkelingsframe zelden onder elkaar afgebeeld; relaties met 

ouders of verzorgers staan centraal. In de verhaallijnen worden ze opvallend 

vaak geconfronteerd met thema's die zijn verbonden met lichamelijkheid of 

seksualiteit, zoals een zoektocht naar biologische ouders, mishandeling, ver

krachting, zelfmoord, ernstige ziektes en ongewenste zwangerschap. Dit frame 

roept kort gezegd een beeld op van jongeren die moeten worden geholpen op 

de moeilijke weg naar volwassenheid. 

Volwassen 

Soms worden jonge personages neergezet op een manier die hen, behalve hun 

jonge uiterlijk, niet van volwassen personages onderscheidt. Ze hebben een 

Volwassen' baan, zijn bijvoorbeeld zakenman of bedrijfsleidster, hebben een 

serieuze uitstraling en nemen zelfstandig beslissingen. Relaties met volwassen 

personages zijn gelijkwaardig en ten opzichte van (andere) jonge personages 

nemen ze een volwassen positie in. Ze maken dezelfde dingen mee als volwassen 

personages. Dit frame lijkt het bestaan van 'jeugd' in feite te ontkennen. 
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Diversiteit 

Personages worden niet steeds in hetzelfde frame gerepresenteerd, ze kunnen 

schuiven tussen frames als nieuwe verhaallijnen worden ingezet. Ik noem dit 

'syntagmatische diversiteit'. Van 'paradigmatische diversiteit' is sprake wanneer 

in een serie meerdere personages in andere frames worden neergezet. Omdat 

soaps, politieseries, comedies en jongerenseries andere narratieve structuren 

hebben, bieden ze ongelijke mogelijkheden voor het inzetten van de frames en 

voor het schuiven tussen frames, wat resulteert in andere mogelijkheden voor 

syntagmatische en paradigmatische diversiteit. 

D e vier genres 

Hieronder wordt per genre geschetst hoe jonge personages middels de frames 

van jeugd in de series zijn geplaatst. Daarbij komen niet alle geselecteerde 

personages expliciet aan de orde. De personages die worden genoemd zijn 

exemplarisch voor een trend. 

SOAPS 

In de soaps verschijnen relatief veel jonge personages, zoals in het vorige hoofd

stuk reeds werd aangegeven. De soaps gebruiken alle vier frames van jeugd, 

wat resulteert in paradigmatische diversiteit. Daarnaast biedt de narratieve 

structuur van soaps ruimte voor syntagmatische diversiteit: personages blijven 

soms jaren in de soap, worden in de loop der tijd met diverse verhaallijnen 

verbonden en kunnen zo schuiven tussen frames. 

Het ontwikkelingsframe is een van de dominante frames in soaps. Nage

noeg alle jonge personages worstelen op een of andere manier met problemen 

rond volwassen worden. Vooral personages in hun tienerjaren worden daarbij 

neergezet als pubers. De relaties met hun ouders leveren standaard conflicten 

op. Een voorbeeld is het personage Job in Goede Tijden Slechte Tijden. Job is 

vijftien jaar als hij in 2000 de soap binnenkomt. Hij draagt stoere, wijde kle

ding, luistert naar hiphopmuziek en heeft vaak zijn discman op. Hij gedraagt 

zich opstandig tegenover zijn vader Rik, wil niet naar school, hangt nutteloos 

rond met zijn beste vriend Foolio en rookt wiet. Rik weet als jonge vader niet 

hoe hij met Job moet omgaan en ze maken dan ook veel ruzie. Job schuift kort 

naar het probleemframe wanneer zijn gebruik van softdrugs uit de hand loopt. 

Onder invloed van Foolio gaat hij steeds meer blowen. Wanneer Rik Job en 

Foolio blowend aantreft in het kraakpand waar de laatste woont, wordt hij zo 

kwaad dat hij zijn zoon slaat. Dit zorgt voor een keerpunt in hun relatie: Rik 

voelt zich schuldig over de klap, Job besluit bij de oudere meneer Harmsen te 

gaan wonen en wordt geleidelijk minder puberaal. 
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Een ander puberaal personage dat in GTST in het ontwikkelingsframe wordt 

gerepresenteerd is Charlie. Charlie komt in 1998 de soap binnen als vijftienjarig 

meisje en maakt op dit moment nog steeds deel uit van de cast. In de tussen

liggende tijd is haar karakter nauwelijks veranderd. Charlie is zeer aanwezig, 

eigenwijs en omdat ze tevens nogal naïef is, komt ze regelmatig in moeilijke 

situaties terecht. Ze heeft veel conflicten met haar moeder Barbara, maar te

gelijkertijd krijgt ze van haar liefde en steun. Wanneer ze ongewenst zwanger 

blijkt van haar vriendje Chris, besluit ze in overleg met Barbara tot een abortus. 

Het valt op dat deze ervaring Charlie niet volwassener maakt: ze lijkt alles na 

een week alweer vergeten te zijn. Charlie is wél korte tijd in het volwassen-

frame gerepresenteerd toen ze manager van een hairstudio was. Wanneer ze 

in de hairstudio verschijnt, stelt ze zich professioneel op en zijn haar puberale 

trekken onzichtbaar. Maar als ze naar huis gaat, voeren meningsverschillen 

met haar moeder weer de boventoon. Zo kan Charlie in één aflevering heen 

en weer schuiven tussen het ontwikkelingsframe en het volwassenframe. 

Terwijl Job en Charlie niet echt losraken van het ontwikkelingsframe, ver

andert het personage Sam in Westenwind in de loop der seizoenen van een 

puber in een jonge vrouw. In het eerste seizoen is ze zestien jaar en het enige 

tienerpersonage in de serie. O o k Sam wil niet naar school, luistert niet naar 

haar moeder Conny en zit het liefst met een zak chips voor de televisie. In latere 

seizoenen schuift ze naar het volwassenframe: ze gaat zich volwassener gedragen 

en de relatie met Conny wordt geli j kwaardiger. Op haar weg naar volwassenheid 

is Sam ook langs het probleemframe gekomen. Ze wordt verkracht door de 

drugsdealer Gideon, belandt daarna in een crisis en raakt verslaafd aan cocaïne. 

Als ze ook nog in de prostitutie terechtkomt, grijpt het personage Sophie in. 

Ze haalt Sam uit het circuit en zorgt dat ze van de drugs afraakt. 

Ook Julian in GTST wordt gaandeweg volwassener. Hij is zestien als hij in 

1995 voor het eerst in de soap te zien is. Hij heeft een moeilijke jeugd in een 

pleeggezin gehad en komt erg onzeker over. Hij lijkt met veel dingen zoekende. 

Zo moet hij zijn plaats bepalen ten opzichte van zijn pleegouders en gaat hij 

samen met zijn zus Kim op zoek naar hun biologische ouders. Julian heeft 

veel bevestiging nodig. Hij vraagt advies aan de volwassen personages in de 

soap. Naarmate de tijd vordert, komt hij sterker in zijn schoenen te staan en 

weet hij beter wat hij wil. Wanneer hij een relatie met Jessica krijgt, gaat zijn 

onzekerheid langzaam over. Het lijkt dat hij het proces van volwassen worden 

met succes heeft doorlopen. Vlak daarna verlaat hij in 1998 samen met Jessica 

de soap. 

Verschuivingen van het ontwikkelingsframe naar het volwassenframe zijn op 

grote schaal zichtbaar in Goudkust. De soap begon in 1996 met vijf families. Elke 

familie bestond uit een vader en een moeder en één of meerdere kinderen. In het 

begin van de soap stonden conflicten tussen ouders en kinderen centraal. In de 
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loop der seizoenen is de beginsituatie echter behoorlijk veranderd: langzamer

hand verlaten de meeste ouders de soap, gaan de jongeren op zichzelf wonen 

en komen ze op eigen benen te staan. Zo woont het personage Harm in het 

begin van Goudkust bij zijn ouders en ontmoet hij de andere jongere personages 

vooral op school. Als de soap in 2001 stopt, is Harm directeur van het bedrijf 

van zijn vader en zien we hem vooral in het werkende leven. Hetzelfde geldt 

voor Irene: eerst woont ze bij haar vader en moeder, aan het eind van de soap 

zijn die overleden en runt ze haar moeders bedrijf. Ze maakt een duidelijke 

ontwikkeling door. Eerst was ze een naïef meisje, later is ze een zelfverzekerde 

vrouw en houdt ze zich bezig met dezelfde soort oplichtingpraktijken waar 

haar moeder zich schuldig aan maakte toen die nog leefde. Zowel Harm als 

Irene leiden in de laatste seizoenen van Goudkust een volwassen leven waarin 

ze zelfstandig beslissingen nemen. 

Samenvattend is het ontwikkelingsframe een dominan t frame in soaps. 

Sommige jonge personages worden doorlopend in dit frame gerepresenteerd, 

terwijl andere jonge personages in de loop der tijd loskomen van het ontwik

kelingsframe en doorschuiven naar het volwassenframe. Wanneer jonge perso

nages naar het probleemframe schuiven, gebeurt dit meestal onder invloed van 

personages van buiten de soapgemeenschap. Het probleemframe is daarmee een 

externe dreiging, die personages in hun ontwikkeling kan laten doorschieten 

naar de slechte kanten van de samenleving. 

Letterlijk naast het ontwikkelingsframe is het plezierframe dominant in de 

soaps. In alle soaps zijn plekken waar jongeren onder elkaar zijn en lol heb

ben. Meestal zijn dit uitgaansgelegenheden. Een voorbeeld is café De Engel in 

Onderweg naar Morgen. Terwijl dit café in de eerste seizoenen van de soap de 

plaats was waar de familie Reitsema de scepter zwaaide, is De Engel met het 

verdwijnen van die familie een soort jeugdhonk geworden. Het karakter van 

De Engel is veranderd van bruine kroeg naar hip eetcafé. Het enige volwassen 

personage dat in De Engel verblijft is barman JP . Rondom hem is telkens een 

groep jonge personages aanwezig. Ze ontmoeten elkaar in het café, hebben 

persoonlijke gesprekken en onderhouden relaties. Een aantal van hen woont 

boven De Engel, wat de functie van jeugdhonk onderstreept. Voorbeelden van 

dergelijke plekken uit andere soaps zijn café Scala in Goede Tijden Slechte Tijden 

en strandpaviljoen Pier 22 in Goudkust. De personages die op deze plekken 

komen zien er bijna zonder uitzondering goed uit. Ze dragen de laatste mode, 

hebben een goed figuur en een knap gezicht. 

Jonge soappersonages hebben veel onderlinge vriendschaps- en liefdesrela

ties. De meeste jonge personages hebben één of twee goede vrienden, waarmee 

ze veel tijd doorbrengen. Vriendschappen zijn meestal seksespecifiek. In On

derweg naar Morgen zijn Babette en Lotje bijvoorbeeld beste vriendinnen. Ze 

kennen elkaar al uit het kindertehuis en delen lief en leed, hoewel zich eveneens 
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conflicten tussen hen vootdoen. Het grootste conflict heeft te maken met de 

jongen Sasza, voor wie ze allebei gevoelens hebben. Jonge personages in soaps 

zijn in het algemeen met elkaar in strijd om liefdespartners, wat niet verwon

derlijk is aangezien dat een centraal thema van Nederlandse soaps is (Liebes & 

Livingstone, 1994: 731). Ze worden telkens in nieuwe liefdeskoppels geplaatst, 

waardoor ze in de loop der jaren meerdere relaties kunnen hebben. Die relaties 

worden meestal zeer serieus genomen. Er is weinig sprake van kalverliefde. In 

alle soaps komen jonge stellen voor die trouwen. Dat is echter geen garantie 

voor een onbezorgde toekomst en een verschuiving naar het volwassenframe: 

alle huwelijken lopen uiteindelijk stuk. Een verbinding tussen het plezierframe 

en het ontwikkelingsframe is het aanzienlijke aantal ontmaagdingen dat plaats

vindt, vooral in Goede Tijden Slechte Tijden. Bij Julian, Charlie, Job, Kim en 

Che wordt aandacht geschonken aan hun eerste seksuele ervaring. 

Door de dominant ie van het plezierframe naast het ontwikkelingsframe 

schuiven jonge personages cons tant tussen deze twee frames, soms zelfs 

meerdere malen binnen een aflevering. Enerzijds behoren jongeren tot een 

gemeenschap van exclusief jongeren, anderzijds worden ze in relatie tot ouders 

of verzorgers geplaatst. Als jongeren in het volwassenframe worden gerepre

senteerd, schuiven ze zelden naar andere frames. Het probleemframe is zoals 

gezegd vooral als externe bedreiging aanwezig. Het valt daarbij op dat jonge 

personages meestal maar kort in het probleemframe worden neergezet. Na een 

tijdje worden ze door de soapgemeenschap steevast gered en verschuiven ze naar 

een van de andere frames. Alles bij elkaar creëren soaps een nogal schizofreen 

beeld van jongeren: enerzijds zijn het mensen die met elkaar veel lol hebben 

en onafhankelijk zijn, anderzijds hebben ze juist hulp nodig van volwassenen 

bij het oplossen van problemen die gepaard gaan met het opgroeien. De enige 

definitieve oplossing voor deze tweespalt lijkt het verschuiven naar het volwas

senframe. 

POLITIESERIES 

In politieseries verschijnen veel minder jongeren dan in soaps. Ze hebben een 

marginale plaats in de vaste cast en zijn dus vooral te zien als gastpersonages. 

In de onderzochte series worden twee frames gebruikt: het probleemframe en 

het ontwikkelingsframe. De gastpersonages worden categorisch in het pro

bleemframe geplaatst, de vaste personages in het ontwikkelingsframe, waarbij 

ze soms naar het probleemframe schuiven. Zo is er weinig paradigmatische 

diversiteit en een geringe syntagmatische diversiteit, die alleen voor de vaste 

personages geldt. 

In een aantal afleveringen van Baantjer, Spangen en Blauw Blauw komen 

meerdere jonge personages tegelijk voor. In ongeveer de helft van de gevallen 
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zijn ze lid van een jeugdbende. De personages Tipsy en Mario bijvoorbeeld zijn 

zus en broer en maken in de aflevering 'Kinderwerk' uit het eerste seizoen van 

Spangen deel uit van een bende van zes jongeren. De bende maakt zich schul

dig aan het stelen en doorverkopen van waardevolle spullen zoals sieraden en 

heeft haar thuishonk in een donkere loods in het havengebied van Rotterdam. 

Alleen Tipsy en Mario hebben tekst; de rest blijft op de achtergrond en lijkt 

als functie te hebben de bedreiging van een groep losgeslagen jongeren uit te 

stralen. De moeder van Tipsy en Mario komt ook in de aflevering voor. Zij 

lijkt de controle over haar kinderen totaal verloren te hebben wanneer ze zegt: 

'Ik weet het allemaal niet meer met die kinderen. Ze doen gewoon waar ze zelf 

zin in hebben. Ik heb mijn oudste ook al een paar dagen niet meer gezien'. 

In de politieseries verschijnen ook losse criminele jongeren. Jeffrey Sturken-

boom uit de aflevering 'De Cock en de man die zijn gezicht verloor' uit het 

zesde seizoen van Baantjer is een agressieve Ajax-supporter die in voorarrest 

heeft gezeten voor het mishandelen van een Feyenoord-aanhanger. We zien 

hem zitten in een coffeeshop met enkele andere jongeren. Als hij wordt aan

gehouden, gaat hij nog even cocaïne snuiven op het toilet. Tijdens het verhoor 

gedraagt hij zich opstandig. Hij zegt onder andere tegen rechercheurs De Cock 

en Vledder: 'Wat zijn dit voor kutvragen?' Jongeren zijn in politieseries in het 

algemeen niet erg onder de indruk van het gezag van de politie. Ze verzetten 

zich tegen degenen die de leidende posities in de samenleving bekleden. 

De politieseries Spangen en Blauw Blauw hebben ook jonge personages in 

de vaste cast. In Spangen verschijnt Pelle, de zoon van rechercheur Sylvia, in 

Blauw Blauw Casper, de zoon van rechercheurs Paul en Karin, en Susan, een 

jonge agente. Pelle en Casper zijn beide pubers, ze hebben een conflictueuze 

relatie met hun ouders. Casper komt over als een bijdehante en tegelijkertijd 

ongeïnteresseerde jongen, hij zet zich aftegen zijn ouders en tast grenzen af. 

Wanneer hij zijn vader uitscheldt, krijgt hij van hem een klap. Zijn gedrag 

verergert, zo wordt hij onder andere opgepakt wegens winkeldiefstal en be

sluit hij van huis weg te lopen. Pas in de laatste aflevering normaliseert zich 

de verhouding tussen Casper en zijn ouders. Susan is de jongste agente van 

het team van Blauw Blauw. Ze heeft een kleine rol in de serie en valt op door 

haar onervarenheid. Daardoor maakt ze eigenlijk voortdurend fouten, ze heeft 

bijvoorbeeld per abuis een arrestant vrijgelaten. Haar collega's spreken haar 

aan op haar gedrag, maar ze lijkt niet echt te veranderen. Haar functie in de 

serie lijkt de verbeelding van jeugdige naïviteit. In het algemeen lijkt het de 

functie van jonge personages in politieseries om problematische situaties weer 

te geven, enerzijds in de publieke sfeer middels het probleemframe, anderzijds 

in de privé-sfeer middels het ontwikkelingsframe. 
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COMEDIES 

De geanalyseerde comedies verschillen in de manieren waarop ze jeugd re

presenteren. Terwijl in Sam Sam het plezierframe dominant is, wordt in Het 

Zonnetje in Huis en Flodder alleen het probleemframe gebruikt. Er is dus wei

nig paradigmatische diversiteit. Ook is er weinig ruimte voor syntagmatische 

diversiteit. In comedies vindt over het algemeen weinig ontwikkeling plaats; 

het genre kenmerkt zich doordat aan het einde van elke aflevering de situatie 

van het begin van de aflevering weer is hersteld (Palmer, 1987: 170). Zo is het 

te verklaren dat de jonge personages in Sam Sam in het negende seizoen van de 

serie nog met dezelfde verwikkelingen bezig zijn als in het eerste seizoen. 

In Sam Sam •wonen de personages Jimmy, Chris en Jo ! op de bovenverdieping 

van een huis. Het huis is modern ingericht en in frisse kleuren geschilderd. Er 

komen in verschillende afleveringen van Sam Sam meerdere jonge gastperso-

nages langs. Een vast gastpersonage is Lex, de beste vriend van Jimmy. Andere 

gastpersonages zijn bijna zonder uitzondering scharrels van de vaste jonge 

personages. O p de benedenverdieping van hetzelfde huis wonen Riet en Nol, 

een ouder echtpaar. Hun kamers zijn juist heel ouderwets ingericht. Er staan 

meubels in jaren vijftig-stijl en bruintinten overheersen. Soms komen Riet en 

Nol naar boven, in die situaties wordt hun 'anders' zijn benadrukt . O p die 

momenten staat het generatieconflict tussen ouderen en jongeren centraal. 

In Het zonnetje in huis komen in alle seizoenen slechts twee jonge gastperso

nages voor. Beide zijn crimineel en opmerkelijk genoeg worden beiden door 

het vaste bejaarde personage Piet weer op het rechte pad geholpen. Ook in 

Flodder voeren criminele jongeren de boventoon. Henkie en Toet zijn de jongste 

telgen uit de Flodder-familie. Ze misdragen zich voortdurend, één keer plegen 

ze samen zelfs een inbraken in huizen in de buurt. Er verschijnen geen jonge 

gastpersonages in Flodder. Comedies lijken daarmee ofwel het plezierframe 

ofwel het probleemframe te gebruiken om de lach op te wekken. 

JONGERENSERIES 

In Costa komen alle vier frames voor, maar het plezierframe is dominant. De 

meeste van de talrijke jonge personages zien er goed uit en lopen rond in hippe 

zomerkleding of badkleding. Ze ontmoeten elkaar op verschillende plekken: in 

discotheek de Costa, in de strandtent Poco Loco, op het strand en in de stra

ten van Salou. De proppers wonen samen in een appartement, waar sommige 

gastpersonages ook blijven slapen. O p al deze plekken wordt het plezierframe 

gebruikt: jongeren komen met elkaar in contact, hebben veel lol, luisteren naar 

muziek, dansen, drinken en zijn bezig met liefde en seks. 

De proppers die de vaste cast van de serie vormen zijn een echte vrienden-
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groep. Ze ondernemen veel samen en gaan vriendschappelijk met elkaar om. 

Binnen de groep bestaan vriendenkoppels. Zo gaan Björn en Tommy meestal 

samen op pad en staan ze elkaar bij als het nodig is. Een belangrijk onderdeel 

van hun vriendschap is het praten over de meisjes met wie ze seks hebben gehad. 

Ze proberen elkaar daarin de loef af te steken. Daarnaast ontstaan in de serie 

nieuwe vriendschappen, doordat elke aflevering meerdere nieuwe jonge per

sonages naar Salou komen. Voortkomend uit of naast die vriendschapsrelaties 

worden in Costa elke aflevering nieuwe liefdesrelaties tussen vaste personages 

en gastpersonages gevormd. Er wordt een divers beeld gecreëerd doordat ver

schillende personages anders met liefde en seks omgaan. De jongste propper 

Bart gelooft nog het meest in ware liefde en is erg aangedaan wanneer een 

vriendinnetje weer met de bus naar huis gaat. Björn en Tommy zijn het meest 

uit op losse contacten, waarbij het hen vooral om de seks en niet zozeer om de 

liefde te doen is. Agnetha wil dat eigenlijk ook, maar ervaart dat wisselende 

contacten voor meisjes minder worden geaccepteerd in Salou. Frida heeft bijna 

geen relaties en Janet heeft juist een heel serieuze relatie met Rens, met wie ze 

in de laatste aflevering zelfs trouwt. Daarmee schuiven Janet en Rens naar het 

volwassenframe en verlaten ze de serie. Het volwassenframe is in het algemeen 

aan de orde wanneer personages het propperbestaan opgeven en de serie gedag 

zeggen om een volwassen leven te gaan leiden. 

Het probleemframe is gereserveerd voor de concurrent van de Costa en 

daarmee de 'vijand' van alle vaste personages en bijna alle gastpersonages: 

discotheek de Empire. Daar is zwart de dominante kleur. Bovendien worden 

drugs gebruikt en heerst er een criminele sfeer. Het ontwikkelingsframe wordt 

met name voor gastpersonages ingezet. Een voorbeeld is Quirine, die verschijnt 

in aflevering drie van Costa. Ze is zeventien jaar en is samen met haar ouders 

naar Salou gekomen. Haar ouders zijn erg beschermend en houden precies in 

de gaten wat ze doet. Quirine gedraagt zich als een opstandige puber, ze gaat 

in sexy kleding naar de disco en komt zelfs een nacht niet thuis. Zo komen alle 

frames van jeugd in Costa aan bod. Het feit dat het hier om een jongerenserie 

gaat lijkt te resulteren in een veelkleurig beeld van 'jong zijn'. 

O n t w i k k e l i n g e n 

In de loop der tijd lijkt het plezierframe meer op de voorgrond te zijn getreden. 

Het is het duidelijkst aanwezig in Costa, de jongerenserie die in 2001 is gestart. 

Maar ook in de soaps is het plezierframe dominanter geworden. Onderweg naar 

Morgen is begonnen met bijna alleen volwassen personages; er is een toename 

van jongeren na het commercieel gaan van Veronica. Het gros van die jongeren 

woont bij elkaar boven De Engel en staat los van de volwassen personages. In 

Goudkust zijn jongeren met het verdwijnen van veel volwassenen ook meer 
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op zichzelf komen te staan, wat zich uit in meer gebruik van het plezierframe 

en het volwassenframe. Goede Tijden Slechte Tijden is in 1990 juist begonnen 

met veel jonge personages. Later zijn meer personages uit andere generaties 

verschenen, waardoor het ontwikkelingsframe naast het al gebruikte plezier

frame kwam te staan. 

Binnen de geanalyseerde comedies is in de loop der jaren weinig veranderd, 

wat niet vreemd is aangezien de representatie van personages in comedies stabiel 

is. Wel heeft het gebruik van het plezierframe in Sam Sam navolging gekregen 

in de vorm van een aantal nieuwe comedies zoals De Garage, Babes en Bradaz. 

Daarbij blijft echter gelden dat in de andere geanalyseerde comedies het pro

bleemframe dominant is. Politieseries zijn een relatief nieuw genre in Neder

land. Jongeren hebben in politieseries geen grote rollen en het probleemframe 

is duidelijk overheersend. Hier valt echter op dat Spangen en Blauw Blauw, de 

nieuwste series, beide een jong personage in de vaste cast hebben dat in het 

ontwikkelingsframe wordt gerepresenteerd. 

De opkomst van het plezierframe is wellicht verklaarbaar met de vaststelling 

dat jongeren tegenwoordig als doelgroep van populair televisiedrama worden 

gezien. Het valt op dat series waarin het plezierframe domineert worden uit

gezonden door zenders of omroepen die zich op jongeren richten: Onderweg 

naar Morgen en Sam Sam door Yorin en Costa door BNN. Het plezierframe 

lijkt te appelleren aan de belevingswereld van jongeren. Het benadrukt dat 

het leuk is om jong te zijn, in tegenstelling tot het probleem- en het ontwik

kelingsframe. Juist die frames worden gebruikt in series die zich sterker op 

volwassen kijkers richten, waaronder de politieseries en de comedy Het Zon

netje in Huis. 

De rol van sekse 

In sommige frames speelt sekse geen onderscheidende rol, in andere frames 

juist wel. Het probleemframe is op zich meer mannelijk. Jongens worden in 

algemene zin meer in verband gebracht met criminaliteit en overlast voor de 

samenleving dan meiden. In de politieseries worden echter evenveel jongens als 

meiden in het probleemframe geplaatst. Daarbij wordt gespeeld met vooroorde

len. De eerdergenoemde Jeffrey in Baantjerwerd verdacht van het mishandelen 

van een Feyenoord-supporter. Uiteindelijk blijkt echter dat zijn vriendinnetje 

Muriëlle het heeft gedaan. In de aflevering 'Meisjes' uit het derde seizoen van 

Spangen blijkt een groepje onschuldig uitziende meisjes hun lerares op brute 

wijze te hebben vermoord. Ook de comedy Flodder speelt met vooroordelen, 

door alle leden van de familie Flodder, ook de vrouwelijke, als crimineel neer 

te zetten. De twee jonge criminelen die in Het Zonnetje in Huis verschenen 

zijn echter beide jongens. 
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Het ontwikkelingsframe is in eerste instantie sekseneutraal. Zowel meisjes 

als jongens doorlopen het proces van volwassen worden, ze worden beiden 

met puberteit in verband gebracht en hebben beiden conflicten met ouders 

en andere volwassenen. Er treedt echter verschil op in problemen die ze tegen

komen. Vrouwelijke jonge personages worden vaker gekoppeld aan seksuele 

problematiek. Zo worden Charlie (GTST), Aïsha {OnM) en Irene {Goudkust) 

met ongewenste zwangerschap geconfronteerd en worden Sam {Westenwind), 

Terra en Hedwig (GTST) het slachtoffer van verkrachting. Verder valt op dat 

de vaste jonge personages in politieseries jongens zijn. Wellicht maakt hun 

sekse een verbinding met criminaliteit en schuiven naar het probleemframe 

logischer. Het volwassenframe is in elk geval onzijdig. De jongeren die hierin 

verschijnen hebben een volwassen leven en bijbehorende baan. Daarin zijn 

geen sekseverschillen waar te nemen. 

Het plezierframe laat de meeste sekseverschillen zien door de nadruk op lief

des- en vriendschapsrelaties. Zoals vermeld zijn de meeste vriendschappen seks

especifiek. Het vriendenkoppel Jimmy en Lex in Sam Sam deelt een bepaalde 

manier van humor, die bestaat uit maken van botte grappen en opscheppen over 

hoeveel meisjes ze hebben gehad. Dat geldt op vergelijkbare wijze voor Tommy 

en Björn in Costa. Vriendschappen tussen jonge vrouwelijke personages zijn in 

vergelijking sterker op serieuze gesprekken en onderlinge steun gebaseerd. In 

liefdesrelaties spelen sekseverschillen bijna altijd een rol aangezien de meeste 

relaties heteroseksueel zijn. Meisjes lijken wat onzekerder in hun relaties dan 

jongens. Zo is Lotje in Onderweg naar Morgen vooral in het begin erg onzeker 

over haar relatie met Sasza. Samen met haar beste vriendin Babette bespreekt 

ze haar onzekerheden. In Costa wordt expliciet de dubbele moraal aan de kaak 

gesteld: Frida vraagt zich hardop af waarom het stoer is wanneer een jongen 

met veel meisjes is geweest terwijl een meisje een slet wordt genoemd wanneer 

ze veel jongens heeft gehad. Desalniettemin wordt in de soaps ook gespeeld 

met sekseverhoudingen in relaties: jongens tonen hun zorgzame kant terwijl 

meisjes hun harde kanten etaleren. Daarnaast zijn ook homoseksuele stellen in 

soaps te zien, waaronder Jeroen en Michiel in Goudkust en Charlie en Isabella 

in Goede Tijden Slechte Tijden. 

W a t o n t b r e e k t ? 

Dan rest nog de vraag welke representaties de gevonden frames van jeugd 

uitsluiten. Het valt op dat we in de geanalyseerde series weinig zien van het 

burgerlijk leven van jongeren. In Goede Tijden Slechte Tijden zijn in twee peri

oden jongeren op school te zien,4 in Goudkust alleen in het begin van de soap 

en in de andere series helemaal niet, terwijl in het werkelijke leven van jongeren 

naar school gaan qua tijdsbesteding een van de belangrijkste activiteiten is. Ook 
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andere aspecten van burgerschap als omgaan met geld, het betalen van huur 

of het zoeken van werk zijn nauwelijks zichtbaar. 

Het is echter de vraag of dergelijke beelden door kijkers worden gemist. Po

pulair televisiedrama is bovenal gericht op entertainment en representaties van 

jeugd staan ten dienste aan dat doel. De vier frames laten elk op hun eigen wijze 

een spectaculair beeld van jongeren zien. In het plezierframe vullen jongeren 

hun tijd met uitgaan, op vakantie gaan, plezier maken en persoonlijke relaties. 

Het probleemframe zet jongeren neer als wat duistere, nutteloze en opstandige 

mensen die zich inlaten met criminele activiteiten. Het ontwikkelingsframe 

appelleert weliswaar aan processen die de gemiddelde jongere meemaakt , 

maar de problemen die daarbij optreden zijn spectaculair te noemen. Zo is 

het negentienjarige meisje Daantje in Goede Tijden Slechte Tijden binnen een 

tijdsspanne van een paar maanden na haar entree in 2002 weggelopen van huis, 

is ze op zoek naar biologische vader, wordt ze bijna verkracht door een man die 

zegt haar vader te zijn, krijgt ze te horen dat ze een ernstige leverziekte heeft, 

ontmoet ze haar tweelingbroer waarvan ze het bestaan niet wist en ontdekt ze 

dat het vaste personage Robert haar biologische vader is. Het volwassenframe 

is weer op andere wijze spectaculair, doordat het jonge personages als vanzelf

sprekend neerzet op posities die de gemiddelde jongere pas in een latere fase 

van haar of zijn leven zal hebben. 

Samenvatting 

In dit hoofdstuk is de representatie van jeugd in populair Nederlands televisie

drama besproken. Naar de representatie van jeugd is nog maar weinig onderzoek 

verricht. Het bestaande Nederlandse onderzoek laat een aantal stereotypen 

van jongeren zien en stelt dat soaps divers zijn in hun representatie van jeugd. 

Buitenlands onderzoek focust op een tweedeling in representatie, namelijk 

jeugd als probleem versus jeugd als plezier. In de analyses zijn vier frames van 

jeugd gereconstrueerd, waarvan twee corresponderen met jeugd als probleem 

en jeugd als plezier. Het derde frame focust op de ontwikkeling van jongeren, 

terwijl het vierde frame jongeren als volwassenen neerzet. 

Soaps, politieseries, comedies en jongerenseries verschillen in het gebruik 

van de frames. De soaps zijn inderdaad divers qua representatie, zowel in pa

radigmatisch als in syntagmatisch opzicht. In soaps komen alle frames voor, 

maar het plezierframe en het ontwikkelingsframe zijn dominant . Personages 

schuiven tussen die frames wanneer ze respectievelijk in relatie tot elkaar en 

in relatie tot ouders of andere volwassenen worden geplaatst. Ook in de jon-

gerenserie Costa worden alle frames gebruikt, maar personages schuiven niet. 

Costa is zo wel paradigmatisch maar niet syntagmatisch divers. Comedies zijn 

het minst divers: in de geanalyseerde series werd slechts één frame gebruikt, óf 
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het probleemframe óf het plezierframe. In politieseries is het probleemframe 

dominan t voor gastpersonages, terwijl vaste personages met name in het 

ontwikkelingsframe worden gerepresenteerd. De enige evidente ontwikke

ling in de tijd is een toegenomen gebruik van het plezierframe, wat wellicht 

te verklaren is met nieuwe interesse voor jongeren als doelgroep van populair 

Nederlands televisiedrama. Juist dat frame worden verschillen tussen meisjes 

en jongens sterk aangezet. Jongens tonen zich zelfverzekerder en stoerder en 

meisjes onzekerder en serieuzer. Het burgerlijk leven van jongeren, waaronder 

het volgen van een opleiding, wordt nauwelijks gerepresenteerd. De vier frames 

zijn weinig alledaags, maar creëren elk op eigen wijze een spectaculair beeld 

van jongeren. 
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6 Representatie van etniciteit 

Zoals in hoofdstuk één al aan de orde kwam, zijn het laatste decennium meer 

etnische minderheden verschenen in Nederlands televisiedrama. Op het eerste 

gezicht lijkt een tweedeling in representatie zichtbaar: sommige personages 

vertonen weinig etnische kenmerken, andere juist veel. Twee personages die de 

afgelopen jaren te zien waren in Goede Tijden Slechte Tijden zijn Arthur Peters 

en Che Azalaia. Deze personages hebben een aantal dingen gemeen. Ze zijn 

man, relatief jong en bovendien behoren ze beiden tot een etnische minder

heid: Arthur is Surinaams en Che Marokkaans. De manier waarop in de soap 

invulling is gegeven aan hun etniciteit verschilt echter. O p het eerste gezicht is 

Arthur een 'bounty': zwart van buiten, wit van binnen. Hij ziet er Surinaams 

uit, maar dat lijkt in de soap geen rol te spelen. Zeker in de laatste seizoenen 

voordat hij in 1998 Goede Tijden Slechte Tijden verlaat, maakt hij dezelfde dingen 

mee als witte personages. Dat geldt niet voor Che. De belangrijkste verhaal

lijn waarin hij speelt, gaat over zijn uithuwelijking. Che heeft een relatie met 

de witte Kim, maar zijn ouders hebben bedacht dat hij moet trouwen met de 

Marokkaanse Leïla. Che geeft uiteindelijk gehoor aan hun wens. Hij gaat naar 

Marokko, alwaar hij in een zeer traditioneel Marokkaans ogende omgeving 

Leïla het jawoord geeft. Daarmee is zijn rol in de soap in 1999 uitgespeeld. 

In dit hoofdstuk worden dezelfde vragen met betrekking tot de represen

tatie van etniciteit behandeld als in het vorige hoofdstuk ten aanzien van de 

representatie van jeugd. Ofwel ten eerste: hoe worden etnische minderheden 

afgebeeld? Zijn Arthur en Che exemplarisch voor etnische minderheden in 

populair Nederlands televisiedrama of zijn er nog andere representaties? Ten 

tweede: welke verschillen in representatie tussen genres zijn waar te nemen? 

In hoofdstuk twee bleek al dat Britse en Amerikaanse soaps, politieseries en 

comedies door hun specifieke narratieve structuur andere representaties van 

etniciteit tonen. Ten derde: welke ontwikkelingen zijn te signaleren in hoe 

etnische minderheden worden neergezet? Ten vierde: wat is de rol van sekse in 

de representatie van etniciteit? En ten vijfde: wat wordt in relatie tot etniciteit 

niet gerepresenteerd? 

F rames van etniciteit 

O p basis van de biografieën van etnische minderhedenpersonages zijn vier 

frames van etniciteit gereconstrueerd, die elk op eigen wijze bepalen hoe etni-
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sche minderheden in een serie worden gezer. Ook deze frames zijn, net als bij 

de frames van jeugd het geval was, te koppelen aan maatschappelijke ideeën, 

in dit geval over etnische minderheden. De vier frames hebben de namen 'as

similatie', 'exotisch', 'discriminatie' en 'complex'. 

Assimilatie 

In het assimilatieframe worden personages neergezet zonder referenties naar et

nische achtergrond. Het enige aspect waarin ze verschillen van witte personages 

is hun kleur. Ze dragen dezelfde soort kleren, spreken accentloos Nederlands, 

lijken dezelfde cul tuur en religie te hebben als witte Nederlanders en hun 

afkomst wordt niet benoemd. Ze hebben dezelfde interpersoonlijke relaties 

als witte personages, met de uitzondering dat ze in soaps meestal niet tot de 

families behoren. Ze behoren verder zonder voorbehoud tot de gemeenschap 

van de serie en ze kunnen worden verbonden met allerlei soorten verhaallijnen. 

Het frame komt in alle genres voor. De etnische groepen die het vaakst in 

dit frame worden gerepresenteerd zijn Surinaamse en Indische Nederlanders, 

ofwel de groepen met een achtergrond in voormalige Nederlandse kolonies. 

Dit werpt het idee op dat deze groepen bij uitstek zijn geïntegreerd in de 

'Nederlandse' cultuur. 

Exotisch 

Het exotische frame kan worden gezien als de tegenhanger van het assimila

tieframe. Personages die in dit frame worden gerepresenteerd dragen allerlei 

etnische kenmerken met zich mee, wat benadrukt dat ze anders zijn dan witte 

personages. Ze hebben andere culturele gebruiken, praktiseren een ander ge

loof, spreken Nederlands met een accent of een andere taal en hun buitenlandse 

afkomst wordt benadrukt. Hun relaties met witte personages zij n problematisch 

door taalproblemen of culturele verschillen. Ze behoren dan ook niet tot de ge

meenschap van de serie en worden verbonden met verhaallijnen over 'etnische' 

thema's, zoals uithuwelijken, strenge geloofsregels of het verkrijgen van een 

verblijfsvergunning. Ook het exotische frame werd in alle genres aangetroffen. 

Marokkaanse, Turkse en Italiaanse Nederlanders, ofwel groepen die in eerste 

instantie als arbeidsmigranten naar Nederland zijn gekomen, worden vaak in 

dit frame geplaatst. Daarmee wordt het idee opgeworpen dat ze in tegenstelling 

tot andere groepen aan hun 'eigen' cultuur vasthouden. Het assimilatieframe en 

het exotische frame bieden weinig ruimte voor de complexiteit van etniciteit. 

Personages worden óf in de dominante Nederlandse cultuur, óf in de cultuur 

van het herkomstland geplaatst. 

Discriminatie 

In het discriminatieframe worden etnische minderhedenpersonages onderwerp 
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van een verhaallijn over discriminatie. Hun afwijkende kleur of culturele ach

tergrond wordt dan benadrukt. Relaties met andere personages verhevigen, óf 

omdat ze door die personages worden gediscrimineerd, óf omdat die personages 

hen juist bijstaan in het ageren tegen de discriminatie. In het eerste geval staan 

personages buiten de gemeenschap, in het laatste geval krijgen ze steun van die 

gemeenschap. Het discriminatieframe komt in alle genres voor en personages 

uit diverse etnische groepen worden in dit frame neergezet. 

Complex 

Het laatste frame biedt het meeste ruimte voor complexiteit en heet dus het 

complexe frame. Personages die in dit frame worden gerepresenteerd zijn 

in onderhandeling met culturele betekenissen uit verschillende bronnen en 

geven daarmee actief vorm aan hun eigen etniciteit. Ze hebben persoonlijke 

relaties met personages met diverse etniciteiten en kunnen tot verschillende 

gemeenschappen behoren. Ze verschijnen in verhaallijnen waarin etniciteit 

een ambivalente rol speelt: het is als het ware 'onder constructie'. Het com

plexe frame werd het meest gevonden in de politieseries en is niet categorisch 

met bepaalde etnische groepen verbonden. Wel valt op dat minder zichtbare 

groepen als Joegoslaven, Spanjaarden, Ghanezen en Russen ook een plaats in 

dit frame krijgen. 

Diversiteit 

Net als bij de frames van jeugd is sprake van syntagmatische diversiteit als per

sonages schuiven tussen frames en van paradigmatische diversiteit als meerdere 

personages in een serie in andere frames zijn gerepresenteerd. 

De vier genres 

Net als in het vorige hoofdstuk wordt hieronder per genre geschetst hoe per

sonages met de frames in de series zijn geplaatst. Daarbij passeren ook een 

paar jonge personages de revue. Wanneer zij in het assimilatieframe worden 

geplaatst, zijn dezelfde processen aan de orde als degene die in het vorige 

hoofdstuk werden geschetst. Maar veel vaker wordt hun etniciteit opgepikt 

om hen als 'anders' dan andere jongeren neer te zetten. 

SOAPS 

Sinds het midden van de jaren negentig zijn meer etnische minderheden 

verschenen in Nederlandse soaps, een ontwikkeling die zich tien jaar eerder 

in Britse en Amerikaanse soaps had voltrokken (Geraghty, 1991: 140; Malik, 

2002: 141). Terwijl de soaps eerder witte casts hadden, had elke soap daarna 
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minstens één etnische minderhedenpersonage. De narratieve structuur van 

soaps biedt mogelijkheden voor syntagmatische diversiteit, daar personages 

jaren in een soap blijven en daarmee een rol kunnen spelen in diverse verhaal

lijnen. De Nederlandse soaps tonen echter minder paradigmatische diversiteit, 

aangezien het complexe frame en het discriminatieframe maar weinig worden 

gebruikt. Etnische minderheden worden vooral in het assimilatieframe en het 

exotische frame gerepresenteerd. Wat dat betreft zijn Arthur en Che inderdaad 

exemplarisch voor een trend. Wanneer personages in soaps schuiven, is het met 

name tussen die twee frames. O m dit te illustreren, gebruik ik de personages 

Aïsha, Che en Keela. 

Aïsha is een jonge vrouw van Marokkaanse afkomst die van 1997 tot 2001 in 

Onderweg naar Morgen verschijnt. Als ze de soap binnenkomt, ziet ze er zeer 

traditioneel uit. Ze draagt een hoofddoek en traditionele Marokkaanse kleding. 

Ze heeft een strenge islamitische opvoeding genoten en is in België opgegroeid. 

Naar dat laatste wordt overigens nauwelijks verwezen: ze heeft geen Belgisch 

accent of Belgische gewoonten. Wanneer ze verliefd wordt op de witte Ravi 

vormt haar etniciteit een groot probleem. Haar ouders zijn het niet eens met 

de relatie en vooral haar broer wijst haar erop dat ze geen relatie mag hebben 

met een Nederlander. De hele situatie is met spanning overladen. Aïsha beslist 

echter de relatie met Ravi voort te zetten en het is opvallend dat ze vanaf dat 

moment 'westerser' wordt. Ze draagt geen hoofddoekje meer, haar ouders ko

men minder vaak in beeld en haar culturele achtergrond komt niet meer ter 

sprake. Ze schuift daarmee van het exotische frame naar het assimilatieframe. 

Het is opvallend dat Aïsha in haar 'traditionele' periode zichtbaar ongelukkig 

is en haar geluk vindt wanneer ze is 'verwesterd'. De witte gemeenschap heeft 

haar als het ware gered: Aïsha wordt door diverse witte personages in Onderweg 

naar Morgen bijgestaan om zich los te maken van haar ouders en haar isla

mitische achtergrond. Het contact houden met haar ouders en tegelijkertijd 

een plaats hebben in de witte gemeenschap van Onderweg naar Morgen blijkt 

niet mogelijk. O p deze manier maakt Aïsha een omgekeerde ontwikkeling 

door in vergelijking met de eerdergenoemde Che. Tijdens zijn begintijd in 

Goede Tijden Slechte Tijden is Che geassimileerd in de witte gemeenschap. Hij 

onderscheidt zich dan vooral doordat hij milieuactivist is. Hij draagt donkere 

kleding, waardoor hij nogal mysterieus overkomt. Later wordt duidelijk dat 

hij oorspronkelijk uit Marokko komt en belandt hij met de verhaallijn over 

uithuwelijken in het exotische frame. 

Keela is een jonge vrouw uit Indonesië, die in twee verschillende seizoenen 

van Westenwind speelt. In het eerste seizoen van de serie verschijnt ze in de 

gemeenschap omdat ze een kind heeft gekregen van Anton Noordermeer. An

ton heeft een affaire met haar gehad in Jakarta, waar zij werkte als serveerster. 

Keela ziet er in dit seizoen verward uit en spreekt slecht Nederlands. Er wordt 
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benadrukt dat ze zich in een voor haar vreemd land bevindt. Daarbij wordt ze 

door het personage Marleen mishandeld, opgesloten en gebruikt om de familie 

Noordermeer te chanteren. Anton wil echter niets met Keela te maken heb

ben en ontkent dat hij de vader van het kind is. Onder druk van zijn moeder 

trouwt hij toch met Keela, zodat ze een verblijfsvergunning kan krijgen. O p 

de bruiloft verschijnt Keela in traditionele Indonesische kleding. Het huwe

lijk gaat niet lang goed, Keela mist haar thuisland en gaat terug. In het derde 

seizoen van Westenwind verschijnt ze echter opnieuw en lijkt ze een complete 

metamorfose te hebben ondergaan. Ze heeft nu een sterke en zelfverzekerde 

uitstraling en spreekt vloeiend Nederlands. Ze eist geldt van Anton om hun 

kind te onderhouden en krijgt dat uiteindelijk ook. Dan gaat ze wederom terug 

naar Indonesië en is haar rol in Westenwind uitgespeeld. 

Op deze manier schuiven personages tussen het assimilatieframe en exotische 

frame als nieuwe verhaallijnen worden ingezet. In de genoemde voorbeelden 

gingen die over liefdesrelaties, wat niet ongewoon is voor soaps. Wanneer 

personages schuiven, worden andere persoonlijke eigenschappen benadrukt en 

veranderen hun relaties met andere personages en hun plek in de gemeenschap. 

In het exotische frame veroorzaakt hun achtergrond problemen en worden ze 

buitengesloten van sociale structuren in de soap. In het assimilatieframe worden 

personages juist opgenomen in diezelfde sociale structuren. He t dominante 

beeld in soaps is daarmee dat etnische minderheden tussen culturen moeten 

kiezen, waarbij de keuze voor de 'Nederlandse' cultuur de beste is. 

Het discriminatieframe komt ook voor in de Nederlandse soaps, zij het 

minder frequent dan het assimilatieframe en het exotische frame. In het eer

ste seizoen waarin de eerdergenoemde Arthur in Goede Tijden Slechte Tijden 

verschijnt, spelen verschillende verhaallijnen over discriminatie. Wanneer hij 

een liefdesrelatie met de witte Dian heeft, protesteert haar vader Jef vanwege 

zijn achtergrond. Verder wordt Arthur toegang tot een discotheek geweigerd 

vanwege zijn kleur en wordt hij gediscrimineerd en in elkaar geslagen door 

een groepje witte jongens. Het valt op dat deze jongens niet behoren tot de 

gemeenschap van de soap. Die gemeenschap helpt Arthur j uist de discriminatie 

te bestrijden, waarbij ze zich duidelijk feller opstellen dan Arthur zelf. 

Het assimilatieframe, het exotische frame en het discriminatieframe stro

ken met respectievelijk de incorporatiestrategie, de exotische strategie en de 

singleton strategie die Christ ine Geraghty (1991: 140-145) onderscheidt in 

Britse en Amerikaanse soaps. In de incorporatiestrategie horen etnische min-

derhedenpersonages bij de gemeenschap, in de exotische strategie worden ze 

gebruikt om de rust in de gemeenschap te verstoren en in de singleton strategie 

worden ze in een verhaallijn over discriminatie geplaatst. In de analyses van de 

Nederlandse soaps werd nog een manier van representatie gevonden, namelijk 

het complexe frame. Daarvan werden echter maar een paar gevallen ontdekt, 
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de meeste in Goudkust. Het valt op dat petsonages meestal naar het complexe 

frame schuiven als andere personages met dezelfde etniciteit als zijzelf in de 

soap verschijnen. In Goudkust is Lisa de geadopteerde dochter van de familie 

Zoomers, die naast haar bestaat uit vader Bert, moeder Mary en dochter Mariët. 

Lisa is begin twintig en heeft een lichtbruine huid: haar biologische vader is 

zwart en haar biologische moeder wit. Pas in het derde seizoen van Goudkust 

komt Lisa's achtergrond ter sprake. Lisa wordt over haar afkomst aan het denken 

gezet door de komst van een ander niet-wit personage in de serie: de twintiger 

Menno. Tijdens hun eerste ontmoeting vraagt Menno aan Lisa hoe het is om 

tussen blanke mensen op te groeien, omdat hij die ervaring niet heeft. Na het 

gesprek met Menno is Lisa helemaal van de kaart. Ze begint na te denken over 

haar eigen identiteit en besluit naar Curacao af te reizen om haar afkomst uit 

te zoeken. O p dat moment weet Lisa nog niet dat Menno haar halfbroer is. 

Wanneer ze daar achter komt, ontwikkelt ze een band met hem. Samen praten 

ze over Nederlandse en Antilliaanse cultuur. Na haar verschuiving naar het 

complexe frame behoudt Lisa haar plaats in de gemeenschap van Goudkust. 

Naast Menno heeft ze dezelfde relaties met andere personages als tevoren. In 

het complexe frame hebben personages derhalve meer ruimte om zelfstandig 

hun plaats te bepalen ten overstaan van meerdere culturen. 

Volgens Robert Allen (1985: 75) is het moeilijk etnische minderheden grote 

rollen te geven in soaps vanwege de nadruk op familierelaties. Niet-wit te 

personages kunnen moeilijk in bestaande witte families worden ingepast. Een 

oplossing voor dit probleem is het introduceren van een hele familie met een 

etnische minderhedenachtergrond, zoals in Goudkust is gebeurd. Een bijko

mend voordeel is dat op die manier extra ruimte voor paradigmatische diver

siteit wordt gecreëerd. In het vierde seizoen komt in de witte gemeenschap van 

Goudkust ten Surinaamse familie binnen, bestaande uit vader Aron en kinderen 

Bibi en Junior. Moeder Joyce zal later haar opwachting maken. De familie 

Zuidgeest bevindt zich net als de andere families in Goudkust in de bovenlaag 

van de samenleving. Aron is officier van justitie en vestigt zich met zijn gezin 

in het oude huis van de familie Zoomers. Zij vormen hun eigen gemeenschap, 

maar behoren daarnaast onvoorwaardelijk tot de witte gemeenschap van de 

soap. De kinderen Bibi en Junior worden meestentijds in het assimilatieframe 

afgebeeld, terwijl vader Aron in het complexe frame wordt neergezet. Hij heeft 

Surinaamse trekken, maar leeft tegelijkertijd, mede door zijn werk bij justitie, 

in de dominante Nederlandse cultuur. Wanneer moeder Joyce korte tijd na 

haar entree overlijdt, verschuift de familie bovendien even naar het exotische 

frame, aangezien op de begrafenis Surinaamse rituelen worden opgevoerd. De 

soap Goudkust is in 2001 stopgezet. Het complexe frame lijkt daarmee in de 

Nederlandse soaps weer naar de achtergrond gedrukt. 
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POLITIESERIES 

Politieseries lijken het meest expliciet multiculturele genre van populair televi

siedrama, aangezien ze zich in de regel afspelen in grote, multiculturele steden 

(Buxton, 1990: 129). Dat geldt in ieder geval voor de Nederlandse politieseries 

die werden geanalyseerd. In de narratieve gemeenschap is een sterke scheiding 

tussen enerzijds de politiemensen en anderzijds de daders en slachtoffers. Elk 

van de geanalyseerde series heeft één of meer etnische minderheden in het 

politieteam en daarnaast zijn er veel afleveringen waarin etnische minderheden 

als gastpersonages verschenen. De politieserie is een nieuw genre in Nederland 

en de wijze waarop etnische minderheden in het genre worden afgebeeld is 

daarmee een nieuw fenomeen. Ze gebruiken alle frames van etniciteit, wat 

resulteert in paradigmatische diversiteit. Voor syntagmatische diversiteit is 

minder gelegenheid, aangezien de meeste personages in slechts één aflevering 

aanwezig zijn. 

Veel etnische minderhedenpersonages in politieseries worden gerepresen

teerd in het assimilatieframe en het exotische frame. Keizer is rechercheurs 

in het politieteam van Baantjer. Hij heeft daarin niet een heel prominente 

rol, hij is degene die de technische klusjes oplost. Van zijn persoonlijkheid 

en privé-leven komt de kijker niet veel te weten, maar dat geldt in mindere 

mate ook voor de andere leden van het politieteam. Alleen aan zijn uiterlijk, 

de acteur is van Indonesische afkomst, kunnen we afleiden dat hij tot een 

etnische minderheid behoort . Keizer lijkt met iedereen in het politieteam 

goed te kunnen opschieten en samenwerken. Hij behoort zonder enig voor

behoud tot deze witte gemeenschap. Wel moet gezegd worden dat zijn rol 

in de afwikkeling van politiezaken bijzonder klein is en dat hij dus ook niet 

vaak in contact komt met de verschillende daders en slachtoffers die de revue 

passeren. Een voorbeeld van een personage dat in het exotische frame wordt 

gerepresenteerd is de Marokkaanse man El Khatabi in Blauw Blauw. Hij 

spreekt Nederlands met een accent, is hoofd van een islamitische basisschool 

en is door een collega aangegeven omdat hij een leerling heeft geslagen. Hij 

verweert zich door te zeggen dat zijn collega niets begrijpt van hun cultuur 

en dat Marokkaanse jongeren worden verpest door de Nederlandse cultuur 

waarin alles mag. 

In sommige afleveringen van politieseries komt het politieteam in aanraking 

met een gemeenschap van etnische minderhedenpersonages. Die personages 

zijn in de regel gerepresenteerd in verschillende frames, wat resulteert in pa

radigmatische diversiteit. In een aflevering uit het eerste seizoen van Baantjer 

is de studente Selma Gürsel, van Turkse afkomst, vermoord. Ze wordt dood 

aangetroffen onder het raam van het studentenhuis waar ze woont. Ook haar 

vader Achmet, broer Suat, zus Günay, een vriend van haar vader ïsmet Bayar 
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en een Turkse tolk verschijnen in de aflevering. Overigens heeft geen van hen 

de moord gepleegd: een witte huisgenoot heeft Selma uit het raam geduwd. 

De Turkse personages worden in verschillende frames neergezet: Achmet, Suat, 

Günay en ïsmet in het exotische frame en Selma en de tolk in het complexe 

frame. Met zes Turken krijgen we een diversiteit aan beelden van 'Turks' te 

zien. Selma studeerde en woonde in een s tudentenhuis en werd door haar 

vader en broer gezien als slet, later blijkt uit haar dagboek echter dat ze nog 

maagd is. Achmet is een dominante vader, maar blijkt in tegenstelling tot de 

verwachting van rechercheur Vledder wel Nederlands te spreken. Günay is net 

als haar zus een jonge vrouw van Turkse komaf, maar kleedt zich traditioneler. 

De tolk heeft overigens als functie om de 'Turkse cultuur' uit te leggen aan de 

rechercheurs. Zo zegt hij: 'Veel families hier komen van het Turkse platteland, 

daar gelden andere regels en gewoonten'. Behalve Selma en de tolk heeft geen 

van de Turkse personages banden met witte Nederlanders. De enige interactie 

met witten is met de rechercheurs. 

O o k in een aflevering uit het vijfde seizoen treden de rechercheurs van 

Baantjer een etnische minderhedengemeenschap binnen. Roy Biervliet, een 

medici jnman die de Surinaamse inheemse godsdienst Wint i praktiseerde, 

wordt dood gevonden. Andere Surinaamse personages in deze aflevering zijn 

André Vreugdenhil , Ruud Samrat, Papa Kondre, Frenk Wielaart en Teun 

Kistemaker. De laatste is, opvallend genoeg, wit. De laatste vier personages 

blijken elkaar en Roy Biervliet nog te kennen uit Suriname. Daar heeft Roy 

samen met Ruud en Teun de broer van Frenk vermoord, reden waarom Frenk 

naar Nederland is gekomen om wraak te nemen. De medicijnman is in het 

exotische frame gerepresenteerd, de andere personages in het complexe frame. 

Dat resulteert wederom in paradigmatische diversiteit: sommige personages 

hebben een accent en anderen niet, de huidskleuren zijn van donkerbruin tot 

lichtbruin tot zelfs wit en sommigen doen aan Winti terwijl anderen daar niets 

mee te maken willen hebben. Net als in de Turkse aflevering is er een personage 

dat 'de cultuur' uitlegt, alleen is dat nu rechercheur Prins, die een relatie met 

een Surinamer heeft gehad. Verder ontwikkelt De Cock een vriendschapsband 

met het personage Papa Kondre. O p die wijze worden ook verbindingen gelegd 

tussen de Surinaamse gemeenschap en de witte personages. 

Het discriminatieframe duikt op in politieseries als vooroordelen over etni

sche groepen ter discussie worden gesteld. Wanneer De Cock aan André Vreug

denhil in de hierboven besproken aflevering van Baantjer vraagt of hij eerder 

met justitie in aanraking is geweest, zegt deze: 'Nee, niet iedere Surinamer is 

met j ustitie in aanraking geweest'. De al besproken Marokkaan El Khatabi zegt 

tegen een politieagent: 'Van alle arrestaties die jullie maken, hoeveel zijn er 

buitenlanders? Bijna de helft is allochtoon! Veel te veel!'. Achmet Gürsel zegt 

in de besproken Baantjer-aftevering: 'Iedere vader, of hij nou Nederlander of 

80 



Turk is, zal kwaad worden als z'n dochter zichzelf als slet gedraagt, daar heeft 

afkomst niets mee te maken'. 

Terwijl politieseries paradigmatische diversiteit laten zien door alle frames 

te gebruiken, bieden ze tegelijkertijd minder ruimte voor syntagmatische 

diversiteit omdat de meeste personages maar in één aflevering verschijnen en 

daardoor niet schuiven. Personages die wél kunnen schuiven zijn de recher

cheurs. De rechercheur Thomas in Spangen heeft een Surinaams uiterlijk, is 

midden dertig en werkt meestal samen met de witte Robin. Hij wordt meestal 

in het assimilatieframe geplaatst. Maar in een aflevering waarin een Antil

liaanse verdachte wordt aangehouden, wordt Thomas plotseling als 'één van 

hen' neergezet. De verdachte wil alleen met Thomas praten en niet met Robin. 

Ze groeten elkaar voor het verhoor door vuisten tegen elkaar aan te slaan en 

Thomas noemt hem in het verhoor 'brother'. In een andere aflevering wordt 

een extreemrechtse groep opgerold. Thomas voelt zich betrokken en kan zijn 

emoties niet bedwingen tegenover de eigenaar van een nazi-café: hij gaat met 

hem op de vuist. Naast dergelijke verhaallijnen is Thomas gewoon één van de 

leden van het politieteam en vervult daarin een soortgelijke rol als de witte 

Robin. Hij schuift alleen naar het complexe en het discriminatieframe als een 

concrete situatie daartoe aanleiding geeft. Een verschil met de soappersonages 

is dat hij sneller schuift, vaak in de loop van één aflevering of zelfs één scène. 

Terwijl Karen Ross (1996:110) stelt dat politieagenten uit etnische minderheden 

vooral in de serie worden gebracht om zich met de zwarte criminele gemeen

schap te bemoeien, blijkt uit het geval van Thomas dat ze dat niet voortdurend 

doen. 

In vergelijking met de andere genres gebruiken de politieseries het complexe 

frame het vaakst en bovendien reflecteren ze dikwijls op discriminatie. Daarmee 

laten ze een divers beeld van etnische minderheden zien. Een mogelijke verkla

ring daarvoor ligt in hun narratieve structuur. Volgens Danae Clark (1999: 347) 

worden in de politieserie Cagney & Lacey traditionele betekenissen van tal van 

sociale identiteiten ter discussie gesteld. Dat gebeurt doordat in de serie een 

strijd wordt gevoerd tussen verschillende 'stemmen' over het vertellen van het 

verhaal. In het begin van een aflevering zijn er in de regel verschillende theo

rieën over wie een misdaad heeft gepleegd, aan het einde blijkt pas hoe het zit. 

Gedurende een aflevering proberen politieseries hun kijkers op het verkeerde 

been te zetten. Onderdeel van die strategie lijkt wat betreft de Nederlandse 

politieseries om allerlei verschillende etnische minderhedenpersonages op te 

voeren. 

COMEDIES 

De comedy heeft in vergelijking met de andere drie genres, zoals in hoofdstuk 
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één werd gesteld, een langere geschiedenis in Nederland. Al vanaf het begin van 

de Nederlandse televisiecomedy verschenen etnische minderheden, waarvan 

de Afrikaans-Amerikaanse Dinky in Pension Hommeles een bekend voorbeeld 

is (zie Kuipers, 2003). Ook in latere Nederlandse comedyseries waren etnische 

minderheden te zien (De Leeuw, 1999: 13-14)- In de geanalyseerde comedies 

zijn echter weinig personages uit etnische minderheden gevonden. Degenen die 

verschenen, werden met name in het assimilatieframe en het exotische frame 

gerepresenteerd. Deze comedies laten zo ten opzichte van de andere genres de 

minste paradigmatische en syntagmatische diversiteit zien. Het genre biedt op 

zich wel mogelijkheden voor paradigmatische diversiteit, zoals 'zwarte' come

dies uit de Verenigde Staten (bijvoorbeeld de Cosby Show en The Fresh Prince 

of Bell Air) aantonen. Er lijken minder mogelijkheden voor syntagmatische 

diversiteit, aangezien personages in comedies over het algemeen niet verande

ren. Aan het einde van een aflevering wordt steevast de status quo bereikt als 

degene waarmee de aflevering begon (Mare, 1997: 110). 

Een uitzondering op deze regel is het personage Jimmy in Sam Sam. Jimmy 

is in alle seizoenen van deze comedy het belangrijkste personage. Hij is een 

lange jongeman met een lichtbruine huidskleur en zwart kortgeknipt krullet-

jeshaar. Zijn uiterlijk wordt over het algemeen niet als aanzet tot verhaallijnen 

gebruikt. Soms worden echter grappen gemaakt waarin Jimmy's etniciteit 

plotseling wél een rol speelt. In een van de eerste scènes van Sam Sam merkt 

het personage Nol op dat J immy trommels heeft. Deze geeft als antwoord 

dat hij die gebruikt voor 'tamtampost voor Afrika'. In een aflevering uit 2001 

wordt Jimmy verweten dat hij geen ritmegevoel heeft, waarop hij roept: 'Geen 

ritmegevoel? Wie is hier de neger?' Op deze manier schuift Jimmy anticiperend 

naar het discriminatieframe. Jimmy is een ster in het acteren van typetjes, zoals 

een samoerai, een Rus, een kakker, een geheim agent, een Surinamer of een 

zwarte. Dat laat zien dat Jimmy speelt met zij n identiteit, door op verschillende 

momenten verschillende etniciteiten op een grappig exotische manier neer te 

zetten. Hiermee wordt duidelijk dat etniciteit niet zozeer een diepgewortelde 

identiteit is, maar vaak veel meer een 'act'. 

In het algemeen lijkt de opdracht van etnische minderhedenpersonages in de 

Nederlandse comedies echter om de rust in de gemeenschap te verstoren. Ver

gelijkbaar met Amerikaanse en Britse comedies wordt hun anderszijn gebruikt 

om de lach van het (witte) publiek op te wekken (Malik, 2002: 91; Shohat & 

Stam, 1994). In elk van de geselecteerde comedyseries komen Italianen voor, 

die in het exotische frame worden gerepresenteerd. In Flodderen Sam Sam is er 

één aangetroffen, in Het zonnetje in huis zelfs drie. Alle rollen werden gespeeld 

door Nederlandse acteurs (met donker haar), die zich voor de gelegenheid een 

zwaar Italiaans accent aanmaten. In Flodder verschijnt in twee opeenvolgende 

afleveringen uit 1993 Vitorio Bellusconio. Hij is een stereotiepe maffiose Itali-
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aan: hij draagt een wit pak en een witte hoed, heeft een snorretje, een gouden 

tand en spreekt Nederlands met een zwaar Italiaans accent. Bovendien is hij 

een echte macho: hij versiert ma Flodder en belandt met haar in bed. Daarnaast 

kookt hij spaghetti voor de familie en drinkt hij de hele dag rode wijn. Tot slot 

is hij een zware crimineel. Hij wordt aan het einde van de aflevering door de 

politie neergeschoten. 

JONGERENSERIES 

De enige jongerenserie die werd onderzocht is Costa. Bovendien werden slechts 

tien afleveringen geanalyseerd, wat niet veel mogelijkheden biedt algemene 

uitspraken over de representatie van etniciteit in het genre jongerenseries te 

doen. In Costa is, soortgelijk aan politieseries, een scheiding in de gemeenschap 

tussen de groep vaste personages en de gastpersonages aanwezig. De jonge 

gastpersonages uit etnische minderheden die in Costa verschijnen worden allen 

neergezet in het assimilatieframe. Ze onderscheiden zich alleen door hun kleur 

van witte gastpersonages. In de vaste cast zijn drie personages met een etnische 

minderhedenachtergrond vertegenwoordigd. Bij Frida is daarvan niets te mer

ken en bij Tommy wijst uitsluitend zijn accent op zijn Belgische achtergrond. 

Het personage Björn wordt echter in het complexe frame gerepresenteerd. Hij 

behoort onvoorwaardelijk tot de groep proppers, maar onderscheidt zich door 

zijn Surinaamse accent en 'relaxte' voorkomen. Wanneer in aflevering drie zijn 

oma langskomt, wordt even aandacht besteed aan Surinaamse cultuur. Zij 

merkt op dat in Suriname oudere mensen niet in een bejaardentehuis worden 

geplaatst, maar er in tegenstelling tot in de Nederlandse cultuur nog volledig 

bijhoren. Het dominante frame in Costa blijft echter het assimilatieframe. 

Bovendien komen het exotische frame en het discriminatieframe geheel niet 

voor, waarmee de serie een geringe syntagmatische en paradigmatische diver

siteit laat zien. 

O n t w i k k e l i n g e n 

De manier waarop de genres etnische minderheden neerzetten is in de loop der 

tijd veranderd. In het begin van de jaren negentig hadden de soaps exclusief 

witte casts. Midden jaren negentig begonnen meer etnische minderheden te 

verschijnen, de meesten gerepresenteerd in het assimilatie- en het exotische 

frame. De nieuwste soap, Goudkust, die in 1996 begon, gebruikte ook het 

complexe frame. Die soap is echter in 2001 gestopt. De overgebleven soaps 

lijken de laatste jaren sterker op het assimilatieframe te leunen. Politieseries zijn 

het nieuwste genre van populair Nederlands televisiedrama en laten de meest 

ingewikkelde representatie zien. Alle geanalyseerde series spelen zich afin grote 
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multiculturele steden en gebruiken die setting om vele etnische minderheden 

als daders en slachtoffers de revue te laten passeren. Daarbij worden alle vier 

frames van etniciteit ingezet. Het valt op dat de twee nieuwste politieseries, 

Spangen en Blauw Blauw, het meest multicultureel zijn. Bovendien hebben 

beide series politiemensen uit etnische minderheden die bij gelegenheid schui

ven tussen frames. Het oudste genre van populair Nederlands televisiedrama, 

de comedy, laat aan de hand van de geanalyseerde series de minste diversiteit 

in representatie zien. In 2001 is echter een 'zwarte' Nederlandse comedy ge

start, Bradaz genaamd, die vele etnische minderheden in verschillende frames 

opvoert. Er lijkt dus een ontwikkeling in populair Nederlands televisiedrama 

te zijn in de richting van het tonen van meer etnische minderheden, die in 

een toenemende mate van complexiteit worden neergezet (zie ook De Leeuw, 

1999)-
Vergelijkbare tendensen hebben zich in andere landen voltrokken. Herman 

Gray (1995) schetst de historische ontwikkeling in de representatie van etni

sche minderheden op de Amerikaanse televisie. In de jaren zestig werden veel 

stereotypen gebruikt, in de jaren zeventig werden etnische minderheden als 

geassimileerd in de dominante cultuur afgebeeld. Vanaf de jaren tachtig zijn 

echter ook andere perspectieven opgekomen: er is meer aandacht voor 'zwarte' 

cultuur, etnische minderheden worden in hogere sociale klassen neergezet en in 

sommige programma's wordt een multicultureel perspectief gehanteerd, waarin 

etniciteiten als complex en dynamisch worden voorgesteld. Zo beschouwd zijn 

het assimilatieframe en het exotische frame (en waarschijnlijk ook het discri

minatieframe) oude representaties, terwijl het complexe frame als nieuwe vorm 

van representatie kan worden gezien. 

D e rol van sekse 

De rol van sekse in de representatie van etniciteit lijkt op het eerste gezicht 

gering. In het assimilatieframe worden etnische minderhedenpersonages 

gelijk aan witte personages afgebeeld, waarmee ook dezelfde processen rond 

sekse spelen. In het exotische frame worden personages met name als etnische 

minderheid neergezet en schuift sekse naar de achtergrond. Zo zou men ver

wachten dat een verhaallijn over uithuwelijken aan een vrouwelijk personage 

wordt toebedeeld, aangezien in het Nederlandse maatschappelijk debat de 

vermeende strenge regels van de islam het vaakst met de positie van vrouwen 

worden verbonden (zie Leurdijk, 2000: 252), maar het is het mannelijke per

sonage Che die in GTST wordt uitgehuwelijkt. Het discriminatieframe lijkt 

evenmin seksegebonden. Personages worden gediscrimineerd vanwege hun 

huidskleur of culturele achtergrond, waarbij sekse meestal geen onderschei

dende rol speelt. Een uitzondering is wellicht Arthur in GTST, wanneer Jef 
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diens relatie met zijn dochter Dian afkeurt omdat Arthur als Surinaamse man 

'andere' opvattingen over seksualiteit zou hebben. Sekse speelt de grootste rol 

in het complexe frame omdat daarin vooral mannelijke personages worden 

neergezet. De voornaamste reden daarvoor is echter dat het complexe frame 

het vaakst in politieseries voorkomt, waar mannen sowieso in de meerderheid 

zijn. Desalniettemin wordt de waarde van het complexe frame ondergraven als 

daarin vrouwen geen plek krijgen. Dan lijkt het net alsof alleen mannen actief 

betekenis geven aan hun etniciteit. 

Een sociale identiteit die daarentegen wél een onderscheidende rol speelt 

in de frames is de etnische groep waartoe een personage wordt gerekend. 

Personages met een Surinaamse of Indische achtergrond worden relatief 

frequent in het assimilatieframe gerepresenteerd, personages van Turkse of 

Marokkaanse afkomst vaker in het exotische frame. Daarmee ontstaat een 

verschil in representatie tussen etnische minderheden uit voormalige Ne

derlandse kolonies en etnische minderheden die als arbeidsmigranten naar 

Nederland zijn gekomen. De eerste groep wordt voorgesteld als geassimileerd 

in de Nederlandse samenleving, terwijl de laatste groep blijkbaar vasthoudt 

aan de 'eigen' cultuur. O p die wijze wordt eenzelfde conclusie getrokken als 

in de huidige discussies over de multiculturele samenleving, namelijk dat 

Marokkaanse en Turkse Nederlanders slecht geïntegreerd zijn. Daarbij is het 

kennelijk te riskant om het exotische frame aan te wenden om hen werkelijk 

belachelijk te maken. Daarvoor worden, in comedies althans, personages van 

Italiaanse afkomst gebruikt. 

Wat ontbreekt? 

Uit de vorige paragraaf valt af te leiden dat het eerste dat ontbreekt een even

wichtige representatie van etnische groepen is. Etnische groepen uit de voor

malige Nederlandse kolonies worden weinig in het exotische frame afgebeeld. 

Daarmee lijkt het alsof zij geen specifieke culturele kenmerken (meer) hebben. 

Arbeidsmigranten, waaronder Turken en Marokkanen, worden nauwelijks in 

het assimilatieframe gerepresenteerd, wat het idee opwerpt dat zij weinig aan 

de dominante Nederlandse cultuur deelnemen. Daarnaast valt op dat de meeste 

etnische minderheden in populair Nederlands televisiedrama een Turkse, Su

rinaamse of Marokkaanse achtergrond hebben, een conclusie die strookt met 

onderzoek van de STOA uit 1994. We zien weinig andere etnische minderhe-

dengroepen uit de Nederlandse samenleving, zoals Ghanezen, Antillianen of 

Chinezen of Afghanen. De weinige personages uit 'kleine' etnische groepen die 

verschijnen, worden vooral in het complexe frame gerepresenteerd. Blijkbaar 

biedt dat frame, vanwege haar focus op complexe processen rond etniciteit, 

ruimte voor minder voor de hand liggende groepen. 
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Een andere meerwaarde van het complexe frame is dat het zichtbaar maakt 

dat mensen zelf invloed hebben op de betekenis van hun etniciteit. Daarmee 

sluit het aan bij de in hoofdstuk twee besproken processuele definitie, die stelt 

dat etniciteit ontstaat uit een constante onderhandeling tussen verschillende 

culturen. De andere frames worden gestuurd door de essentialistische definitie 

van etniciteit, die het begrip onlosmakelijk verbindt met cultuur, taal, religie, 

huidskleur en een bepaald land. Dat heeft tot gevolg dat etnische minderhe-

denpersonages in één cultuur worden neergezet, namelijk óf de dominante 

Nederlandse cultuur (in het assimilatieframe) óf de vermeende cultuur van hun 

moederland (het exotische frame en het discriminatieframe). Het is derhalve 

spijtig dat het complexe frame maar weinig voorkomt in populair Nederlands 

televisiedrama. Het is vooral in de politieseries te zien, veel minder in de soaps, 

de comedies en Costa. Het gevolg daarvan is dat we maar weinig personages 

zien die onderhandelen tussen culturen en daarmee op zelfverzekerde wijze in 

de multiculturele samenleving staan. 

S a m e n v a t t i n g 

Het thema van dit hoofdstuk is de representatie van etniciteit in populair 

Nederlands televisiedrama. Een eerste blik op de representatie van etnische 

minderhedenpersonages toont een dichotomie: enerzijds worden personages 

afgebeeld als geheel opgegaan in de dominante Nederlandse cultuur, anderzijds 

worden personages overladen met culturele kenmerken. Aan de hand van de 

analyses zijn vier frames van etniciteit gereconstrueerd, waarvan respectievelijk 

het assimilatieframe en het exotische frame corresponderen met die dichoto

mie. De twee andere frames zijn het discriminatieframe, waarin personages 

op basis van kleur of cultuur worden gediscrimineerd, en het complexe frame, 

waarin personages actief onderhanden met verschillende culturen en zo hun 

etniciteit vormen. 

Soaps, politieseries, comedies en jongerenseries verschillen in het gebruik 

van de frames daarmee in diversiteit. De comedies en jongerenseries laten 

de minste diversiteit zien. In comedies is syntagmatische diversiteit moeilijk, 

omdat personages in dat genre in het algemeen niet veranderen. Paradigmati

sche diversiteit werd in de geanalyseerde series niet gevonden, omdat weinig 

etnische minderheden verschenen. De jongerenserie Costa leunt op het as

similatieframe. De politieseries tonen de meeste paradigmatische diversiteit, 

aangezien alle frames worden gebruikt en verschillende etniciteiten stemmen 

krijgen toebedeeld. Het multiculturele gezicht van politieseries heeft echter 

een beperkte bandbreedte, omdat ze draaien om één thema, namelijk crimi

naliteit. Verder verschijnen etnische minderheden meestal als gastpersonages, 

wat weinig gelegenheid biedt voor syntagmatische diversiteit. Soaps bieden de 
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meeste mogelijkheden voor syntagmatische diversiteit, omdat personages jaren 

in de soap verschijnen en met tal van verhaallijnen kunnen worden verbonden. 

Etnische minderheden schuiven inderdaad tussen frames in soaps, maar meestal 

tussen het assimilatieframe en het exotische frame. 

Het complexe frame lijkt in opkomst te zijn. In de loop der tijd zijn meer 

etnische minderhedenpersonages in de geanalyseerde series verschenen en we 

kunnen met enige voorzichtigheid stellen dat ze met toenemende mate van 

complexiteit worden neergezet. Terwijl de rol van sekse in de representatie van 

etniciteit over het algemeen niet groot is, worden juist in het complexe frame 

vooral mannelijke personages afgebeeld. De reden daarvoor is dat het frame 

vooral in politieseries wordt gebruikt, waarin mannen sowieso in de meerder

heid zijn. Etnische afkomst speelt wél een grote onderscheidende rol in de 

frames. Etnische groepen uit voormalige Nederlandse kolonies worden vaker 

in het assimilatieframe afgebeeld, etnische groepen met een geschiedenis van 

arbeidsmigratie vaker in het exotische frame. We zien vooral personages van 

Surinaamse, Marokkaanse en Turkse komaf verschijnen in populair Nederlands 

televisiedrama, andere etniciteiten komen, behoudens in het complexe frame, 

minder frequent voor. 
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7 Introductie van de informanten 

Aan de studies naar de interpretatie van populair Nederlands televisiedrama 

hebben in totaal 239 jongeren meegedaan. Zij zijn óf in groepsverband óf indivi

dueel geïnterviewd. De 206 jongeren die participeerden in een groepsinterview 

hebben tevens een vragenlijst ingevuld.' Die vragenlijst ging enerzijds over hen

zelf en anderzijds over hun kijkgedrag met betrekking tot populair Nederlands 

televisiedrama. In dit hoofdstuk gebruik ik de resultaten van de vragenlijsten 

om deze jongeren in algemene termen te introduceren en een eerste blik te wer

pen op hoe ze met populair Nederlands televisiedrama omgaan. Ter illustratie 

van dat laatste worden enkele citaten uit de groepsinterviews gebruikt. 

PERSOONLIJKE ACHTERGRONDEN 

In de vragenlijst is de jongeren verzocht hun sekse, leeftijd, opleidingsniveau, 

etniciteit en geloof aan te geven. Van de 206 jongeren is 68 procent meisje 

en 32 procent jongen. De onbalans is te verklaren doordat meisjes enthousi

aster reageerden op de oproep mee te doen aan het onderzoek. De leeftijden 

lopen uiteen van twaalf tot en met achttien jaar, maar het gros valt binnen de 

leeftijdsgroep van veertien tot en met zeventien jaar: 21 procent is veertien, 

30 procent vijftien, 26 procent zestien en 17 procent zeventien. De jongeren 

zijn benaderd via scholen, mede met het oogmerk jongeren met verschillende 

opleidingsniveaus te selecteren. Van de 206 jongeren is 58 procent bezig met 

een 'lagere' opleiding (VMBO) en 42 procent met een 'hogere' opleiding (HAVO 

of vwo). 

De etniciteit van de informanten is bepaald met drie vragen. De eerste vraag 

luidde 'In welk land is je vader geboren?', de tweede 'In welk land is je moeder 

geboren' en de derde ' In welk land ben je z<?//"geboren?'~ Het overgrote deel 

van de informanten is in Nederland geboren: 77 procent. Een minderheid van 

23 procent is in het buitenland geboren.' O m de informanten naar etnische 

groepen in te delen, is gekeken naar het land waar hun ouders zijn geboren.4 

Daarmee wordt de volgende indeling zichtbaar: 
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Etniciteit 

Autochtoon 

Westers allochtoon 

Marokkaans 

Turks 

Surinaams 

Antill iaans 

Kaapverdiaans 

Chanees 

Anders 

Missend 

Totaal 

Percentage 

19,4% 

5,8 % 

22,3 % 

16,0% 

23,3 % 

2,4% 

2,9 % 

1,9 % 

5,3 % 

0,5 % 

100,0 % 

Ook is de jongeren gevraagd hun geloof aan te geven. Dat resulteert in deze 

verdeling: 

Geloof 

Geen 

islamitisch 

Christelijk 

Hindoeïstisch 

Boeddhistisch 

Missend 

Totaal 

Percentage 

18,4% 

4i,3 % 

34,5 % 

2,9 % 

0,5 % 

2,4 % 

100,0 % 

Er is een verband tussen geloof en etniciteit. Autochtone jongeren belijden geen 

geloof of zijn christelijk, jongeren van Marokkaanse en Turkse komaf zijn bijna 

allemaal moslim en 'zwarte' groepen zijn overwegend christelijk: 

Etniciteit en geloof 

Autochtoon 

Westers allochtoon 

Marokkaans 

Turks 

Surinaams 

Antil l iaans 

Kaapverdiaans 

Ghanees 

Anders 

Geen 

6o,s % 

30,0 % 

2,2% 

3,o % 

14,9 % 

16,7% 

18,2 % 

islam 

20,0 % 

97,8 % 

97,0 % 

10,6 % 

Christ. 

39,5 % 

50,0 % 

63,8 % 

100.0 % 

83,3 % 

100,0 % 

63,6 % 

Hindoe 

10,6 % 

9.1 % 

Boeddh. 

9,1 % 

Totaal 

100% 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100% 

100% 

100% 
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In de rest van dit hoofdstuk wordt beschouwd in welke mate en op welke 

manieren de jongeren naar populair Nederlands televisiedrama kijken. Daarbij 

komen verschillen naar sekse, opleiding en etniciteit aan de orde. 

KlJKFREQUENTIE 

Met betrekking tot 21 populaire Nederlandse series' is de jongeren gevraagd hoe 

vaak ze ernaar kijken.6 De zeven best bekeken series zijn Goede Tijden Slechte 

Tijden, Baantjer, Sam Sam, Flodder, Het Zonnetje in Huis, Bradaz en Costa. In 

de onderstaande tabel is te zien hoe vaak de jongeren naar die series kijken: 

Kijkfrequentie 

Nooit 

[ keer per maand 

1 keer per week 

Paar keer per week 

Elke dag 

Missend 

Totaal 

GTST 

24,3 % 

n,7% 

9,2% 

16,5% 

38,3 % 

0 , 0 % 

100 ,0 % 

Baantjer 

S7,8 % 

19,9 % 

17,0 % 

4,4 % 

0 , 0 % 

1 ,0% 

100 ,0 % 

Sam Sam 

28,6 % 

22,3 % 

24,3 % 

1 6 , 0 % 

6,8 % 

1,9 % 

100 ,0 % 

Flodder 

32,S % 

23,8 % 

22,8 % 

13,1% 

7,3 % 

0,5 % 

100 ,0 % 

Zonnetje 

41,3 % 

14,1 % 

26,2 % 

12,6 % 

4,9 % 

1 , 0 % 

100 ,0 % 

Bradaz 

Sl.S % 

11,7 % 

18,0 % 

8,7 % 

7,8 % 

2,4% 

100 ,0 % 

Costa 

47,6 % 

21,4 % 

19,4 % 

4,9 % 

6,3% 

0,5% 

100 ,0 % 

Goede Tijden Slechte Tijden scoort, analoog aan de kijkcijfers en ander onder

zoek die in hoofdstuk één werden genoemd, duidelijk het beste. Maar liefst 

bijna 40 procent van de informanten kijkt elke dag naar die soap. De voor

keur voor GTST blijkt tevens uit een andere vraag. Jongeren werd verzocht een 

topdrie van favoriete Nederlandse series te maken. G7"57"werd door 35 procent 

van de jongeren op nummer één gezet. Goede Tijden Slechte Tijden blijkt voor 

de jongeren de Nederlandse soap bij uitstek. De andere soap, Onderweg naar 

Morgen, valt niet onder de zeven best bekeken series. 

Naar politieseries wordt relatief weinig gekeken, minder dan men op grond 

van de kijkcijfers onder jongeren zou verwachten. Alleen Baantjer behoort 

tot de zeven best bekeken series. Het genre comedy scoort hoger. Net als uit 

de kijkcijfers blijkt, worden van dat genre de series Sam Sam, Flodder en Het 

Zonnetje in Huis het best bekeken onder jongeren." Bradaz eindigt als vierde 

bij de comedies. Desalniettemin werd die serie na Goede Tijden Slechte Tijden 

het vaakst op nummer één van de topdrie geplaatst, te weten door 16 procent 

van de jongeren. De jongerenserie Costa wordt tot slot iets beter bekeken dan 

Baantjer en iets minder dan de comedies. Twee andere genres die in de vragen

lijst waren opgenomen, namelijk ziekenhuisseries en wekelijkse dramaseries als 

Westenwind, werden minder goed bekeken dan de vier besproken genres. 
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Verschillen naar sekse 

Van de zeven populairste series zijn de duidelijkste sekseverschillen in kijkfre-

quentie te zien bij Goede Tijden Slechte Tijden. Soaps worden in de literatuur 

gezien als 'vrouwelijk' genre en over het algemeen beter door vrouwen dan 

door mannen bekeken. Dat geldt ook voor deze groep jongeren: bijna de helft 

van de meisjes kijkt elke dag, terwijl ruim 40 procent van de jongens aangeeft 

nooit te kijken: 

Kijkfrequentie CTST 

Meisjes 

Jongens 

Nooit 

15,0 % 

43,9 % 

1 x p/m 

10,0 % 

15,2% 

1 x p/w 

7,1% 

13,6 % 

Paar x p/w 

18,6% 

12,1% 

Elke dag 

49,3 % 

15,2 % 

Totaal 

100,0 % 

100,0 % 

X !(4. N = 206) = 33.308, p < .001; V= .402, p < .001 

Ook naar Het Zonnetje in Huis kijken net iets meer meisjes dan jongens.8 Bij 

de overige vijf series zijn geen sekseverschillen waar te nemen. 

Verschillen naar opleiding 

In de mate van kijken naar GTST zijn naast sekseverschillen verschillen naar 

opleiding aanwezig. Lager opgeleide jongeren geven vaker aan elke dag te 

kijken, hoger opgeleide jongeren vullen vaker 'nooit' in: 

Kijkfrequentie GTST 

Lager opgeleid 

Hoger opgeleid 

Nooit 

18,5 % 

32,2 % 

1 x p/m 

15,1 % 

6,9 % 

1 x p/w 

5,9 % 

13,8 % 

Paarx p/w 

14,3 % 

19,5 % 

Elke dag 

46 ,2% 

27,6 % 

Totaal 

100,0 % 

100,0 % 

X2(4, N = 206) = 15.606, p < .01; V = .275, p < .01 

Er is geen verschil tussen lager en hoger opgeleide jongeren in het kijken 

naar Baantjer en Costa. Lager opgeleiden kijken vaker dan hoger opgeleiden 

naar comedies. Dat geldt voor Sam Sam,9 Flodder,'0 Het Zonnetje in Huis" en 

Bradaz.11 

Verschillen naar etniciteit 

O o k tussen etnische groepen zijn er verschillen in het kijken naar de series. 

Ik kijk in dit hoofdstuk alleen naar de groepen 'Autochtoon', 'Surinaams' , 

'Marokkaans' en 'Turks' ." Die laatste drie zijn, net als in de Nederlandse sa

menleving (zie hoofdstuk één), de grootste niet-westerse allochtone groepen. 

De overige allochtone groepen lijken te klein om uitspraken over te doen. 

Wederom eerst GTST. 
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Kijkfrequentie GTST 

Autochtoon 

Surinaams 

Marokkaans 

Turks 

Nooit 

25,0 % 

14,6 % 

17,4 % 

48,5 % 

1 x p/m 

10,0 % 

8,3 % 

8,7 % 

21,2 % 

1 x p/w 

15,0 % 

8,3 % 

6,5 % 

12,1 % 

Paarx p/w 

2 0 , 0 % 

20,8 % 

15,2 % 

9,1 % 

Elke dag 

30,0 % 

47,9 % 

52,2 % 

9,1 % 

Totaal 

100,0 % 

100,0 % 

100,0 % 

100,0 % 

X2(i2, N = 167) = 29.753, P < 01; v= -244, P < 0 1 

De jongeren van Surinaamse en Marokkaanse afkomst kijken het vaakst, de 

autochtone jongeren net iets minder vaak. Wat betreft deze groep informanten 

blijkt Goede Tijden Slechte Tijden dus, net als in hoofdstuk één naar aanleiding 

van bestaand onderzoek aan de orde kwam, een multicultureel jong kijkers

publiek te trekken. De jongeren van Turkse komaf kijken echter een stuk 

minder. Een mogelijke verklaring daarvoor geef ik later in dit hoofdstuk. Ook 

bij Baantjer is een verschil naar etniciteit waar te nemen, zij het langs andere 

lijnen. Autochtone jongeren kijken meer dan allochtone jongeren: 

Kijkfrequentie Baantjer 

Autochtoon 

Surinaams 

Marokkaans 

Turks 

Nooit 

30 ,0 % 

62,5 % 

72,7 % 

81,8 % 

1 x p/m 

2 5 , 0 % 

18,8 % 

9 ,1% 

9,i % 

1 x p/w 

4 0 , 0 % 

18,8 % 

13,6 % 

6,1 % 

Paar x p/w 

5,0 % 

0 , 0 % 

4,5% 

3,o % 

Totaal 

1 0 0 , 0 % 

100 ,0 % 

1 0 0 , 0 % 

100 ,0 % 

Xz[9, N = 165) = 28.669, P < 01; V = .241, p < .01 

Sam Sam wordt het best bekeken door de jongeren met een Surinaamse achter

grond. Een verklaring zou kunnen zijn dat het belangrijkste personage, Jimmy, 

zwart is. Maar ook jongeren van Marokkaanse komaf kijken relatief veel, zelfs 

net iets meer dan autochtone jongeren. Net als bij de soaps en de politieseries 

kijken de Turkse jongeren het minst: 

Kijkfrequentie Sam Sam 

Autochtoon 

Surinaams 

Marokkaans 

Turks 

Nooit 

2 7 , 5 % 

18,8% 

23,3 % 

63,6 % 

1 x p/m 

22,5 % 

25,0 % 

20 ,9 % 

24,2 % 

1 x p/w 

25,0 % 

22,9 % 

32,6 % 

12,1 % 

Paar x p/w 

17,5% 

25,0 % 

18,6 % 

O , 0 % 

Elke dag 

7,5% 

8,3 % 

4,7% 

0,0 % 

Totaal 

100 ,0 % 

100 ,0 % 

1 0 0 , 0 % 

100 ,0 % 

X !( l2, N = 164) = 28.684, P < 01; V= .241, p < .01 

Jongeren van Turkse komaf kijken ook relatief het minst vaak naar Het Zonnetje 

in Huis. Tussen de andere etnische groepen zijn geen verschillen te zien.'4 Bij 

Flodderen Costa is überhaupt geen verschil naar etniciteit. De 'zwarte' comedy 

Bradaz laat wél weer een verschil zien: 

93 



Kijkfrequentie Bradaz 

Autochtoon 

Surinaams 

Marokkaans 

Turks 

Nooit 

80,0 % 

15,2% 

54,4 % 

75,8 % 

1 x p / m 

7,5% 

13,0 % 

13,6% 

1 x p/w 

10,0 % 

34,8% 

15,9 % 

Paar x p/w 

2,5 % 

19,6% 

9,i % 

Elke dag 

0,0 % 

17,4 % 

6,8 % 

Totaal 

100,0 % 

100,0 % 

100,0 % 

1S,2% i 6,1 % 10 ,0% 3,0% 1 100.0% 

X2(i2, N = 163) = 54-359. P < o o i ; V = .333, p < .001 

Bradaz scoort zoals te verwachten goed bij jongeren met een Surinaamse ach

tergrond, wat minder bij Marokkaanse jongeren en het minst bij Turkse en 

autochtone jongeren. 

Zo vallen over de gehele linie de jongeren van Turkse komaf uit de toon. Een 

mogelijke verklaring is dat zij in vergelijking met andere etnische minderheden-

groepen het meeste aanbod in hun eigen taal via de schotel krijgen (Baardwijk, 

Dragt, Peeters & Vierkant, 2004: 105; Milikowski, 1999). Dit kwam ook naar 

voren tijdens verschillende groepsinterviews: 

MIRA: 'En als ik kijk, dan kijk ik naar Turkse series.' 

MONIKA [1]: 'En kijk je veel naar Turkse series?' 

MIRA: 'Nee, ook niet, maar als ik kijk, kijk ik naar Turkse series.' 

(Interview 7 soaps) 

De reden om voor Turkse series te kiezen kan liggen in taal of de perceptie van 

culturele nabijheid: 

MONIKA [1]: 'En jullie kijken Turkse soaps, wat gebeurt er allemaal?' 
SABANIYE: 'Bijvoorbeeld als bij Nederlandse soaps moeilijke woorden zijn, dan 
weet ik het bij de Turkse wel.' 
(Interview 10 soaps) 

MONIKA [1]: 'Kan je zeggen [...] wat je daar meer interessant aan vindt dan 
GTSTÏ' 

SULEMAN: 'Het is meestal comedy en Turkse cultuur is nog, het is nog aantrek
kelijker voor mij. Dat snap ik beter dan...' 
MONIKA [1]: 'Dan Nederlandse?' 
SULEMAN: 'Ja, dan Nederlandse. En Turkse series hebben gewoon andere pro
blemen.' 
(Interview 9 soaps) 

In een ander groepsinterview discussiëren twee meiden van Turkse komaf over 

Turkse humor en daarmee impliciet over taal en culturele nabijheid. Daarbij 

komt een derde reden ter sprake om naar Turkse series te kijken, namelijk 

omdat je ouders dat doen: 
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NESRIN: 'Ik kijk wel naar Turkse series.' 
DILOS: 'Ja, daar kijken we wel naar.' 
ALAYNA: 'Ja, dat is veel leuker dan de Nederlandse series.' 
CENNET: 'En mijn ouders begrijpen dat.' 
LISELOTTE [i]: 'En waarom vind je dat?' 
ALAYNA: 'Ik begrijp de humor.' 
NESRIN: 'Turkse humor daar begrijp ik niets van, dan gaan mijn ouders zitten 
lachen en dan heb ik echt zoiets van...' 
ALAYNA: 'Ja, maar ik kijk er wel vaak naar en dan begrijp je het Turks wel heel goed, 
ik heb dat nooit wat zij heeft.' 
(Interview 19 politieseries) 

Ook uit ander onderzoek blijkt dat jongeren met een Turkse afkomst relatief 

veel naar televisiezenders uit het moederland kijken. Ook daar geven jongeren 

als reden aan dat hun ouders daar liever naar kijken (D'Haenens, Beentjes & 

Bink, 2000: 330-331). 

KlJKOMSTANDIGHEDEN 

Naast vragen over de mate van kijken werden vragen gesteld over kijkom-

standigheden, namelijk waar en met wie wordt gekeken, met wie over series 

wordt gepraat en welke activiteiten rond series worden ondernomen. De vragen 

werden gesteld in algemene zin en zijn dus niet gekoppeld aan specifieke series. 

Bij de vraag naar waar ze de series kijken, konden de informanten meerdere 

antwoorden aankruisen: 

Waar kijken 

Thuis, in de woonkamer 

Thuis, op eigen kamer 

Bij vrienden of vriendinnen thuis 

Ergens anders 

Percentage 

84,0 % 

39,8 % 

26,2 % 

Q.2% 

Jongeren geven het vaakst aan populair Nederlands televisiedrama in de woon

kamer te kijken en in mindere mate ook op de eigen kamer. Ook bij de vraag 

naar met wie ze de series kijken, konden de jongeren meerdere antwoorden 

aankruisen. Het resultaat: 

Met wie kijken 

Alleen 

Broers, zussen, neven of nichten 

Ouders, verzorgers of andere volwassen familie

leden 

Vrienden of vriendinnen 

Anderen 

Percentage 

58,3 % 

55,8 % 

45,1 % 

39,3 % 
10,2% 



De series worden met verschillende mensen gekeken: met familieleden, met 

vrienden en vriendinnen, of alleen. Kortom, het verschilt: 

ESTHER [i]: 'Hoe kijken jullie Goede Tijden, doe je dat vaak alleen of doe je dat 
met anderen?' [...] 
EVELIEN: 'Alleen.' 
DANA: 'Mijn moeder zit vaak al te kijken en dan kijk ik mee.' 
QAMAR: 'Met mijn broertje en zusje.' 
BERT: 'Ik kijk bij mijn vrienden.' 
ESTHER [i]: 'Als je bij hun bent?' 
BERT: 'Ja, ik ga best wel vaak naar mijn vrienden toe in mijn oude buurt en daar 
staat het altijd op.' 
(Interview i soaps) 

De antwootden op de laatste twee vragen uit de vragenlijst lijken elkaar te 

bijten: als jongeren het vaakst aangeven in de woonkamer te kijken, zou men 

denken dat ze ook het vaakst aangeven met andere mensen te kijken. Sommige 

informanten vertelden dat ze vaak in hun eentje in de woonkamer kijken en 

naar hun eigen kamer gaan als hun ouders televisie willen kijken: 

LA SOESA: 'Marokkaanse tv, dat kijken mijn ouders altijd... Dan ga ik naar mijn 
kamer, kijk ik op mijn eigen kamer tv. [...] Mijn moeder kijkt van alles, maar als mijn 
vader thuiskomt... mijn moedet is gelijk Marokko. [...] Ze kijken vaak allebei naar 
het nieuws, zeg maar om rien uur zo, komt Marokkaanse nieuws van heel de dag. [...] 
En dan was er zeker wat eh moois bezig en dan ga ik naar boven en kijk ik het af.' 
(Interview i politieseries) 

Een andere mogelijke reden om zonder ouders televisie te kijken, is de vrees 

dat er taferelen voorbijkomen die zij zullen afkeuren (zie Baardwijk, Dragt, 

Peeters & Vierkant, 2004: 94). Daarbij gaat het over scènes waarin seks, blote 

lichamen of zoenen voorkomt: 

NESRIN: 'Als ik een film huur, kijk ik nooit met mijn ouders, nooit!' 
MELEK: 'Nee.' [lacht] 
NESRIN: 'Want mijn vadet, als er een scène in komt die hij niet zo leuk vindt, dan is 
het meteen van 'ja, wat voor film is dit nu weet?", dat soort dingen haat ik vreselijk. 
Echt heel erg, ik kijk altijd pas als ze gaan slapen.' 
DILOS: 'En over wat voor scène?' [...] 
ALAYNA: 'Een zoenscène...' 
NESRIN: 'Ja, daar doen ze best wel moeilijk over, daarom.' 
(Interview 19 politieseries) 

Net als bij de vorige twee vtagen, konden de informanten bij de vraag met wie 

ze over de series praten meerdere antwoorden aankruisen: 
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Met wie praten 

Vrienden of vriendinnen 

Broers, zussen, neven of nichten 

Ouders, verzorgers of andere volwassen familieleden 

Praat er niet over 

Anderen 

Percentage 

66,5 % 

38,8% 

21,8 % 

1 9 , 4 % 

13,1 % 

De meeste jongeren geven aan met leeftijdsgenoten te praten, namelijk met 

vrienden en vriendinnen of jonge familieleden. Minder jongeren geven aan 

met volwassenen, zoals ouders, te praten. Die kijken namelijk vaak naar andere 

programma's: 

JOOST [1]: Praten jullie wel eens met ouders?' [...] 

HAYAT: 'Die vinden heel veel andere dingen leuk, ze kijken niet dezelfde dingen als 
ons, dan kan ik niet gaan praten. Soms met m'n moeder, maar die vindt ook eh, liever 
eh, die kijkt altijd gewoon van die kookprogramma's en dat soort saaie dingen.' 
(Interview 2 politieseries) 

Dat wijst erop dat het praten over populair Nederlands televisiedrama eerder 

behoort tot jongerencultuur dan dat het een rol speelt in relaties tussen ouders 

en kinderen. Ten slotte werd de jongeren voor elf activiteiten gevraagd of ze 

die in relatie tot populair Nederlands televisiedrama wel eens ondernemen. 

Het resultaat: 

Activiteiten 

In tijdschriften lezen overeen serie of een acteur of actrice 

Bezoeken van websites over een serie 

Videobanden of dvd's van een serie kopen 

Een poster van een acteur of actrice uit een serie ophangen 

Een handtekening vragen van een acteur of actrice uit een serie 

Alleen of met anderen stukjes naspelen uit een serie 

Dingen kopen met afbeeldingen van een serie of een acteur of actrice 

Een plakboek van een serie of een acteur of actrice maken 

Meedoen aan een Internet-forum overeen serie of een acteur of actrice 

Lid zijn van een fanclub van een serie of een acteur of actrice 

Zelf een website maken over een serie of een acteur of actrice 

Percentage 

70 ,4 % 

41,7 % 

22,8 % 

19,4 % 

12,6 % 

8,7 % 

8,3 % 

5,3 % 
4,4 % 

1 ,0% 

0,5 % 

Activiteiten die vaak voorkomen lijken te bestaan uit secundair mediagebruik, 

namelijk tijdschriften lezen, websites bezoeken, video's en dvd's kopen en een 

poster ophangen. De overige activiteiten komen minder vaak voor. Ze hebben 

gemeen dat ze enige mate van activiteit en creativiteit vergen en lijken derhalve 

voorbehouden aan fans. 
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Verschillen naar sekse 

Er zijn geen verschillen tussen meisjes en jongens in waarnzsx de series wordt 

gekeken. Er is een klein verschil in met wie wordt gekeken. Meisjes geven iets 

vaker dan jongens aan met vrienden of vriendinnen te kijken. IS Wat betreft het 

praten over de series zijn de sekseverschillen groter. Meisjes geven vaker dan 

jongens aan met ouders, verzorgers en andere volwassen'6 en met vriendinnen 

en vrienden over de series te praten,'" terwijl jongens vaker aangeven niet te 

praten."1 Meisjes en jongens verschillen met betrekking tot drie activiteiten. 

Meisjes geven vaker aan te lezen in tijdschriften"' een handtekening te vragen,20 

jongens geven vaker aan mee te doen aan een forum op Internet,2 ' hoewel bij 

dat laatste moet worden aangetekend dat de aantallen klein zijn. Over de gehele 

linie blijken meisjes actiever met de series om te gaan dan jongens. 

Verschillen naar opleiding 

Er zijn niet veel verschillen naar opleiding waar te nemen. Er is geen verschil 

in de plek waar wordt gekeken, er is geen verschil in het praten over de series 

en het enige verschil in met wie wordt gekeken is dat hoger opgeleiden vaker 

dan lager opgeleiden zeggen alleen te kijken.22 Er zijn twee verschillen naar 

opleiding zichtbaar in de activiteiten die jongeren rond series ondernemen. 

Lager opgeleiden zeggen vaker dan hoger opgeleiden een poster op te hangen2 ' 

en een handtekening te vragen.24 

Verschillen naar etniciteit 

Het enige verschil naar etniciteit in de plek waar wordt gekeken is dat infor

manten van Marokkaanse afkomst minder vaak dan andere groepen aangeven 

in de woonkamer te kijken.2S Ook bij het met anderen kijken wijkt deze groep 

af. Ze geven minder vaak dan de andere groepen alleen te kijken,26 met ouders, 

verzorgers of andere volwassenen te kijken27 en ze geven vaker aan met broers, 

zussen, neven en nichten te kijken.28'29 Wat betreft het praten over de series 

zijn de jongeren met een Turkse achtergrond de uitzondering. Zij geven vaker 

aan niet over de series te praten'0 , wat niet verwonderlijk is aangezien ze de 

series ook minder vaak kijken. Er zijn geen verschillen naar etniciteit te zien 

wat betreft activiteiten rond de series. 

PRATEN OVER SOAPS EN POLITIESERIES 

De vragen naar kijkomstandigheden zijn, zoals vermeld, in algemene zin gesteld 

en dus niet gekoppeld aan specifieke series of genres. Wat betreft het praten 

over de series zijn daarbij, naar aanleiding van de groepsinterviews over soaps 

en politieseries, een aantal kanttekeningen te plaatsen. Jongeren lijken met 

name over soaps te praten: 
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PEGGY [i]: 'Praten jullie onderling over televisie?' 
HANAN: 'Ja.' 
PEGGY [i]: 'En over wat praten jullie dan?' 
HANAN: 'Als bijvoorbeeld eh, als zij [wijst naar Laila] Goede Tijden niet heeft gezien, 
dan vertel ik wat er is gebeurd.' 
(Interview 15 soaps) 

Er wordt vooral gepraat over 'wat er is gebeurd', zoals informanten het aan

duiden: 

ESTHER [1]: 'Waar praten jullie over als je over televisieprogramma's of soaps 
praat?' 
SAMANTHA: 'Ja, zeg maar eh... bij voorbeeld wat er is gebeurd ofzo.' 
ELSA: 'Wat er is gebeurd enzo.' 
SAMANTHA: 'Ja, zeg maar eh, bijvoorbeeld dat gisteren was Dennis geschept door 
een vtachtwagen en als het dan na de dinges [de commercial break] verder gaat of 
de dag etna dan gaan we kijken hoe het verder gaat en kijken wie gelijk heeft zeg 
maar.' 
(Interview 6 soaps) 

Het praten over soaps lijkt te behoren tot een meidencultuur. Uit de antwoor

den op de vragenlijsten kwam al naar voren dat meiden vaker dan jongens over 

de series praten. Het lijkt iets dat bij uitstek meisjes in hun vrije tijd en op 

school doen. Dit gegeven wordt ondersteund door de literatuur over soapkij-

kers. Soaps worden gezien als vrouwelijk en bij uitstek vrouwen beleven plezier 

aan praten over soaps (Hobson, 1989: 160-165): 

DUNJA: 'Wij bellen altijd elkaar na Goede Tijden! [...] 
MONIKA [1]: 'Waar hebben jullie het dan ovet?' 
FATIMA: 'Over wat et allemaal gebeurd is dan om half negen, als het afgelopen is. 
[...] Van: "hoe vond jij het?" en "het was wel leuk tussen die en die. 
DUNJA: 'En "hoe zit het nou, ik snap het niet wat et nu gebeurt".' 
MINA: 'Ja, daar hebben wij het ook op school over.' 
DUNJA: 'Ja, als wij elkaar niet gebeld hadden.' [...] 
MINA: 'Ja, of "dat stukje was grappig", gaan wij het nadoen.' 
(Interview 9 soaps) 

Over politieseries wordt daarentegen veel minder gepraat: 

JOOST [1]: 'Over zo'n serie als Baantjer, zou je daar met andere mensen over pra
ten?' 
SABAH: 'Niet iedereen kijkt het.' [...] 
SOURAYA: 'Als het zo'n rage was als Goede Tijden en Idols enzo dan wel, maar 
iedereen heeft zijn eigen smaak en dan ga je niet zeg maar. 
(Interview 5 politieseries) 
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Als er over politieseries wordt gepraat, dan alleen in speciale gevallen, zoals 

bijzondere afleveringen of als je gemist hebt wie de misdaad heeft begaan: 

JOOST [i]: 'Praten jullie normaal wel eens over Baantjer? Gebeurt dat wel eens?' 
JOHNNY: 'Nee. Ja, alleen misschien als er echt iets heel bijzonders een keer is.' 
[...] 
SASKIA: 'Ik bedoel, het is wel leuk dat je daar naar kijkt enzo. En dan zie je hoe 
iemand vermoord wordt en dan vraag je je toch af ja, wie, wie ervan, wie dat gedaan 
heeft. En... ' 
JOHNNY: 'En dat wil je dan toch weten. Als je de moord ziet, wil je ook de dader 
weten.' 
SASKIA: 'Ja, weet je, van "wie heeft het gedaan?".' [...] 
JOHNNY: 'Ja, en [...] [als] je maar de helft mag kijken omdat je moet eten bijvoor
beeld...' 
SASKIA: 'Ja! Dan eh, dan eh, vraag ik het natuurlijk op school...' 
(Inrerview n politieseries) 

Daarmee lijken er opmerkelijke verschillen tussen de rol die soaps en politie

series in het leven van de jongeren spelen. Ten eerste wotden soaps vaak geke

ken en politieseries een stuk minder. Ten tweede wordt over soaps regelmatig 

gepraat, over politieseries slechts in uitzonderlijke gevallen. Nu een eerste blik 

is geworpen op welke jongeren aan de groepsinterviews hebben deelgenomen, 

welke series favoriet zijn en hoe de jongeren in algemene zin met populair 

Nederlands televisiedrama omgaan, is het tijd om te kijken naar manieren 

waarop ze er betekenis aan geven. De bespreking daarvan geschiedt per genre. 

In het volgende hoofdstuk analyseer ik hoe jongeren soaps en jongerenseries 

intetpreteren, in het hoofdstuk daarna staan de genres politieserie en comedy 

centraal. 
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8 Interpretatie van soaps en 

jongerenseries 

ESTHER [i]: 'Daar wilde ik nog even over doorgaan, de lesbische relatie, want hoe 
denken jullie daarover? Over die relatie die Charlie en Isabella hebben?' 
CARON: 'Goor.' 
JOLIJN: 'Ah, bah!' 
CARON: 'Nou, ik vind het ranzig om te zien hoor.' 
BIBIANA: 'Je mag het zijn...' 
CARON: 'Dat zoenen!' 
SELINE: 'Ja, je mag het van mij zijn, maar niet voor mijn neus.' 
BIBIANA: 'Nee, nee, nee... precies!' 
SELINE: 'Dat je nou een beetje lief tegen elkaar gaat zitten doen, oké, maar...' 
SHIRLEY: 'En voor die moeder die kus, dat doe je toch niet?' 
(Interview 5) 

LENNEKE [1]: 'Wat vind jij daarvan, die liefde tussen Angela en Frida?' 
ELLA: 'Ik vind dat het moet kunnen. Het zijn ook gewoon mensen, maar dan met 
andere voorkeuren. Als ze maar gelukkig zijn!' 
(Interview ix) 

Ten tijde van de interviews over soaps en jongerenseries verscheen zowel in 

Goede Tijden Slechte Tijden als in Costa een lesbisch liefdespaar. In GTST ver

anderde de vriendschap van de meiden Charlie en Isabella plotsklaps in liefde, 

terwijl in Costa de jonge vrouwen Angela en Frida elkaar, na het overwinnen 

van de nodige obstakels, eindelijk vinden en zelfs trouwen. De lesbische re

laties waren in de interviews een veelbesproken thema. De jongeren spraken 

verschillende morele oordelen uit over die relaties: zoals hierboven te zien is 

vonden sommige jongeren het 'goor' en 'ranzig', andere jongeren oordeelden 

dat 'het moet kunnen'. 

Dit hoofdstuk behandelt de 'performances' van jongeren ten aanzien van 

soaps en jongerenseries. Ik bespreek de twee genres apart. Eerst komt telkens 

aan de orde hoe jongeren het genre waarderen. Daarna worden drie perfor-

matieve stijlen besproken die ze gebruiken om de series en hun personages te 

interpreteren. Bij de laatste stijl komt het thema 'lesbische relaties' terug. Het 

hoofdstuk eindigt met een beschouwing op de rol van sekse en etniciteit bij 

de interpretatie van beide genres. 
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Waardering voor soaps 

Aan het begin van de interviews werd de jongeren gevraagd naar hun waar

dering voor de Nederlandse soaps. Hoewel in het vorige hoofdstuk bleek dat 

met name Goede Tijden Slechte Tijden relatief veel wordt gekeken en tevens als 

favoriete serie wordt aangeduid, waren jongeren slechts een enkele keer ronduit 

positief over de Nederlandse soaps: 

ESTHER [i]: 'Wat vinden jullie van Goede Tijden Slechte Tijden? 
KAREN: 'Leuk.' 
PRECILLA: 'Ja, heel leuk.' 
ROXANNE: 'Heel leuk.' 
ANNE: 'Beter dan Onderweg naar Morgen! 
(Interview 4) 

Veel vaker krijgen de soaps een negatieve waardering. Meerdere jongeren ga

ven aan dat ze vroeger wel keken, maar zijn gestopt omdat ze geen zin of tijd 

meer hebben: 

MONIKA [1]: 'En Nederlandse soaps?' 
MIRA: 'Nee.' 
JAMAL: 'Nee, niet meer.' 
MONIKA [1]: 'Waarom niet?' 
JAMAL: 'In het begin was het wel spannend, maar nu niet meer zo.' 
MIRA: 'En dat is echt een paar jaar geleden, bijvoorbeeld Goudkust echt elke dag, 
of GTST. Nu echt niet meer.' 
MONIKA [1]: 'Waarom niet?' 
MIRA: 'Gewoon droog.' 
JAMAL: 'Niet leuk en geen tijd meer voor.' 
(Interview 7) 

De waardering voor soaps blijkt samen te hangen met drie factoren. De eerste 

is de inpassing van het soaps kijken in het dagelijks leven. Omdat soaps elke 

werkdag op televisie zijn, kunnen ze deel uitmaken van een dagelijks terugke

rend ritueel (Seiter, Borchers, Kreutzner &Warth, 1989: 225). Voor de jongeren 

die soaps positief beoordelen is kijken iets vanzelfsprekends. Soaps worden 

gekeken uit gewoonte: 

ESTHER [1]: 'En Goede Tijden, wat vinden jullie daar leuk aan?' 
RIANNA: 'Dat is meer automatisch dat ik ernaar kijk.' 
KIMBERLY: 'Ik kijk het gewoon elke dag.' 
ESTHER [1]: 'Ja?' 
KIMBERLY: 'Ja, ik vind het gewoon, ik weet niet... Eh, sinds ik in de basisschool 
zit, in groep zes ofzo, ging ik ernaar kijken en ja... Ik weet niet, het is gewoon auto-
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matisch een verslaving geworden. [...] Ja, nu is her eigenlijk meer gewoonre dar je 
elke dag... Om achr uur sraar her op.' 
(Interview 2) 

Net als jongeren aangeven dat soap kijken binnen de dagelijkse bezigheden 

past, geven jongeren die niet (meer) kijken aan dat het niet binnen de dage

lijkse bezigheden past: 

MONIKA [1]: 'En waarom kijk je Tegenwoordig niet meer naar GTST?' 
AYLINE: i k heb geen tijd, ik weet niet. Ik heb meesral huiswerk wel, arbeid. 
[...] Ik heb het al heel lang niet gezien en als ik het niet volg dan heb ik geen 
zin meer, moet ik steeds weer gaan begrijpen wat is hier aan de hand, [...] dus 
ik kijk liever niet. 
(Interview n) 

De tweede factor bij het beoordelen van een soap is haar specifieke narratief. 

Een reden om soaps te kijken is nieuwsgierigheid naar wat in de volgende 

aflevering zal gebeuren. De aantrekkingskracht van soaps ligt daarmee in de 

syntagmatische dimensie van het narratief. Omdat soapverhalen nooit worden 

afgerond maar altijd blijven doorgaan, is er elke dag weer reden om te kijken 

(zie Cantor & Pingree, 1983: 24): 

PRECILLA: 'Ik wil weren wat er de volgende aflevering gebeurt en dan zou ik heel 
graag de volgende willen zien.' [...] 
KAREN: 'Omdat je dan wil weten hoe het verder gaat.' 
(Interview 4) 

Niet alle jongeren gaan mee in deze aantrekkingskracht. Degenen die niet 

nieuwsgierig zijn naar hoe het verhaal verder gaat zeggen soaps eentonig en 

voorspelbaar te vinden: 

MONIKA [1]: 'En kun je ook zeggen waarom het niet leuk is?' 
JAMAL: 'Ja, een beetje eentonig.' 
MIRA: 'Ja, elke keer...' 
LEAH: 'Elke keer hetzelfde.' 
MONIKA [1]: 'Kan je uirleggen war er gebeurr, wat is allemaal hetzelfde?' 
JAMAL: 'Mmm, steeds een iemand die slechterik is en je weet dat hij weer war doen 
op gegeven moment.' 
LEAH: 'Je kan voorspellen wat er gaat gebeuren.' 
(Interview 7) 

Ook de paradigmatische dimensie van het narratief speelt een rol bij de waarde

ring van soaps. Het genre kenmerkt zich door complexe en telkens veranderende 

relaties tussen de personages (Allen, 1985: 69). Sommige jongeren beoordelen 

de ingewikkelde relaties tussen personages negatief: 
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BIBIANA: 'Nu is het niet meer leuk, omdat iedereen het met elkaar heeft gehad en 
iedereen gaat bijna dood, een bijna-doodervaring, iedereen heeft ruzie met elkaar 
gehad, iedereen kent elkaar al...' 
JOLIJN: 'Allemaal familie...' 
SHIRLEY: 'Vrienden.' 
BIBIANA: 'Allemaal vrienden' 
(Interview 5) 

Andere jongeren vinden datzelfde - in weerwil van de kritiek - juist span

nend: 

NADINE: 'Ik ben eigenlijk de enige rhuis die het kijkt, want mijn zusje zegt: als ze 
het één keer niet gezien heeft, is er niets veranderd. Ja, en her is wel saai en iedereen 
gaat met elkaar en dan gaat die weer mer die en die is weer zwanger van die en dat 
vindt ze niet leuk, maar ik vind dat juist wel spannend.' 
(Interview 2) 

De derde factor bij de waardering van een soap is de aantrekkingskracht van 

specifieke personages. Vooral jonge personages worden gewaardeerd: 

ESTHER [1]: 'Wat vinden jullie leuk aan Goede TijdenV 
SAMANTHA: 'Nou hoe ze erin spelen en de acteurs.' 
ELSA: 'Ja precies, dat vind ik ook.' 
FATMA: 'Vooral omdat Milan erin speelt.' [anderen lachen] 
RAGEL: 'Ja, Milan en Stefano en Charlie zijn leuk.' 
(Interview 6) 

Een veelgehoord punt van kritiek is dat teveel leuke (jonge) personages zijn 

weggegaan: 

MIRA '<77'.STwas eerst goed, ja, een goede serie.' 
MONIKA [1]: 'Kan jij beschrijven wat je onder goed verstaat?' 
MIRA: 'Ja, gewoon, die mensen die daarin speelden gewoon. Het was, het was gewoon 
spannend, maar nu niet meer. [...] Ik vond het toen leuk met Linda, Roos en Jessica. 
Die drie. Toen was het echt leuk. Toen volgde ik het echt elke dag.' 
JAMAL: 'Ik ook. Toen volgde ik het ook elke dag.' 
MIRA: 'Toen was het echt leuk.' [...] 
JAMAL: 'Maar bekende gezichren gaan vaak weg, dan gaan ze wat anders doen.' 
(Interview 7) 

De geuite waardering voor soaps houdt geen gelijke tred met de mate waarin 

jongeren kijken. In het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat bijna 40 procent 

van de jongeren die een vragenlijst invulden elke dag naar Goede Tijden Slechte 

Tijden kijkt. Daarnaast blijkt uit een aantal van de negatieve uitingen dat de 

betreffende jongeren wel degelijk kijken. Blijkbaar is het in de context van een 
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groepsinterview moeilijk om te zeggen dat je soaps leuk vindt. Het gegeven dat 

van soaps houden problematisch is, is bekend uit de literatuur. Nancy Baym 

heeft het over een 'pervasive cultural stereotype that soap operas are vapid and 

so too are their fans' (Baym, 2000: 35). Het genre soap wordt beschouwd als 

het laagste van het laagste op televisiegebied. Dat maakt het moeilijk te stellen 

dat je soaps zonder voorbehoud waardeert. Veel makkelijker is het om soaps 

te bekritiseren, zoals in de interviews veelvuldig gebeurt. Ien Ang (1985: 102) 

wijst er op dat het bekritiseren van soaps plezier kan opleveren, omdat je de 

buitenwereld laat zien dat je goede smaak hebt. Dat is precies wat de jongeren 

doen: ze reageren impliciet op de vooroordelen die in de samenleving over 

soapkijkers bestaan. Zo construeren ze een bepaalde identiteit: ze tonen zich

zelf personen die onderscheid kunnen maken tussen goede en slechte televisie. 

Soortgelijke principes zijn werkzaam in de manier waarop de jongeren de soap 

en haar personages interpreteren. 

Performatieve stijlen 

De performances van de jongeren tijdens de interviews zijn te rubriceren in 

drie stijlen: 'deconstructie', 'associatie' en 'moralisatie'. Ze worden hieronder 

elk apart uitgelegd en geëxpliciteerd met interviewcitaten. Door middel van 

de stijlen construeren jongeren identiteiten op verschillende niveaus. Met de 

deconstructiestijl vormen ze een 'smart self', met de associatiestijl een 'sensitive 

self' en met de moralisatiestijl een 'moral self'. 

DECONSTRUCTIE 

Met de deconstructiestijl bezien jongeren de soap als een constructie, die uit 

elkaar kan worden getrokken. Dat doen ze op drie manieren: ze kijken naar 

de acteurs achter de personages, ze benaderen de soap als mediaproduct en 

ze bezien haar als televisiegenre met specifieke regels en eigenaardigheden. 

Oftewel: telkens rammelen jongeren aan de gecreëerde televisiewerkelijkheid. 

De deconstructiestijl vertoont overeenkomsten met het kritische perspectief 

dat Tamar Liebes en Elihu Katz (1990: 114) onderkennen (zie hoofdstuk twee). 

Een verschil is dat jongeren de stijl niet louter gebruiken om kritiek te leveren, 

maar vooral om zichzelf neer te zetten als slimme mensen en zo een 'smart self' 

te construeren. Vooral in een groepscontext is het belangrijk om te tonen dat 

je goed bent in deconstrueren van een soap. Het lijkt iets waar je bij andere 

jongeren mee kan scoren. 

Acteurs 

De acteerprestaties bleken een favoriet gespreksthema. Er werd in bijna alle 
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interviews over gesproken. Sommige personages worden afgekeurd en aange

duid als 'nep', andere personages worden juist gewaardeerd. Jongeren vallen 

elkaar in de rede om hun oordeel te kunnen vellen: 

KARIMA: 'Ik vind hem een beetje nep, een beetje nep.' 
NAIMA: 'Ja.' 
KARIMA: 'Sommigen kunnen het echt goed doen, dat je echt, dat je mee gaat 
huilen... Maar hij is gewoon nep...' [...] 
PEGGY [i]: 'En wat kan jij verder over Che vertellen?' [...] 
NAIMA: 'Ik vind het best wel eh, een mooie jongen, een leuke jongen... Ja maar hij 
acteert raar, ik weet niet zo...' 
KARIMA: 'Miezerig.' 
NAIMA: 'Ja, miezerig, je weet wel als, als eh, als er iets gebeurt dan is ie niet echt 
eh...' 
SORAYA: 'Bijvoorbeeld Stefano, die kan wel acteren, of Ludo.' 
KARIMA: 'Ja.' 
PEGGY [i]: 'En Kim?' 
NAIMA: 'Kim? Vind ik ook niet goed spelen.' 
KARIMA: 'Nee, nee, nee, middelmatig.' 
(Interview 13) 

Zo worden meningen uitgewisseld over prestaties van verschillende acteurs, 

waarmee de jongeren een haast professionele positie innemen. Daarnaast lieten 

jongeren zien kennis te hebben van het 'echte' leven van acteurs. Bijvoorbeeld 

over de actrice die in Goede Tijden Slechte Tijden Charlie speelt: 

KIMBERLY: 'Maar ze is toch ook in het echt, Aukje van Ginneken, is toch ook ziek, 
ze heeft toch wat aan d'r nieren? Dus soms in de serie, ik vond dat je dat nu wel goed 
kon zien, dan kan ze er zo slecht uitzien, dan keek ze echt heel moe en dan was het 
hier zo'n beetje ingevallen.' 
(Interview 2) 

Andere jongeren bleken te beschikken over eerstehands informatie over acteurs, 

doordat ze er in het echte leven een zijn tegengekomen. Qamar vertelt het op 

een aanvankelijk achteloze maar uiteindelijk triomfantelijke manier: 

QAMAR: 'Wie in Goede Tijden trouwens wel heel knap is, is Yasmine. Ik had haar 
een keer in het echt gezien en toen zei ik zo tegen d'r: "Mag ik even kijken of je in 
het echt ook zo mooi bent?"' 
ESTHER [1]:'Wat zei ze?' 
QAMAR: 'Nou toen gaf ze me gewoon zo'n big smile... toch Bert?' 
BERT: 'Ja.' 
(Interview 1) 
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Product 

Een andere manier waarop de deconstructiestijl zich manifesteert is als jongeren 

de soap beschouwen als mediaproduct. Dat doen ze onder andere wanneer ze 

het hebben over de makers van de soap. Veelal worden zij impliciet aangeduid 

met het woordje 'ze': 

LONNEKE: 'Wat ik mooi vond, toen Hennie doodging, hoe ze dat allemaal gedaan 
hebben toen. Hennie, de vrouw van oom Govert.' 
(Interview 8) 
BIBIANA: 'Wat gaf Charlie ook alweer aan Barbara in de vorige aflevering, toen zei 
ze: "hier pak aan, doe het onder je truitje", wat was dat?' 
JOLIJN: 'Een beeldje ofeo?' 
CARON: 'Iets blauws ofzo.' 
JOLIJN: 'Het bestond uit twee deeltjes toch?' [...] 
BIBIANA: 'Ja, ik wil weten wat het is.' 
ESTHER [i]: 'Ik heb ook geen idee.' 
CARON: 'Vraag het Endemol Productie.' 
(Interview 5) 

Met het besef van het bestaan van makers kan het besef van het bestaan van 

kijkers gepaard gaan. Soms gebruiken jongeren vaktermen als 'kijkcijfers' en 

'doelgroep'. In de onderstaande citaten komt daarbij wederom een wat triom

fantelijke toon bovendrijven: 

JOLIJN: 'Maar stel, iemand vind het saai, dan is het ook weer niet meer leuk. Want 
stel, iemand vindt het ontzettend saai en dan gaat ie ook niet meer naar Goede Tijden 
kijken, nou en dan gaan de kijkcijfers omlaag.' 
(Interview 5) 

KIMBERLY: 'Het zou wel leuk zijn als het ook op een school was, omdat de doelgroep 
best wel veel kinderen zijn die naar school gaan. [...] Ja, dus de school is toch wel 
zo'n omgeving, tenminste ik ben toch wel de meeste tijd van de dag helaas op school. 
Dus het zou misschien ook wel leuk zijn als er een school in voorkwam.' 
(Interview 2) 

Genre 
De soap wordt ook gedeconstrueerd als genre met eigen regels en eigenaardig

heden. Met betrekking tot de verhaallijnen merken jongeren op dat veel hef

tige gebeurtenissen plaatsvinden en dat personages daardoor veel meemaken. 

Sommige jongeren lijken zich hieraan te ergeren, anderen stellen dat dat nu 

eenmaal bij het genre hoort: 
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EVELIEN: 'Ja, er gebeurt teveel inéén... Zegmaar van Jef en Barbara en dan speelde 
er weer iets anders mee en het is allemaal zo door elkaar.' 
BERT: 'Ja, maar dat is soap.' 
EVELIEN: Ja, dat is waar, maar het is allemaal zo onwerkelijk.' 
DANA: 'Je kent veel mensen en er gebeurt overal wel wat, maar dit is gewoon zo 
veel en heftig.' [...] 
BERT: 'Anders is het toch geen serie?' 
(Interview i) 

O p vergelijkbare wijze wordt gesproken over steeds wisselende relaties van per

sonages. Sommige jongeren keuren het af, anderen stellen: 'dat is dus soap': 

EVELIEN: 'Ik vind wel dat ze... Eerst waren hun opeens lesbisch en dan is Charlie, 
uhh... valt weer op Milan en dan valt Isabella weer op Yasmin.' 
DANA: 'Dat is dus soap.' 
EVELIEN: 'Ja, maar dat...' 
DANA: 'Dat is altijd zo.' 
(Interview i) 

Met het gebruik van de deconstructiestijl kunnen jongeren tonen dat ze door

zien dat de soap gefabriceerd is. Het is een mediaproduct dat onderhevig is aan 

genreregels, het wordt gemaakt bij Endemol en de personages van de soap zijn 

acteurs die hun werk niet altijd goed doen. Met het etaleren van deze wijsheden 

plaatsten jongeren zichzelf in de positie van wetende: ze laten aan de andere 

jongeren in het groepsinterview en aan de interviewer zien dat ze mediawijs zijn. 

Veel uitspraken in de deconstructiestijl gaan impliciet over realisme. Acteurs 

worden aangeduid als 'nep' en jongeren praten over hoe acteurs in het 'echte' 

leven zijn. Ook het zien van de soap als mediaproduct of specifiek televisiegenre 

veronderstelt dat het hier gaat om een fictieve televisiewereld. Er werden in 

de interviews ook uitspraken over de soap en haar realiteitsgehalte gedaan die 

een sterke morele ondertoon hebben. Die behandel ik bij de moralisatiestijl. 

Nu eerst de associatiestijl. 

ASSOCIATIE 

Met de associatiestijl praten jongeren over de personages. Ze evalueren het 

uiterlijk en gedrag van personages, wat resulteert in óf het afkraken van perso

nages óf het uiten van bewondering; ze leven zich in in wensen, gevoelens en 

gedachten van personages; en ze betrekken situaties waarin personages verke

ren op hun eigen positie door te bedenken wat zijzelf zouden doen. Met deze 

drie manieren van praten associëren jongeren zichzelf met de personages (zie 

Gillespie, 1995: 148). Zo construeren ze een 'sensitive self'. De associatiestijl is 

vergelijkbaar met het referentiële perspectief van Liebes en Katz (1990: 100), 
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zij het dat de informanten vaker impliciet (namelijk bij evalueren en inleven) 

dan expliciet (bij betrekken) vergelijkingen tussen personages en hun eigen 

leven maken. 

Evalueren 

Personages kunnen positief en negatief worden geëvalueerd. Bij dat laatste 

zeggen de jongeren personages te haten of irritant te vinden: 

ANNEMIEK: 'Ik haat Roxy.' 
PATRICIA: 'Ja.' 
LONNEKE: 'Ik haat Laura. Weetje...' 
MONIKA [i]: 'Hoe bedoel je?' 
ANNEMIEK: 'Roxy is verwend en Laura...' [...] 
PATRICIA: 'En Jef is irritant.' 
(Interview 8) 

In tegenstelling tot de studie van David Buckingham (1987: 164) naar jongeren 

en soaps, waarin volwassen personages werden gewaardeerd en jongere persona

ges afgewezen, vinden de jongeren uit dit onderzoek de volwassen personages 

van Goede Tijden Slechte Tijden in het algemeen niet leuk: 

MONIKA [1]: 'En welke personages vinden jullie niet leuk?' 
MIRA: 'Die oudjes.' 
JAMAL: 'Die ouderen.' 
MIRA: 'De ouderen dus.' 
MONIKA [1]: 'En kunnen jullie beschrijven wie de oudjes zijn?' 
JAMAL: 'Meneer Harmsen.' 
MIRA: 'Robert'. 
JAMAL: 'Robert, Jef, gaat dood volgens mij.' 
LEAH: 'Ja, hij gaat dood!' [anderen lachen] 
(Interview 7) 

Terwijl oude personages als Robert en Jef nota bene dood worden gewenst, 

krijgen jonge personages, wederom in tegenspraak met de studie van Buc

kingham (1987: 189), vaker een positieve evaluatie. Bij personages van dezelfde 

sekse lijkt sprake van identificatie. Jongeren vergelijken zichzelf soms direct 

met een bepaald personage, zoals Fatma in het onderstaande citaat doet. Bij 

personages van de andere sekse lijkt een seksuele lading aanwezig. Samantha 

lijkt zich het personage Milan zelfs toe te eigenen in relatie tot de andere 

meiden in de groep: 

ESTHER [1]: 'Charlie vinden jullie het belangrijkste?' 
SAMANTHA: 'Ja, die maakt het leuk.' 
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FATMA: 'Ja, die maakt het leuk en ze is ook zo babyachtig. [...] Ik ben Charlie de 
tweede!' 
ESTHER [i]: 'Hé, jij zei Milan?.' 
SAMANTHA: 'Ja eh, kijk... Als er ook lekkere jongens in die film zitten dan kijk 
je er ook meer naar.' 
FATMA: 'Volgens mij vindt zij Milan leuk.' 
ELSA: 'Wie?' 
FATMA: 'Zij.' 
SAMANTHA: 'Niet afpikken, hè?' 
(Interview 6) 

Soappersonages bieden de gelegenheid om je mening te uiten over welk soort 

mensen je leuk vindt, waarmee je ook jezelf als mens positioneert. Informanten 

wijzen de oudere personages categorisch af, zetten hen neer op een afstand van 

zichzelf, en plaatsen jonge personages dichtbij, door te zeggen dat ze zelf ook 

zo zijn of dat ze hen aantrekkelijk vinden. Soms gaan evaluerende uitspraken 

puur over uiterlijk. Als meisjes vrouwelijke personages evalueren, focussen ze 

in de regel op haar en kleding. Zo spreekt een groep meiden op bewonderende 

toon over het uiterlijk van het personage Isabella: 

ESTHER [i]: 'Ja, wat vinden jullie van haar?' 
PRECILLA: 'Ze ziet er altijd leuk uit.' 
ROXANNE: 'Ja, heel leuk zelfs...' 
ANNE: Alleen, ze is heel erg wit.' [...] 
KAREN: 'Ja maar, dat komt door haar rode haar. [...] Maar ik vind haar er wel altijd 
goed uitzien.' 
PRECILLA: 'Ja, ik vind dat echt wel.' 
AIMEE: 'Ja, maar ze heeft best wel... Haar haar zit altijd leuk enzo.' 
PRECILLA: 'Ze heeft ook altijd leuke kleren aan.' 
(Interview 4) 

Wanneer jongeren het uiterlijk van een personage van de andere sekse bewon

deren, is 'lekker' het sleutelwoord. Een verdere uitleg lijkt haast niet nodig: 

MONIKA [1]: 'Van de personages die in GTST voorkomen, wie vinden jullie het 
meest interessant of leuk?' 
ANNEMIEK: 'Stefano.' [lacht] 
FADUA: 'Ja, Stefano.' 
MONIKA [1]: 'Kan je hem beschrijven?' 
ANNEMIEK: 'Lekker.' 
LONNEKE: 'Ja, lekker inderdaad.' 
(Interview 8) 

Oudere personages worden op basis van hun uiterlijk juist afgekraakt: 
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PATRICIA: 'Maar Laura draagt altijd zulke make-up en dat het eh... echt barbiepop, 
echt paars hier, roze daar.' 
FADUA: 'Maar ze hebben allemaal zoveel make-up op'. [...] Weet je wat het is...' 
PATRICIA: 'Bij die jongere mensen is het nog gewoon leuk, maar zij is zo'n oud 
wijf. Van die gekke kleurtjes echt zo...' 
(Interview 8) 

Andere uitspraken gaan meer over gedrag van personages. De meiden in het 
volgende citaat lijken tegen elkaar op te bieden over hoe stom Milan wel niet 
is: 

ESTHER [i]: 'En wat is Milan voot een jongen?' 
AIMEE: 'Stug.' 
ROXANNE: 'Een sukkel.' 
AIMEE: 'Nou, hij doet zich stoer voor maar eigenlijk is hij dat niet, als je het zo 
ziet.' 
PRECILLA: 'Ik vind hem een vies kwalletje.' [anderen lachen] 
ANNE: 'Hij irriteert me als ik kijk.' 
AIMEE: 'Hij is belachelijk.' 
ROXANNE: 'Echt lelijk is hij.' 
KAREN: 'Ik vind... Hij doet gewoon stoer, maar eh, ja... ' 
ANNE: 'Hij wil haar wel helpen, maar dan durft ie dat niet te zeggen, ofzo.' 
AIMEE: 'Hij denkt alleen aan zijn ego.' 
KAREN: 'Heel egoïstisch.' 
(Interview 4) 

Van een vergelijkbaar mechanisme kan sprake zijn wanneer personages positief 

worden geëvalueerd. Het gedrag van een personage wordt dan juist bewonderd 

en toegejuicht. De populariteit van het 'slechte' personage Ludo Sanders, in 

het bijzonder bij jongens, is in deze context opvallend (zie ook Buckingham, 

1987: 190): 

BEN: 'Stel je voor, hij heeft iets gedaan ofzo en zeg maar iemand komt erachter, dan 
gaat hij niet moeilijk doen, zo van "oké, ik geef het toe", ofzo. Hij blijft cool.' 
ALVIN: '"Nee, ik heb toch doekoe" [geld], ofzo.' 
BEN: 'Hij wacht af, hij wacht gewoon af thuis, hoe het verhaal - nee, niet hoe het 
verhaal - maar hoe het afloopt gewoon en misschien aan het einde neemt hij een beslis
sing, maar hij gaat et eerst gewoon rustig over nadenken, van "wat ga ik doen?"' 
PEGGY [1]: 'En wat vind je daarvan?' 
BEN: 'Dat vind ik een goeie maniet van aanpakken.' 
(Interview 17) 

In het evalueren van personages is een element van performance aanwezig. 

In een groep jongens is het stoer om het criminele gedrag van een personage 
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gewoon goed te keuren. De evaluerende uitspraken die met de associatiestijl 

worden gedaan over personages bieden ruimte om te bedenken welk soort 

mensen je waardeert, waarmee je tevens jezelf als persoon ten opzichte van de 

buitenwereld neerzet. 

Inleven 

Terwijl het evalueren van personages relatief afstandelijk is, je roept van een 

afstandje wat je van een personage vindt, kunnen jongeren met hun uitspraken 

ook dichter op de huid van personages zitten. Ze noemen hen dan 'lief' of 

'aardig'. In vergelijking met het louter 'leuk' vinden van personages, spreekt 

meer betrokkenheid bij wat hen beweegt: 

ESTHER [i]: 'Wat is Daantje voor iemand?' 
QAMAR: 'Ze is lief, maar ze kan ook koppig zijn, heel koppig.' 
ESTHER [i]: 'Wat vinden jullie van haar?' 
BERT: 'Ze ziet er aardig uit.' 
(Interview i) 

Met deze manier van praten leven jongeren zich in in personages. Daarbij 

komen in feite voor het eerst in dit hoofdstuk verhaallijnen ter sprake uit de 

aflevering van Goede Tijden Slechte Tijden die informanten hebben gekeken vóór 

het interview. Jongeren leefden zich onder andere in in Daantje, die vanwege 

een leverziekte in het ziekenhuis ligt: 

KIMBERLY: 'In deze serie denkt ze dat ze doodgaat. Maar in deze serie zie je nog niet 
echt dat ze alles uit het leven wil halen, ze ligt nu nog een beetje te denken enzo.' 
VICTORIA: 'Een beetje te filosoferen.' [lacht] 
ESTHER [i]: 'Hoe gaat Daantje met mensen om in de serie?' 
KIMBERLY: 'Ja, ze wil wel... Ja, het is echt erg.' 
VICTORIA: 'Ze wil graag aandacht.' 
(Interview 2) 

Daantjes wensen, gevoelens en gedachten zijn op deze manier onderwerp van 

gesprek. Datzelfde geldt wat betreft Daantjes tweelingbroer Milan, die haar 

kan helpen door een stukje van zijn lever af te staan: 

ESTHER [1]: 'En dan wil ik ook nog even Milan bespreken, wat is Milan voor een 
jongen?' 
EVELIEN: 'Nou eh... een beetje egoïstisch.' 
QAMAR: 'Nee, volgens mij is hij wel lief, maar wilt hij dat niet. Hij wil haar wel 
helpen, maar iets houdt hem tegen.' 
DANA: 'Volgens mij is hij bang.' 
QAMAR: 'Ik weet niet wat... Volgens mij is hij wel een lief persoon, maar doet hij 
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alleen maar stoer. Anders zou hij niet naar het ziekenhuis gaan.' 
(Interview i) 

Soms gaan jongeren een stap verder in het zich verdiepen in personages. Ze 

kruipen dan in de huid van een personage, door in plaats van de derde persoon 

enkelvoud de eerste persoon enkelvoud te gebruiken: 

ESTHER [i]: 'Ik ben ook heel benieuwd hoe jullie over Milan denken. Wat is Milan 
voor een jongen volgens jullie?' 
VICTORIA: 'Zo'n iemand die wel gevoelens heeft, maar die niet toont.' 
KIMBERLY: Arrogant.' 
VERENA: 'Ja, stoer.' 
KIMBERLY: 'Ja, hij is te stoer om te huilen.' 
VICTORIA: 'Ja, ja.' 

KIMBERLY: 'Echt zo van "ja, ik heb verdriet, ik zou eigenlijk wel willen huilen 
maar ik ben te stoer".' 
(Interview 2) 

Daarnaast praten de jongeren over de lesbische relatie van Charlie en Isabella, 

die al ter sprake kwam in het begin van dit hoofdstuk. Daarbij wordt Isabella's 

onzekerheid over haar seksualiteit belicht: 

ESPERANSA: 'Isabella schaamt zich.' 
MONIKA [1]: "waarvoor schaamt zij zich?' 
ESPERANSA: 'Dat ze lesbisch is.' 
(Interview 10) 

Ook over de gevoelens van Charlie wordt gepraat, waarbij de conclusie is dat 

ze niet echt lesbisch is, maar biseksueel, aangezien ze ook op jongens valt: 

JANICE: 'En eh, Charlie, volgens mij, is biseksueel hoor...' 
PEGGY [1]: 'Ja.' 

DANISHA: 'Charlie nee, maar, Charlie is biseksueel, want... Isabella wil wel recht
streeks lesbisch zijn, maar Charlie, die twijfelt een beetje tussen lesbischheid en de 
hetero...' 
(Interview 16) 

Zo leven jongeren zich in in verschillende personages die een rol spelen in een 

bepaalde verhaallijn. Dat geeft hun de mogelijkheid de situatie vanuit meer

dere perspectieven te bekijken. Tijdens de groepsinterviews kozen jongeren 

de verhaallijnen uit die gaan over jonge personages. Bij de verhaallijn over de 

leverziekte wordt gekeken vanuit Daantje en Milan, in het geval van de lesbische 

relatie vanuit Isabella en Charlie. Het performance-element is in dit geval dat 

113 



jongeren aan andere jongeren en de interviewer kunnen laten zien dat zij de 

mensenkennis hebben om te begrijpen wat er aan de hand is. 

Betrekken 

Jongeren betrekken de personages ook direct op hun eigen leven, door te be

denken wat zij in een gelijke situatie zouden doen. Dat gaat meestal gepaard 

met de frase 'ik zou.. . ' : 

AZIZ: 'Maar het pakt je ook soms aan, weet je, dan denk je aan je eigen... Straks 
overkomt het mij, wat zou ik doen?' 
(Interview 14) 

Tijdens de interviews plaatsten jongeren zichzelf vooral in de situatie van 

Milan. Milan wordt gevraagd een stukje van zijn lever af te staan aan zijn 

zieke tweelingzus. Er wordt flink gediscussieerd over wat je in zo'n situatie 

zou moeten doen: 

ESTHER [1]: 'Hoe denken jullie over de levertransplantatie?' 
PRECILLA: 'Ik zou mijn lever wel willen afstaan aan mijn familie of iemand die mij 
heel dierbaar is, dat bedoel ik, maar als ik zou sterven en ze kunnen m'n lever ofzo 
gebruiken of iets, zal ik het toch niet willen.' 
ESTHER [1]: 'Nee?' 
KAREN: 'Ja, nou ik zou het wel doen.' 
ESTHER [1]: 'Ja, jij wel Karen?' 
KAREN: 'Ja, dan kan je andere mensen hun leven mee redden, jij bent toch al 

dood.' 
ESTHER [1]: 'Maar zoals Milan doet, die een stukje van zijn lever afstaat?' 
KAREN: 'Ja, zou ik wel doen, maar bij een heel onbekende.' 
PRECILLA: 'Nee, want stel je voor: op een dag word ik ziek en ik heb die lever 
zelf nodig, ik heb het afgestaan aan anderen en die persoon kan mij hem dan niet 
geven.' 
KAREN: 'Dat groeit toch wel weer aan.' 
PRECILLA: 'Nee, ja het groeit wel weer aan, maar stel je voor, die van jou is iets 
mis mee ofzo.' 
KAREN: 'Dan wil je toch altijd dat iemand anders dat aan jou geeft?' 
PRECILLA: 'Ja dan wil je dat, maar stel je voor, mensen zijn niet zo eh, hoe noem 
je dat, eh weggevend zoals jij bent ofzo en jij hebt het nodig en krijgt het op een dag 
niet en jij hebt het wel afgestaan en jij sterft daardoor.' 
KAREN: 'Nou ik vind toch dat je iemand anders moet helpen.' 
PRECILLA: 'Ja, aan een persoon die jij niet kent, maar ik zou het liever aan mijn 
familie geven, dan dat ik het aan een onbekende geef, dat vind ik.' 
(Interview 4) 
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Blijkbaar zet de verhaallijn over de levertransplantatie aan tot het je afvragen 

wat jij in de betreffende situatie zou doen. Na enige aanmoediging van de 

interviewer gaan de meiden in het bovenstaande citaat met elkaar een gesprek 

aan, waarin ze hun meningen uitwisselen. O o k de lesbische relatie tussen 

Charlie en Isabella werd in de interviews op het eigen leven betrokken. Meiden 

plaatsen zich in de situatie van Charlie en Isabella, maken zo een koppeling 

met hun eigen leven en komen tot uiteenlopende conclusies. Sommige meiden 

werpen het idee van lesbisch zijn verre van zich. Hun moeder zou het in elk 

geval niet accepteren: 

CARON: 'Als mijn moeder het zou zien.' 
RIANNA: Als ze gaan kussen, ga ik over mijn nek.' 
SHIRLEY: 'Dat wil ze echt niet zien.' 
CARON: 'Nee.' 
SELINE: 'Ik denk niet dat mijn moeder het...' [anderen lachen] 'Echt niet hoor.' 
BIBIANA: 'De mijne slaat me het huis uit.' [anderen lachen] 
(Interview 5) 

Andere meiden konden zich er meer bij voorstellen: 

SAMANTHA: 'Nou kijk, vroeger dacht ik altijd "bah lesbisch, gatver, rot op met 
hun", weet je wel, maar nu denk ik gewoon "het zou eigenlijk best wel kunnen", niet 
dat ik het wil worden ofzo, maar gewoon die mensen, het is gewoon respect.' 
FATMA: 'Maar je weet nooit wat er gebeurt, misschien kan ik het bijvoorbeeld later 
wel worden, maar ik zou niet... Maar ik zeg niet dat ik het word, maar ik zeg dan 
"het kan".' 
(Interview 6) 

Zo bieden soaps aanleiding tot het jezelf verplaatsten in situaties die je in 

het dagelijks leven wellicht niet zo snel tegenkomt. In de interviews werd dat 

gegeven opgepikt om met anderen van gedachten wisselen over die situaties. 

Dat lijkt in meet algemene zin de functie van de associatiestijl. De jongeren 

gebruiken die stijl om in interactie met elkaar hun positie te bepalen ten op

zichte van verschillende soorten mensen, de situaties waarin zij verkeren en hoe 

zij daarmee omgaan. Daarmee laten de jongeren aan elkaar en de interviewer 

zien wat voor soort mens ze zelf zijn. 

MORALISATIE 

In de moralisatiestijl schuiven de twee bovengenoemde stijlen gedeeltelijk 

in elkaar. Het praten over de soap en haar personages krijgt dan een stetke 

morele ondertoon. De jongeren uiten oordelen over wat ze in de soap zien. 

Die oordelen gaan over het gedrag van personages, maar soms ook over hoe 
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dat gedrag wordt afgebeeld. Bij dat laatste kan aan het realiteitsgehalte van 

soaps worden gerefereerd (zie Buckingham, 1987: 173). Chris Barker vond na 

gesprekken met Britse meiden over soaps: Throughou t the conversations the 

girls are engaged in moral evaluations of characters, situations and represen

tations [...]• The primary tension in the conversation^] [...] is between the 

girls' own moral opinions and the need to justify such judgements against the 

yardstick of realism' (Barker, 1998: 72). De moralisatiestijl biedt jongeren de 

gelegenheid hun positie te bepalen ten overstaan van morele vraagstukken en 

zo een 'moral self' te vormen. Ze gebruikten deze stijl vooral om over seksueel 

gedrag van personages te praten. 

Lesbische liefde 

De lesbische relatie van Charlie en Isabella roept relatief veel morele oordelen 

op. Die kunnen betrekking hebben op de relatie op zich, maar ook op het feit 

dat in een soap een lesbische relatie te zien is: 

ESTHER [1]: 'En hoe denken jullie over de lesbische relatie van Charlie en Isa

bella?' 
KIMBERLY: 'Dat moet toch wel kunnen... als je van elkaar houdt? We leven toch 
nu in een tijd en in een land waar dat kan en dat mag en dan moet het ook zeker in 
series. Want stel je voor, je bent zelfbijvoorbeeld lesbisch... Ik ben niet lesbisch... 
[anderen lachen] En je kijkt dat soort series en je twijfelt over je gevoelens ofzo en 
dan zie je: "kijk daar kan het ook" enzo'. [...] 
VICTORIA: 'Het is niet vreemd, het is geen taboe, het is niet zo van "uhh".' 
KIMBERLY: 'Het is niet raar.' 
(Interview 2) 

Over de relatie van Charlie en Isabella worden verschillende oordelen geveld. 

Daarbij is het ambigu of de oordelen betrekking hebben op het gedrag van de 

personages of op het realisme van de verhaallijn: 

ESTHER [1]: 'Hoe denken jullie over de lesbische relatie van Isabella en Charlie?' 
AIMEE: 'Dat moeten ze zelf weten.' 
ROXANNE: 'Ja, dat moeten ze zelf weten.' 
ANNE: 'Ze moeten het zelf weten, maar het is echt wel gewoon eigenlijk.' 
AIMEE: 'Het is wel heel overdreven.' 
ROXANNE: 'Ik vind het wel heel apart.' 
ESTHER [1]: 'Sorry, wat zei je?' 
ANNE: 'Het is wel gewoon.' 
AIMEE: 'Iedereen moet zelf weten wat ie is ofzo, niet dat ik er problemen mee heb, 
maar in deze serie ofzo wordt het wel heel erg overdreven overkomen.' 
ROXANNE: 'Ja, en ze zijn zo klef.' 
KAREN: 'En Charlie vertelt ook alles aan d'r moeder, maar dat doe je normaal 
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niet. 

ANNE: 'Dat doet niemand.' 
AIMEE: 'Nee, niemand.' 
(Interview 4) 

Terwijl in de twee bovenstaande citaten gematigd positieve oordelen over de 

lesbische relatie doorklinken zijn andere jongeren directer, zoals ook al in het 

eerste citaat van dit hoofdstuk bleek. Lesbisch zijn is 'vies': 

PEGGY [1]: 'Oké, jij wilde, jij wilde er niets over zeggen, waarom wilde je er niets 
over zeggen? Ik vroeg je net "wil je een omschrijving geven?", toen zij je nee...' 
JANICE: 'Nee, is vies lesbisch, stel je voor man... ' [lacht] 
PEGGY [1]: 'Maar eh, wat vinden jullie nou eigenlijk van de relatie Isabella en 
Charlie?' 
JANICE: 'Ik blijf erbij wat ik heb gezegd, ik vind het vies. Ik vind dat dat niet kan 
van die jongeren... ik vind het vies.' [lacht] 
(Interview 16) 

De jongeren vellen met de moralisatiestijl een oordeel over wat ze in de soap 

zien. Die oordelen variëren van 'we leven toch nu in een tijd en in een land 

waar dat kan en dat mag' en 'iedereen moet zelf weten wat ie is' tot 'ik vind het 

vies'. Zo laten ze aan de groep en de interviewer zien wat volgens hen moreel 

juist gedrag is. 

Wisselende relaties 

Een ander moreel vraagstuk aangaande seksualiteit dat jongeren interpreteren 

met de moralisatiestijl zijn de wisselende relaties tussen personages. Dat fe

nomeen is typisch voor 'dyadische' soaps, waartoe ook de Nederlandse soaps 

behoren: oude liefdesrelaties worden opgeblazen en personages worden in 

nieuwe liefdesrelaties geplaatst (Liebes & Livingstone, 1998: 153). Niettemin 

worden personages die wisselende relaties hebben door sommige jongeren 

veroordeeld: 

ESTHER [1]: 'Wat is Daantje voor een meisje?' 
SAMANTHA: 'Een kreng.' 
FATMA: 'Een bitch.' 
CARA: 'Eerst gaat ze met Stefano, dan gaat ze met Benjamin en nu gaat ze weer 
met Dennis.' 
(Interview 6) 

Datzelfde aspect komt naar voren in een kleinere studie naar de interpretatie 

van soaps (studie m , zie hoofdstuk drie), waaraan alleen meiden van Turkse 

en autochtone komaf deelnamen. Er was één Turkse, één autochtone en één 

gemixte groep. Deze interviews zijn niet op school afgenomen, maar bij de 
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meiden thuis. Daarnaast waren de meiden in de etnisch homogene groepen 

goede vriendinnen van elkaar. De meiden uit de etnisch gemixte groep kenden 

elkaar van de buurt. Dat de meiden elkaar relatief goed kenden resulteerde in 

een vertrouwde sfeer tijdens de groepsinterviews. De meiden van Turkse komaf 

uitten daarbij veel kritiek op de moraal van Goede Tijden Slechte Tijden. O p de 

vraag waarom ze naar die soap kijken, antwoorden ze: 

SERPIL: 'Ik snap het ook eigenlijk niet, het is heel raar, iedereen is al een keer met 
elkaar naar bed geweest en dat vind ik zo stom, dan gaat die weer met die zoon en dan 
weer met die vader en dan gaan ze weer trouwen en scheiden. Dat soort dingen.' 
(Interview 20) 

Dat oordeel klonk door in hun opvattingen over de verschillende persona

ges: 

ANNERIEKE [1]: 'En wat vinden jullie van haar?' [van Hedwig] 
AYSEN: 'Slordig. Weet je wat ik stom van haar vond, dat zij eh... naar bed ging met 
haar leraar, heel stom. Toen haatte ik haar.' 
ANNERIEKE [1]: 'En waarom vond je dat?' 
AYSEN: 'Je gaat toch niet zomaar met iemand naar bed, ik bedoel je verkoopt jezelf 
toch niet voor cijfers. Is gewoon vies en dan heeft ze er nog een heel trauma aan 
over.' 
(Interview 18) 

ANNERIEKE [1]: 'Wat vonden jullie van Julian?' 
LEYLA: 'Leuk, maar ik vond het dom dat hij met Kim naar bed was gegaan.' 
AYSEN: 'Afgang, schandalig!' 
ANNERIEKE [1]: 'Waarom?' 
LEYLA: 'Omdat het broer en zus waren.' 
AYSEN: 'Dat doe je toch niet?' 
(Interview 18) 

De meiden van Turkse komaf waren duidelijk in hun oordeel: wat in Goede 

Tijden Slechte Tijden op het gebied van seks gebeurt, kan allemaal echt niet. 

Ze hadden dan ook moeite om zichzelf in het verhaal te plaatsen. Personages 

die meerdere seksuele relaties hadden gehad, werden categorisch afgewezen. 

Uiteindelijk vonden ze één personage dat niet met jan en alleman naar bed 

was geweest: 

ANNERIEKE [1]: 'Als je een keer mee mocht spelen in Goede Tijden Slechte Tijden, 

wie zou je willen spelen?' [...] 
SERPIL: 'Nou Roos, dat vind ik het leukste meisje, ze is gewoon zichzelf en niet echt 
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dat ze met die en die naar bed is geweest, ze heeft eigenlijk maar van twee jongens 
gehouden, Arthur en Arnie. Maar ik zou er ook niet in willen spelen.' 
ANNERIEKE [i]: 'Niet?' 
SERPIL: 'Het is helemaal geen leuke serie, ja het is wel een leuke serie, maar het is 
ook vernederend.' 
ANNERIEKE [i]: 'Hoe bedoel je?' 
SERPIL: 'Ja, ik vind echt, ja, iedereen is met elkaar naar bed gegaan en dat zoveel 
mensen naar die serie kijken is best een slecht voorbeeld, vind ik. Hoe kan je nou 
met je broer naar bed gaan, heb je dat gezien?' 
ANNERIEKE [i]: 'Ja.' 
SERPIL: 'Ja, hoe kan dat? Ik vind het zo stom en die ouders vinden dat normaal.' 
FATMA: 'Ja, zo van "kan gebeuren".' 
SERPIL: '"Kan gebeuren", nee, zulke dingen vind ik heel erg.' 
ANNERIEKE [i]: 'En wat vind jij ervan?' 
JESSICA: 'Ja, ik vind het ook wel een slecht voorbeeld.' 
SERPIL: 'Het is het toppunt van slecht!' 
(Interview 20) 

De meiden van Turkse komaf grijpen het interview aan om zichzelf te pre

senteren als experts op moreel gebied. De autochtone meiden uit deze studie 

praatten op een andere manier over de personages. Ze leken te waarderen dat 

personages doen wat ze willen: 

IRIS: 'Hedwig zou ik wel willen spelen.' 
EVELINE:'Of Kim.' 
LINDA:'Of Charlie.' 
EVELINE: 'Ja, Charlie zou ik ook wel willen spelen.' 
ANNERIEKE [1]: 'En waarom?' 
EVELINE: 'Die is ook zo eigenwijs en brutaal, maar die is ook wel stiekem en ge
meen en dat is ook wel leuk om te spelen. Als zij iets wil en het lukt haar niet, gaat 
ze altijd wel iets stiekem doen zodat het haar wel lukt.' 
LINDA: 'Ja, net als dan is ze op Sylvester en dat andere meisje ook en dan gaat zij 
ervoor zorgen dat zij het niet met hem krijgt, zodat zij het met hem kan nemen.' 
ANNERIEKE [1]: 'En waarom zouden jullie Hedwig willen spelen?' 
EVELINE: 'Gewoon, lijkt me een leuke rol. Gewoon alles kunnen doen wat je zelf 
wil.' 
(Interview 19) 

Bij het oordelen over seksuele relaties van personages speelt de etniciteit van 

de meiden een rol. Ze toetsen wat in de soap gebeurt aan de waarden die ze 

zichzelf opleggen. In dit geval bleken de meiden van Turkse komaf daarbij 

een stuk conservatiever dan de autochtone Nederlandse meiden. Aan de rol 

van etniciteit besteed ik meer aandacht na de bespreking van de interpretatie 

van Costa. 
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Waardering voor Costa 

De jongeren die over Costa werden geïnterviewd waren — in tegenstelling tot 

de jongeren die over soaps werden geïnterviewd - echte fans van de serie. Ze 

toonden zich op alle fronten erg betrokken en bleken over een enorme hoe

veelheid kennis over de serie te beschikken. Ze geven met twee verschillende 

activiteiten invulling aan hun fan-zijn. Ten eerste kijken ze veel en vaak: 

LENNEKE [i]: 'Omschrijf eens waarom jij een echt fan van Costa bent.' 
VALERIE: 'Omdat Costa echt helemaal te gek is. Ik kijk het vaak en hoe vaak ik het 
ook kijk, het verveelt nooit. Ook al kijk ik het drie keer achter elkaar.' 
(Interview ii) 

Ten tweede ondernemen ze, naast het kijken, typische fanactiviteiten: 

ELLA: 'Ik was op i maart, de eerste dag dat ie draaide, er meteen naartoe gegaan. 
Toen ik hem had gezien, was ik echt helemaal gek ervan! Ik heb de acteurs toen echt 
op de voet gevolgd, alles opgenomen wat er op tv kwam, alles in de bladen in een 
map geplakt, enz. enz. En ben nu ongeveer dan al twee jaar fan. En het gaat nog 
steeds niet vervelen!' 
(Interview ix) 

BABETTE: 'Ja, soms als er iemand van school bij mij thuis komt, die schrikken er 
even van als ze m'n kamer zien met al die Costa... Maar ze vinden het wel leuk en 
staan even later de stukjes te lezen en dat is gewoon leuk.' 
LENNEKE [i]: 'Hoe ziet je kamer er dan uit?' 
BABETTE: 'Ik heb de filmposter in een hele grote lijst en verder alle stukjes uit Break 
Out en Hitkrant van de nieuwe serie opgehangen en van de eerste serie van iedereen 
een poster. Ziet er heel gezellig uit, dus als ik wakker word, zie ik meteen iedereen 
van Costa, een goed begin van de dag, hahaha.' 
(Interview i) 

Pe r fo rmat i eve st i j len 

In de wijze waarop de Gwta-fans praten over hun serie zijn dezelfde stijlen te 

herkennen die naar aanleiding van de interviews over soaps werden gerecon

strueerd. Derhalve zijn er veel overeenkomsten in de manier waarop soaps 

en Costa worden geïnterpreteerd, maar er zijn ook verschillen. Die worden 

hieronder beide belicht. 
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D E C O N S T R U C T I E 

Terwij l de deconst ruct ies t i j l in he t geval van d e soaps m e d e werd gebru ik t o m 

h e t gen re te bekr i t i seren, g e b r u i k e n de Costa-fans deze stijl o m n o g meer p le 

zier aan h u n serie te beleven. Z e p r a t e n voora l over o n t m o e t i n g e n m e t ac teurs 

en p r o d u c t i o n e l e aspec ten . D e fans z o u d e n graag eens één van de ac teurs u i t 

Costa o n t m o e t e n : 

LENNEKE [i]: 'Ben je wel eens iemand tegengekomen die in Costa speelt?' 

RENATE: 'Nee. Helaas niet.' 

LENNEKE [l]: 'Dat is dus een droom voor je?' 

RENATE: 'Jaaaaaaaaaaaaa.' 

(Interview iii) 

A n d e r e j o n g e r e n h e b b e n deze d r o o m al eens ervaren: 

M I L O U : 'Nou, de eerste keer ging ik naar een opname van Top of the Pops. Daar 

kwam Georgina optreden en dat wist ik niet, dus ik helemaal blij . . . Maar toen ging 

ik een handtekening vragen en ging ik huilen van blijdschap, dat was echt erg haha. . . 

En toen ik ging figureren in de serie, heb ik een tijdje met haar zitten kletsen en dat 

vond ik geweldig! Ik had op de CWd-fanclub twee kaartjes gewonnen voor de pilot 

van de serie [...] en toen hebben we ook nog even met Georgina staan kletsen! 

(Interview vii) 

O o k w o r d t bij he t be sp reken van de p e r s o n a g e s g e k e k e n naar d e ac t eu r s er

ach te r : 

L E N N E K E [i]: 'Verder vind je Agnetha ook leuk, kan je beschrijven waarom?' 

RENATE: 'Nou, ik ben erg fan van Froukje de Both, want ze heeft in de soapserie 

Goudkust gespeeld en daar was ik altijd met nog een paar erg fan van haar, dus vandaar 

ook, omdat ze nu weer in Costa speelt.' 

LENNEKE [i]: 'Wat vind je precies leuk aan Froukje?' 

RENATE: 'Eh, hoe ze doet, ze speelt goed, zoals in Goudkust en Costa. Ze [is] niet 

echt zo'n typje van "oh, ik ben actrice, nu moet ik ook gaan zingen".' 

(Interview iii) 

D e fans zijn o o k erg ge ïn teresseerd in de p r o d u c t i o n e l e were ld ach t e r de se

rie: 

L E N N E K E [i]: 'Wat vind je verder leuk om te weten te komen over Costa en haar 

sterren?' 

VALERIE: 'Alles. Hoe het opgenomen is enzo.' 

L E N N E K E [i]: 'Hoe gaat dat dan?' 

VALERIE: 'In Spanje. Meer weet ik niet.' 

(Interview ii) 
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De Costa-fans maakten over de gehele linie weinig gebruik van de deconstruc

tiestijl om over hun serie te praten, althans veel minder dan de jongeren die 

over soaps werden geïnterviewd. De betekenisgeving van de fans verloopt vooral 

via de associatiestijl en de moralisatiestijl. Een verklaring zou kunnen zijn dat 

de fans apart zijn geïnterviewd. Ze hoefden daardoor geen mediawijsheid ten 

opzichte van andere jongeren te etaleren. 

ASSOCIATIE 

De drie manieren van praten over personages die bij de soaps werden onder

scheiden - evalueren, inleven en betrekken — komen allemaal terug bij Costa. 

Bij het evalueren van personages valt de positieve teneur op. Personages worden 

nauwelijks afgekraakt, wat te verklaren is met het feit dat de geïnterviewden 

fans van de serie zijn. Net als bij de soaps naar voren kwam, lijken meiden 

zich te identificeren met personages van dezelfde sekse en personages van de 

andere sekse te begeren: 

LENNEKE [i]: 'Wat vind je van Vicky, wat is zij voor meisje?' 
EMILIE: 'Ik vind haar leuk, ze lijkt wel wat op mij, ze is eigenwijs en ze wil gelijk 
hebben ook al heeft ze dat vaak niet. Ik vind haar erg vrolijk dat ben ik ook vaak.' 
(Interview x) 

LENNEKE [i]: 'Welk personage vind jij het leukst uit Costa? [...] 

ELLA: 'Rens, Daan Schuurmansü!' 

LENNEKE [i]: 'Kan je zijn personage in Costa omschrijven?' 

ELLA: 'Voordat hij Janet leerde kennen was hij de hunk van de proppers. Ieder meisje 
wil wel met hem... Maar nadat hij Janet leerde kennen, bleef hij haar trouw. Hij is 
een knappe, lieve, aardige "goed-dansige" propper in Costa'.' 
(Interview ix) 

Een verschil met de soaps is dat personages naast leuk ook grappig worden 

gevonden. Hier is de verklaring wellicht dat Costa een mix is tussen een soap 

en een comedy: 

BABETTE: 'Bijvoorbeeld die Tommy, da's echt een heel raar ventje. Bijvoorbeeld 
in de film, toen hij zei "stuk Hollandse shit", dat is gewoon heel erg leuk. En zo 
heeft hij meer van die rare dingen. En Björn, die kan ook maf doen, dat is gewoon 
heel erg leuk.' 
(Interview i) 

De meiden leven zich in in het proces van relatievorming dat bijna alle per

sonages in Costa doormaken. De vaste personages, de zogenaamde 'proppers', 
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worden in de serie aan de gastpersonages gekoppeld, maar soms ook aan el

kaar. O p het moment van de interviews zijn de proppers Tommy en Agnetha 

verliefd geworden: 

JISKE: 'Nou, Tommy had beloofd aan het eerste meisje dat hij met het proppen 
had leren kennen dat hij met haat zou gaan trouwen en dus kwam dat meisje na een 
aantal jaat naat Salou toe om hem op te zoeken.' 

LENNEKE [i]: 'En hoe liep dat af?' 
JISKE: 'Nou, uiteindelijk kwam hij etachter dat hij toch meet voor Agnetha voelde 
dan voor haar.' 

LENNEKE [i]: "Wat vond Agnetha daat dan van?' 

JISKE: 'Nou, Agnetha zat eigenlijk te stoken tussen Tommy en zijn ex, want die was 

smootverliefd op Tommy.' 

LENNEKE [i]: 'Dus Tommy en Agnetha zijn eindelijk bij elkaar. Wat vind jij daar 

nou van?' 
JISKE: 'Nou, ik vind het echt hattstikke lief, omdat de afgelopen afleveringen wel te 
zien was dat ze elkaar zeer leuk vonden en ik vind ze wel bij elkaar passen.' 
(Interview iv) 

De meiden betrekken situaties waarin personages verkeren nauwelijks spontaan 

op hun eigen positie. In tegenstelling tot de jongeren die over soaps werden 

geïnterviewd, doen ze dat alleen wanneer er expliciet naar wordt gevraagd. De 

meiden werd gevraagd of ze, net als de hoofdpersonages Costa, ook propper 

zouden willen zijn: 

LENNEKE [i]: 'Zou jij ook propper willen zijn?' 
EMILIE: 'Nee, tenminste, ik wil niet iedere zomer twintig vriendjes hebben, maar 
het folders uitdelen enzo wil ik wel. Dus ja/nee.' 
(Interview x) 

De vergelijking valt telkenmale negatief uit. Er doet zich een botsing met het 

seksuele gedrag van de proppers voor: 

LENNEKE [i]: '[Als jij propper zou zijn], zou jij dan ook allerlei mensen gaan 
versieren?' 
JISKE: 'Nou misschien, maar ik zou nooit zomaar verder gaan dan zoenen, dat vind 
ik wel heel persoonlijk voor gewoon een avondje. Dus ik denk nier dat ik iedereen 
zomaar zou versieren.' 
(Interview iv) 
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MORALISATIE 

De discrepantie tussen het seksueel permissieve gedrag van de proppers in Costa 

en de standaarden die de meiden er zelf op nahouden kan een gespreksthema 

in het dagelijks leven zijn: 

LENNEKE [i]: 'Kijk je Costa ook wel eens samen met iemand?' 
ELLA: 'Ik kijk het 's maandags altijd met mijn vader, moeder en mijn zusje sa
men.' 
LENNEKE [l]: 'Praten jullie dan ook wel eens over CostaV 
ELLA: 'Eh, niet zo heel veel... Soms wel eens ja... ' 
LENNEKE [i]: 'Waar praten jullie dan over?' 
ELLA: 'Bijvoorbeeld, een van de hoofdgedachtes in Costa is toch wel seks... Er word 
niet echt voorzichtig, als ik het zo mag zeggen, mee omgegaan... Iedereen gaat met 
iedereen naar bed - ja natuurlijk, want het zijn proppers - maar het is natuurlijk 
niet zo'n goed voorbeeld voor mijn zusje... snap je?' 

LENNEKE [i]: 'Hoe praten jullie daar dan over?' 
ELLA: 'Ik ben daar soms gewoon niet bij hoor, mijn moeder legt het gewoon uit 
aan mijn zusje. Ik ben toch gewoon oud genoeg om te weten dat het zo niet moet, 
dus ik hou mijn mond maar altijd, haha.' 
(Interview ix) 

Het is duidelijk: zoals de proppers met seksualiteit omgaan, zo moet het dus 

niet. De afleveringen die gaan over een conventioneler invulling van seksualiteit 

zijn verreweg het meest geliefd bij de meiden: 

LENNEKE [i]: 'Wat vind je de leukste aflevering van Costa de serie tot nu toe 

[...]?' 
ELLA: 'De serie, dat Rens (Daan Schuurmans) en Janet (Georgina Verbaan) gingen 
trouwen... Hoefik niet over na te denken!' 
(Interview ix) 

LENNEKE [i]: 'Wat vind jij de leukste aflevering van Costa de serie [...]?' 
RENATE: 'Van de oude vind ik dat Daan en Georgina ruzie hebben maar [dat het 
met het] dansen weer goed komt en de trouwerij van hun - en van de nieuwe de 
trouwerij van Angela en Frida tot nu toe.' 
(Interview iii) 

LENNEKE [i]: 'Welke aflevering van de serie vind je het leukst [...]?' 
VALERIE: 'Dat Angela en Frida gaan trouwen.' 
(Interview ii) 
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Over de lesbische relatie en het daaruit voortkomende huwelijk van Angela 

en Frida worden talrijke morele oordelen uitgesproken. Die oordelen zijn 

zonder uitzondering progressief, zoals ook al in het begin van dit hoofdstuk 

naar voren kwam: 

LENNEKE [i]: 'Wat vind je ervan dat Frida en Angela bij elkaar zijn?' 
DAPHNE: 'Is toch een mooi koppel? En als Frida en Angela gelukkig zijn samen, 
waarom niet?' 
(Interview viii) 

De lesbische relatie lijkt een mooie gelegenheid te zijn om aan anderen te laten 

zien dat je ruimdenkend bent. Babette geeft aan dat ze er met vriendinnen 

over heeft gepraat: 

LENNEKE [i]: 'Praat je daar dan ook wel eens over met mensen, over wat jij vindt?' 
[...] 
BABETTE: 'Ja, komt wel voor, dan zegt bijvoorbeeld iemand van "ehm... raar dat 
Angela en Frida gaan trouwen" en dan zeg ik mijn mening van "waarom zouden een 
man en een vrouw die van elkaar houden wel kunnen trouwen en als dat toevallig 
twee vrouwen zijn niet?".' 
(Interview i) 

Bij het bespreken van seksuele relaties van personages speelt - zoals naar voren 

kwam bij de interviews over soaps - de etniciteit van informanten een rol. Die 

rol, evenals de rol van sekse, wordt hieronder verder uitgediept. 

De rol van sekse en etniciteit 

In hoofdstuk twee vertelde ik dat soaps in de wetenschappelijke literatuur 

worden gezien als een vrouwelijk televisiegenre. Dat komt op verschillende 

manieren terug met betrekking tot de besproken groepsinterviews. Ten eerste 

bij de samenstelling van de groep informanten. Bij de 'grote' studie naar soaps 

reageerden meiden enthousiaster dan jongens op de oproep om mee te doen 

aan een groepsinterview: van de 85 jongeren die deelnamen, was driekwart 

van de vrouwelijke sekse. In de 'kleine' studie naar soaps werden, op instigatie 

van de onderzoeker, alleen meiden betrokken. Ten tweede bleek in het vorige 

hoofdstuk dat van de jongeren die een vragenlijst invulden, de meiden vaker 

dan de jongens naar Goede Tijden Slechte Tijden kijken. Ten derde kwam daar 

naar voren dat praten over soaps bij uitstek lijkt te behoren tot een meidencul-

tuur. Kortom: meiden zijn op verschillende fronten sterker bij soaps betrokken 

dan jongens. 
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In de studie naar Costa zijn jongens zelfs geheel afwezig. De informanten 

werden verzameld door middel van een oproep op de fanclubwebsite van 

Costa. O p die oproep reageerden uitsluitend autochtone meiden. Hoewel in 

het vragenlijstenonderzoek geen verschillen naar sekse en etniciteit in de mate 

van kijken naar de serie werden gevonden, voelden jongens en allochtone 

meiden zich blijkbaar niet dermate betrokken bij Costa dat ze lid waren van 

de fanclubwebsite en aan een interview wilden meedoen. 

De jongens die meededen aan een groepsinterview over soaps moesten ope

reren op vrouwelijk terrein. Soms gaan jongens mee in typisch 'vrouwelijke', 

want inlevende manieren van praten over personages: 

ESTHER [i]: 'Hoe gaat Milan met andere mensen om?' 
DANICA: 'Afstandelijk.' 
FRITS: 'Hij denkt niet aan andere mensen.' 
KARSTEN: 'Egoïstisch.' 
DANICA: 'Ja, maar hij wil niet dat ze dichterbij komen.' 
ESTHER [i]: 'Waarom zou hij dat...?' 
DANICA: 'Omdat hij bang is gekwetst te worden.' 
KARSTEN: 'Omdat hij al een paar keer een vader heeft gehad, ofzo.' 
DANICA: 'Die hem gekwetst heeft en eh... ' 
KARSTEN: 'Die hem heeft verlaten, dacht ik.' 
(Interview 3) 

Maar soms proberen ze ook wijzer over te komen dan vrouwelijke medegroeps
leden: 

LEAH: 'Maar die nieuwe Charlie is irritant.' 
MIRA: 'Die van Goudkust.' 
JAMAL: 'Nee, die van Goudkust, ja, dan heb ik helemaal geen zin om te kijken.' 
HELLEN: 'Zij is zo slecht.' 
MONIKA [1]: 'Wat is irritant aan haar?' 
MIRA: 'Dat is ook irritant als ze elke keer nieuwe mensen bijhalen.' 
LEAH: 'Zij kan niet acteren.' 
JAMAL: 'Nee.' 
MIRA:'Of, of vooral...' 
JAMAL: 'Het is niet meer echt, nu is weer een ander personage die die rol vervangt, 
nee.' 
LEAH: 'Charlie was gewoon perfect.' 
MIRA: 'Ja, het is als ze iemand gaan vervangen...' 
JAMAL: 'Je bent gewoon gewend om naar die persoon te kijken.' 
(Interview 7) 
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Jamal lijkt zijn best te doen de meiden in zijn groep bij te houden en de zaken 

net iets scherper te formuleren dan zij doen. In andere groepsinterviews namen 

alleen jongens deel. In die groepen lijkt bij uitstek humor gebruikt te worden 

bij het praten over soaps: 

PEGGY [i]: 'En wat vinden jullie van Mathilde in die serie?' 
ALVIN: 'Goed, ze loopt goed.' 
SURINDER: 'Ze speelt...' 
ALVIN: 'Ze beweegt goed... [lacht] D'r heupen, bubbling.' 
PEGGY [i]: 'Oké, serieus.' 
ALVIN: 'Nee maar ze acteert goed.' 
BEN: 'Nee, ik vond haar niet echt goed hoor.' 
(Interview 17) 

Met een grap kun je de lach van de andere groepsleden opwekken, zoals Alvin 

doet als hij de bewegingen van Mathilde met een bekende sensuele zwarte 

dansstijl vergelijkt. In een groep met alleen jongens is het belangrijk stoer over 

te komen, zoals al aan de orde was met betrekking tot de evaluatie van het 

gedrag van het slechte personage Ludo. 

Zo nemen jongens een andere positie in ten opzichte van soaps dan meiden. 

Met het praten over soaps begeven ze zich in een als Vrouwelijk' gecodeerde 

wereld, waarin ze kunnen meegaan of waarvan ze afstand kunnen nemen met 

wijze uitspraken of het gebruik van humor. Meiden lijken grosso modo meer 

mee te gaan in de soapwereld. Dat valt met name op bij de moralisatiestijl. 

Die stijl, die wordt gebruikt om te praten over seksuele relaties van persona

ges, wordt voornamelijk door meiden aangewend. De geïnterviewde jongens 

hadden een stuk minder dan de meiden te zeggen over lesbische liefde en 

wisselende relaties. Een verklaring voor dit verschil is dat meiden zich op een 

andere manier tot seks verhouden dan jongens. Er is sprake van een 'dubbele 

moraal': terwijl jongens in het algemeen veel vrijheden hebben om met seks te 

experimenteren, worden aan meiden strengere eisen gesteld. Ze moeten zich 

meer dan jongens zorgen maken over hun goede naam (Ravesloot, 1997: 28). 

Wellicht voelden de geïnterviewde meiden zich hierdoor sterker geroepen om 

moraliserend over seksualiteit te praten. 

Juist in de moralisatiestijl lijkt etniciteit een rol te spelen. Bij het oordelen 

over seksuele thema's toetsen jongeren de inhoud van de serie aan de waarden 

die ze zichzelf en anderen opleggen. Die waarden vertonen een bepaalde rela

tie met etniciteit. Het is echter belangrijk te onderstrepen dat die relatie niet 

absoluut kan zijn. In hoofdstuk twee kwam al naar voren dat jongeren ieder 

hun eigen strategieën hebben om met etniciteit om te gaan en dat jongeren 

met een vergelijkbare etnische achtergrond andere keuzes kunnen maken bij 
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het interpreteren van soaps. Desalniettemin viel in de interviews de afwijkende 

positie van jongeren met een Turkse achtergrond op. In het vorige hoofdstuk 

werd duidelijk dat zij in vergelijking met andere etnische groepen weinig naar 

populair Nederlands televisiedrama kijken, vermoedelijk omdat er veel Turks 

televisieaanbod is via de schotel. Meiden van Turkse komaf gaven relatief vaak 

aan dat ze verschillen zien tussen de morele wereld van Goede Tijden Slechte 

Tijden en die van henzelf. 

Zoals eerder besproken, liepen de oordelen over een lesbische relatie in een 

serie uiteen. Sommige meiden waren positief en andere negatief. Daarbij is 

onderscheid naar etniciteit te onderkennen: relatief veel autochtone meiden 

waren positief en relatief veel allochtone meiden negatief. Die scheiding is 

echter niet absoluut: sommige autochtone meiden waren negatief, sommige 

allochtone meiden positief. Meiden van Turkse komaf haalden bij het vormen 

van hun oordeel opvallend vaak de rol van de islam aan: 

MONIKA [i]: 'En wie vinden jullie niet leuk?' 
AMIN: 'Die lesbies.' [anderen lachen] 
MONIKA [i]: 'Waarom? Wat is er... wat is er niet leuk aan?' [...] 
MUSA: 'Het is niet normaal.' [...] 
MONIKA [i]: 'Kan jij beschrijven wat er niet normaal aan is?' 
AYLINE: 'Maar jij weet het toch ook dat...' 
AMIN: 'Ja, het hoort niet bij onze godsdienst.' 
AYLINE: 'Het hoort, het hoort niet bij onze godsdienst. Het is gewoon verboden 
om lesbisch gevoelens te hebben. Daarom vinden wij het niet normaal.' 
(Interview n) 

Dergelijke redeneringen zijn echter geenszins voorbehouden aan één etnische 

groep. En evenmin is het bovengenoemde onderscheid tussen meiden en jon

gens in het gebruik van de moralisatiestijl absoluut. Ook bijvoorbeeld jongens 

van Marokkaanse komaf kunnen oordelen over het gedrag van personages met 

verwijzingen naar de islam: 

PEGGY [i]: 'Hoe is haar karakter?' [...] 
MOHAMMED: 'Slecht.' 
PEGGY [i]: 'Ze is een slechte vrouw?' 
MOHAMMED: 'Ja, ze wil d'r kind laten eh... adopteren.' 
AZIZ: 'Maar het is haar kind niet...' 
MOHAMMED: 'Ja, natuurlijk.' 
JAMAL: 'Maar ze is eh, zwanger van iemand anders.' 
AZIZ: 'Ze is verkracht.' 
MOHAMMED: 'Oh, oh, oh, ze is verkracht?' 
PEGGY [i]: 'Wat moet ze dan doen?' 
AZIZ: 'Dan moet ze...' 
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MOHAMMED: 'Dan... moet ik de Koran doornemen.' [serieus bedoeld, anderen 
lachen] PEGGY [i]: 'Nou, dat is toch niet raar, wat zou je moeten doen dan?' 
MOHAMMED: 'Zouden ze 'm dan weg moeten halen? Ik weet het niet.' 
PEGGY [i]: 'Ja, wat doe je op zo'n moment...' [anderen lachen] 
MOHAMMED: Nee, nee, nee, nee, nee, maar serieus, bij de Koran staat, eh, of je 
het mag houden of niet. Dan ga ik de Koran leren en kijken.' 
AZIZ: 'Hé, er staat geen abortus in de Koran man... ' 
(Interview 14) 

Althans, Mohammed probeert zich met behulp van de islam een oordeel te 

vormen over de situatie waarin het personage Mathilde verkeert. Hij oogst 

echter vooral hilariteit bij de andere groepsleden. Dit maakt zichtbaar dat ook 

dit soort uitingen als performances te interpreteren is. Jongeren gebruiken de 

inhoud van de soap om andere groepsleden en de interviewer te tonen dat ze 

goede moslims zijn. 

Dergelijke performances kunnen vanuit diverse waardensystemen plaatsvin

den. De autochtone meiden die over Costa werden geïnterviewd tonen met hun 

progressieve oordeel over de relatie van Frida en Angela juist dat ze behoren 

tot het ruimdenkende deel van de Nederlandse cultuur. Diezelfde meiden zijn 

op zich eveneens tolerant over de wisselende relaties van de proppers in Costa. 

Ze leven intens mee met het proces van relatievorming tussen verschillende 

personages. Pas wanneer expliciet wordt gevraagd of zijzelf ook proppers zou

den willen zijn, blijkt sprake van conflicterende waarden. De meiden lijken 

het voor de proppers geen probleem te vinden, maar zelf zouden ze niet zoveel 

wisselende relaties willen hebben. 

Allochtone jongeren uitten meer spontane klachten over wisselende relaties 

van personages. De meiden van Turkse komaf uit de kleine studie naar soaps 

waren daarin het felste. Ze veroordeelden meerdere personages die telkens met 

iemand anders naar bed gingen. De meiden uit die studie vertelden tijdens 

de groepsinterviews ook veel over hun eigen leven, in tegenstelling tot de jon

geren van de grote studie. Een mogelijke verklaring voor het verschil tussen 

de twee studies zou de interviewsituatie kunnen zijn; de meiden in de kleine 

studie werden thuis geïnterviewd en leken zich minder geremd te voelen om 

persoonlijke verhalen te vertellen. De meiden van Turkse komaf vertelden dat 

ze in hun eigen leven aan strenge regels met betrekking tot seks zijn gebonden. 

Raziye vertelt over haar broers: 

RAZIYE: 'Zij hebben eigenlijk wel meer vrijheid dan wij, ze komen heel vaak laat 
thuis van stappen enzo.' 
AYSEN: 'Ja, maar weet je waarom dat is, waarom een meisje dat niet mag? Een 
meisje kan veel gebeuren, die kan worden verkracht en een jongen niet. Nou ja, dat 
kan wel, maat ja. Als meisje word je ontmaagd en dan heb je echt een probleem, 
dan ga je ttouwen en dan komt je man erachter en gaat ie scheiden en dan gaat ie 
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roddelen enzo.' 
(Interview 18) 

Als meisje moet je dus goed uitkijken hoe je je seksueel gedraagt. De meiden 

leken de Nederlandse soap te gebruiken om zichzelf te disciplineren: 

SERPIL: 'Ja, maar wat kan je eigenlijk van Goede Tijden leren? Helemaal niks 
toch?' 
FATMA: 'Jawel.' 
SERPIL: 'Nee helemaal niks, dat je met je broer naar bed moet gaan?' [...] 
ANNERIEKE [i]: 'Maar jij zei van wel, wat dan?' 
FATMA: 'Om eh, bepaalde problemen te vermijden.' 
(Interview 20) 

Of zoals Serpil het later in het interview formuleert: 

SERPIL: 'Ze laten ook allemaal slechte dingen zien, zodat wij als kijker kunnen 
denken: "zo hoort het dus niet!".' 
(Interview 20) 

De rol van sekse en etniciteit bij de interpretatie van soaps en jongerenseries 

wordt in hoofdstuk elf in een breder verband besproken. Dan geef ik ook moge

lijke verklaringen voor de positie van jongeren met een Turkse achtergrond. Het 

volgende hoofdstuk gaat over de interpretatie van politieseries en comedies. 
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9 Interpretatie van politieseries en 

comedies 

MALABUX: 'Een Turk die echt als een boeren Hollander praat, in Rotterdam nog 
wel.' 
LA SOESA: 'Kan toch.' 
ELASSATL'Ja.' 
JOOST [i]: 'Ja, wat vond jij ervan, van deze Turkse man?' 
EMRE: 'Raar.' 
JOOST [i]: 'Wel raar.' 
EMRE: 'Hij leek niet op een Turk.' [...] 
JOOST [i]: 'Hij leek niet op een Turk volgens jou?' 

EMRE: 'Hij leek wel op een Turk, maar niet echt... Zeg maar eh... verneder
landst.' 
(Interview i) 

JEROEN: 'Er zit ook een zwarte acteur in en die is... Ja, die gedraagt zich heel eh, 
alsof hij gewoon Nederlandse ouders heeft, hij gedraagt zich gewoon Nederlands.' 
(Interview x) 

In Nederlandse politieseries en in sommige Nederlandse comedies zijn met 

regelmaat etnische minderhedenpersonages te zien. De jongeren in de boven

staande citaten praten over respectievelijk een kickboksleraar van Turkse komaf 

die verschijnt in een aflevering van de politieserie Spangen en over de allochtone 

Paul, een vast personage in de comedy All Stars. Verschillende jongeren trek

ken daarbij andere conclusies. Malabux en Emre lijken de 'vernederlandste' 

kickboksleraar af te wijzen als onrealistisch, La Soesa en El Assati protesteren 

voorzichtig. Jeroen geeft op zijn beurt expliciet aan te waarderen dat Paul zich 

'gewoon Nederlands' gedraagt. 

Ook in relatie tot politieseries en comedies zetten jongeren 'performances' 

neer. Het gros van de jongeren die over politieseries en comedies werden geïn

terviewd kreeg een aflevering te zien waarin etnische minderheden verschijnen'. 

Daarmee worden ze uitgenodigd om uitspraken te doen die op een of andere 

manier etnisch gekleurd zijn. In dit hoofdstuk doe ik verslag van die uitspra

ken, maar ook van algemene processen die aan de orde zijn bij de interpretatie 

van deze twee genres. De opbouw van het hoofdstuk is hetzelfde als die van 

het vorige. Het genre soap wordt vervangen door het genre politieserie en 
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het genre jongerenserie door het genre comedy. Hieronder vertel ik eerst hoe 

jongeren politieseries waarderen. Daarna bespreek ik de performatieve stijlen 

die ze aanwenden om betekenis te geven aan politieseries en hun personages. 

Daarna worden op dezelfde wijze de comedies Sam Sam, Bradaz en All Stars 

behandeld. Ten slotte wordt gekeken naar de rol die sekse en etniciteit spelen 

bij de interpretatie van de twee genres. 

W a a r d e r i n g v o o r pol i t ieser ies 

In hoofdstuk zeven bleek reeds dat de geïnterviewde jongeren weinig naar 

politieseries kijken. De genres soap, comedy en jongerenserie scoorden een 

stuk beter bij de jongeren die een vragenlijst invulden. De enige Nederlandse 

redelijk goed bekeken politieserie is Baantjer. Sommige jongeren geven aan 

plezier te beleven aan die serie, hoewel het soms moeilijk is uit te leggen wat 

er precies leuk aan is: 

GORDON: 'Ik kijk Baantjer.' 
BARBARA: 'Ik kijk Baantjer af en toe.' 
SABRIEN [i]: 'Baantjer! En waarom kijken jullie daarnaar?' 
GORDON: 'Omdat het leuk is.' 
SABRIEN [i]: 'En wat vind je er leuk aan?' 
GORDON: 'Het is gewoon, gewoon, gewoon leuk, gewoon kijken.' 
(Interview 7) 

Slechts een enkele keer zijn jongeren ronduit negatief over Baantjer. 

RON: 'Baantjer is dom.' 
LISELOTTE [1]: 'Waarom is die dom?' 
RON: 'Het is gewoon saai.' [...] 
LISELOTTE [1]: 'Kun je dat iets meer uitleggen?' [...] 
RON: 'Ik vind het vervelend om naar te kijken.' 
(Interview 24) 

De meest gehoorde mening wordt gekenmerkt door een onverschillige toon. 

Jongeren kijken de serie niet en hebben er dientengevolge geen binding mee: 

NAEEMA: 'Ja, maar ik kijk geen Baantjer.' 
LISELOTTE [1]: 'Nee.' 
NAEEMA: 'Dat heb ik nog nooit gekeken.' 
LISELOTTE [1]: 'Heb je er wel eens iets over gehoord, of weet je... wat weet je 
ervan?' 
NAEEMA: 'Niets.' 
LISELOTTE [1]: 'Niks.' 
NAEEMA: 'Als ik het zie, doe ik het gewoon weg.' 
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LISELOTTE [i]: 'En eh. . . heb je daar een reden voor?' 

NAEEMA: 'Ik weet niet, het eh . . . Niemand in mijn omgeving kijkt er ook naar ofzo, 

dat ik ervan hoor, van "ja, het is leuk" ofzo. Dat heb ik nog nooit gehoord. Maar ja, 

of "je moet kijken, het is echt leuk". Daarom. ' 

(Interview 22) 

N e t als bij soaps speelt de con t ex t van h e t dageli jks leven een rol bij d e waa r 

d e r i n g van poli t ieseries. J o n g e r e n die ze n ie t ki jken, geven aan geen zin of geen 

tijd te h e b b e n : 

J O O S T [1]: 'En Baantjer, kijken jullie dat wel eens?' 

ALLEN: 'Nee.' 

J O O S T [1]: 'Baantjer niet? Oh. ' 

NADIA: 'Eigenlijk is het wel leuk, maar ik weet niet, ik heb gewoon nooit zin om 

te kijken. Ik bedoel. Het werk. . . ' 

HAYAT: 'Baantjer komt te laat.' 

NADIA: ' . . .da t zij doen, de rechercheurs, vind ik echt wel leuk werk, maar ik heb 

nooit zin om naar eh . . . zulke dingen echt niet te kijken.' 

(Interview 2) 

J o n g e r e n die wel k i jken , d o e n d a t o m d a t h e t ju i s t in een b e p a a l d a l ledaags 

s t r a m i e n past: 

CARTMAN: 'Vrijdagavond standaard, eh . . . Baantjer.' 

J O O S T [1]: 'Cartman die kijkt.' 

CARTMAN: 'Ja, de rest van m'n familie kijkt het ook, dus ik moet wel.' 

J O O S T [1]: 'Ja, dan kijk je echt met je hele familie?' 

CARTMAN: 'Ja.' 

J O O S T [1]: 'En dan ga je met z'n allen voor de televisie zitten ofzo.. . ' 

CARTMAN: 'Ja, ja.' 

N E M O : 'Zak chips erbij.' 

(Interview 12) 

M a a r r edenen o m poli t ieseries te k i jken h a n g e n o o k s a m e n m e t i nhoude l i j ke 

k e n m e r k e n . Een aflevering is in de regel goed als hij ' s p a n n e n d ' is: 

J O O S T [1]: 'Wat vonden jullie van de aflevering?' 

MICHAEL: 'Wat we net gekeken hebben?' 

ABDUL: 'Spannend.' 

STEVEN: 'Spannend.' 

J O O S T [1]: 'Was het spannend? Was het leuker dan je verwacht had?'. 

STEVEN: 'Ja, ik dacht was. . . ' 

ABDUL: ' . . .was saaier.' 

(Interview 4) 
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Daarentegen wordt een serie afgekeurd als deze niet spannend genoeg is en 

er te weinig gebeurt. Sommige jongeren hebben daarbij kritiek op het hoge 

gehalte oude acteurs: 

MOHAMMED: 'Ik heb het niet gekeken, het was echt niet spannend.' 
BRYONY: 'Volgens mij trekt de jeugd van tegenwoordig dat ook helemaal niet 
aan.' 
SABRIEN [i]: 'Hoe denk je dat dat komt?' 
BRYONY: 'Veel oude mensen spelen erin.' 
SABRIEN [i]:'Ja?' 
ALEX: 'Er gebeurt niks in wat ons echt aanspreekt.' 
THERESINE: 'Er is niet echt veel actie.' 
(Interview 13) 

In tegenstelling tot bij de soaps wordt de aantrekkingskracht van politieseries 

door de jongeren nauwelijks verklaard met het refereren aan personages. Slechts 

een enkele keer wordt specifieke waardering voor een bepaald personage uit

gesproken: 

JOOST [1]: 'Kunnen jullie mij vertellen wat je leuk vindt aan BaantjerV [...] 
RENÉE: 'Ik vind De Cock leuk.' 
JOOST [1]: 'De Cock?' 
RENÉE: 'Ik vind hem echt een toffe kerel gewoon. Hij is altijd met dat melodietje 
d'r achter, dat vind ik zo leuk hè. Ja, ik word altijd helemaal blij als ik hem zie.' 
[anderen lachen] 
(Interview 10) 

De waardering voor politieseries lijkt vooral gekoppeld aan de syntagmatische 

dimensie van het narratief. Elke aflevering is er een nieuwe verhaallijn, die bij 

Baantjer standaard begint met een moord. Als kijker kun je meedenken over 

wie de moord heeft gepleegd: 

SONJA: 'Maar, eh, sommige afleveringen zit een goed verhaal in, ja. Dan zit ik [...] 
op het puntje van mijn stoel, zo van: "oké, hij heeft het dus gedaan, jee!", weet je.' 

[...] 
LISELOTTE [1]: 'Heb je een favoriete aflevering?' 
SONJA: 'Nee, ja nou niet echt bepaald. Er was wel een aflevering die ik wel heel 
goed vond, dat was een eh...eh, ik weet niet de naam. Maar dat was een vrouw, een 
hoer was vermoord door een eh gozer en iedereen dacht dat die het ook had gedaan, 
maar hij was er gewoon ingeluisd. En het hele gezin zat ook op z'n puntje van z'n 
stoel van "ja, hij heeft het gedaan, dat zie ik allang!" Maar aan het einde bleek het 
heel iemand anders te zijn. Ja, toen had ik wel zoiets van, ja, daar moet je toch wel 
over nadenken.' 
(Interview 22) 

134 



Tegelijkertijd speelt hier de paradigmatische dimensie van het narratief. In 

alle relaties tussen personages ligt de sleutel voor het oplossen van de misdaad. 

Het vinden van die sleutel kan plezier opleveren. Dat plezier is niet aan alle 

jongeren besteed. Politieseries krijgen kritiek omdat eigenlijk alle afleveringen 

hetzelfde verlopen: 

KALID: 'Ja, dit is wel heel dood, ik vind het wel een beetje dood zo.' 
TESSA: 'Het is ook heel saai.' [...] 
SARAH: 'In het begin kijk je nog wel, maar daarna val je in slaap.' [...] 
KALID: 'Het is een bepaald misdrijf, het is gewoon allemaal altijd wel iets gebeurd 
en die man heeft ermee te maken, vragenstellen, vragenstellen, onderzoek [...] en 
op het einde: ja, hij.' 
SARAH: 'Ja, hij is het niet, hij is het niet en hij is het niet en hij.. . ' 
TESSA: 'Ja, alle politieseries zijn een beetje hetzelfde.' 
(Interview 15) 

Ondanks dergelijke kritische opmerkingen, laten de jongeren zich over de gehe

le linie nogal gematigd uit over politieseries. Enerzijds komt dat waarschijnlijk 

doordat ze niet vaak naar Nederlandse politieseries kijken. Maar anderzijds zou 

de vermeende culturele waarde van het genre een rol kunnen spelen. Politie

series gaan, anders dan soaps, over serieuze aangelegenheden: misdaad, 'law 

and order' en maatschappelijke problematiek (Sparks, 1992: 1). In het vorige 

hoofdstuk bleek dat het moeilijk is om te zeggen dat je soaps waardeert. Dat 

lijkt voor politieseries minder te gelden: de toon is onverschilliger. Er lijkt in 

performatief opzicht minder reden voor de jongeren om zichzelf in relatie tot 

politieseries neer te zetten als personen met goede smaak. 

Performatieve stijlen 

In de performances die de jongeren neerzetten met het praten over politieseries 

en hun personages zijn dezelfde stijlen te onderkennen als degene die in het 

vorige hoofdstuk naar aanleiding van soaps en jongerenseries werden bespro

ken, te weten 'deconstructie', 'associatie' en 'moralisatie'. De stijlen worden op 

sommige punten echter anders ingezet, zoals hieronder met citaten uit de inter

views duidelijk zal worden. Desalniettemin laten jongeren ook hier verschillen 

kanten van zichzelf zien. Ze tonen dat ze mediawijs zijn en construeren zo een 

'smart self', dat ze de kennis hebben om de personages te doorzien, waarmee 

een 'sensitive self' wordt geconstrueerd, en dat ze zich naar aanleiding van een 

serie morele oordelen kunnen vormen, resulterend in een 'moral self'. 
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DECONSTRUCTIE 

Ook met betrekking tot politieseries gebruiken jongeren de deconstructiestijl 

om de serie 'uit elkaar te trekken'. Ze kijken naar acteurs achter personages, ze 

bezien politieseries als mediaproducten en als specifiek televisiegenre. Daarmee 

etaleren ze hun kennis over de gemaaktheid van politieseries. 

Acteurs 

Net als bij soaps wordt over acteerprestaties gepraat. Meestal gebeurt dat in 

algemene termen. Jongeren zeggen dan bijvoorbeeld over de getoonde afleve

ring dat "er niet goed wordt geacteerd". Slechts in enkele gevallen gaat het over 

afzonderlijke personages, bijvoorbeeld over de Surinaamse gangster Orlando: 

JOOST [i]: 'Wat vinden jullie verder van hem? Als persoon, als je hem zo ziet?' 

[...] 
TATI: 'Hij moet naar acteerschool gaan.' 
JOOST [i]: 'Hij moet naar een acteerschool gaan.' [gelach] 'Mee eens? [...] 
GRACIA: 'Hij kan, hij kan beter doen eigenlijk. Als gangster.' 
GOLDEN SPRINT: 'Ja, ik vind het een beetje grappig hoe hij hier eh... speelt als 
gangster, want in De Garage is ie heel anders.' 
(Interview 16) 

In politieseries verschijnen in elke aflevering gastpersonages. Een veelgehoorde 

reactie op deze personages is herkenning op basis van hun optreden in andere 

series: 

SABRIEN [i]: 'Wie hebben jullie allemaal gezien in de aflevering van BaantjerV 
PEACH: 'Eh, die ene van Bradaz, hoe heet ie?' 
DINA: 'Weet ik niet.' 
JAMES: 'Virgil, Virgil.' 
SABRIEN [i]: 'Ja, jullie herkenden hem hè, toen hij in beeld kwam?' 
JAMES: 'Hij is van Bradaz, toch?' 
(Interview 14) 

Jongeren beleven op deze wijze plezier aan het aan andere groepsleden laten zien 

dat ze acteurs herkennen. Sommige jongeren tonen nog meer mediawijsheid 

door te stellen dat dit aspect van politieseries afbreuk doet aan de geloofwaar

digheid van een serie. Zo zegt Cennet over Linda de Mol, die in Spangen een 

rol als rechercheur heeft: 

CENNET: 'Ja, de mensen die erin spelen, zoals Linda de Mol, die zie je meestal bij 
zo een bruiloft [in het televisieprogramma Love Letters] en nu ineens is ze politie
agente...' 
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LISELOTTE[i]:'Ja,ja.' 
CENNET: 'Nee, dat is echt nep.' 
(Interview 19) 

Product 

Ook is er kritiek op de mensen die Nederlandse politieseries maken: 

JOYCE: 'Er is een verschil tussen deze kwaliteit en de kwaliteit van Goede Tijden 
Slechte Tijden. Het is anders.' 
LISELOTTE [1]: 'Hoe bedoel je, anders?' 
JOYCE: 'Ik weet niet, het is meer dat dit, net alsof dit echt zo met een gewone 
camera ofzo is opgenomen.' 
HAKAN: 'Ja, en het is niet spannend.' 
JOYCE: 'Niet echt professioneel, vind ik.' 
(Interview 20) 

In enkele groepen begonnen jongeren spontaan over de kwaliteit van het ca

merawerk. Daarnaast werd meermaals een vergelijking met de kwaliteit van 

Amerikaanse series gemaakt. Deze beide aspecten kwamen in de interviews naar 

soaps niet ter sprake. De vergelijking met Amerikaanse series valt telkens weer 

negatief uit voor de Nederlandse producten, die zijn 'nep' en de Amerikaanse 

zijn 'echt': 

LISELOTTE [1]: 'Wat vond je van die aflevering?' 
NESRIN: 'Ik weet niet, ik vind, vond het heel nep... Die scènes enzo, ik weet 
niet.' 
DILOS: 'Amerikaans, Amerikaans wannabe, zeg maar.' 
NESRIN: 'Ja, precies. 
DILOS: 'Te gekopieerd.' [...] 
ALAYNA: 'Nederlandse series zijn altijd zo... Ze willen iets nadoen.' [...] 
LISELOTTE [1]: 'En hoe vonden jullie dat in deze aflevering?' 
ALAYNA: 'Ook.' 
NESRIN: 'Altijd hetzelfde, ja.' 
ALAYNA: 'Ik vind het zo grappig als je naar Nederlandse tv-series kijkt.' 
DILOS:'Ik ook.' 
NESRIN: 'Amerikaanse series zijn heel echt. Ze lijken gewoon heel echt.' 
(Interview 19) 

James, die zichzelf tijdens het interview consequent bij zijn eigen pseudoniem 

noemt, ontmaskert de bedoeling van de makers ten aanzien van de kijkers. 

Politieseries worden spannend doordat je eerst op het verkeerde been wordt 

gezet: 
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JAMES: 'Nou, de regisseur probeert James meestal op een verkeerd spoor te zetten, 
maar dat gaat niet altijd en soms gaat dat en dan denkt James "shit, hij is het niet, 
het is iemand anders". En dan, eh, heeft ie genoten, dan heeft James genoten van de 
aflevering en dan gaat ie naar de volgende ook kijken. Dat is de bedoeling toch?' 
SABRIEN [i]: 'De bedoeling?' 

JAMES: 'Ja, volgens mij is dat de bedoeling, want als het niet spannend genoeg is 
dan kijken de mensen er niet zo graag naar.' 
(Interview 14) 

Genre 

Daarnaast wordt met de deconstructiestijl gediscussieerd over de narratieve 

structuur van politieseries. Sommige jongeren zeggen dat alle politieseries 

hetzelfde zijn, anderen zien verschillen tussen series: 

ILONA: 'Het is wel rypisch altijd een beetje van hetzelfde bij die series.' [...] 
MANON: 'De een wordt beter gespeeld als de ander, maar het is nier, inhoudelijk is 
het een beetje hetzelfde. Gewoon, hoe, waar de nadruk op gelegd wordt enzo.' 
BART: 'Ik vind niet dat alle politieseries nou hetzelfde zijn, je hebt sommige die gaan 
een beetje over het straatwerk en je hebt ze over rechercheurs.' 
MANON: 'Nou, ik vind van wel, je weet toch al hoe het met die rechercheurs... 
Het heeft gewoon dezelfde volgorde.' 
BART: 'Ja, oké dat wel. Ja, alle zaakjes worden inderdaad wel keurig opgelost.' 
(Interview 9) 

Vooral Baantjer heeft een strakke narratieve structuur. In bijna elke aflevering 

wordt de moord opgelost in café Smalle Lowietje. De kenners deconstrueren 

die structuur: 

CARTMAN: 'Ja, de laatste, laatste paar minuten, geloof ik, [...] dan laten ze zien 
hoe diegene vermoord is.' 
JOOST [1]: 'Oké... ' 
HINDERLIJK: 'Ja, dan gaan ze kijken hoe, eh... ' 
CARTMAN: 'Cognacje drinken enzo en dan gaan ze vertellen hoe dat eh... ' [...] 
CARTMAN: 'Dan gaan ze naar Lowietje en dan maakt Lowietje een of andere 
opmerking en dat zet De Cock weer aan het denken en dan daardoor lost De Cock 
het dus op.' 
NEMO: 'En, en eh... Vledder kan nooit z'n bierrje opdrinken.' 
(Interview 12) 

ASSOCIATIE 

De kenmerkende narratieve structuur van politieseries leidt tot een andet ge

bruik van de associatiestijl dan bij soaps. De geïnterviewde jongeren betrekken 

de situaties waarin personages verkeren niet op hun eigen leven door zich af te 
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vragen wat zij zouden doen. Verder leven ze zich slechts in uitzonderlijke geval

len in personages in. Ze evalueren personages wel, maar op andere gronden dan 

bij soaps. Er wordt niet gekeken naar uiterlijk; personages worden vooral op 

stoerheid en slimheid beoordeeld. De dominante manier van associatie is het 

'rechercheren' van personages. Jongeren plaatsen zichzelf daarbij op de stoel van 

de rechercheur en beschouwen wie de misdaad zou kunnen hebben gepleegd. 

Die manier van kijken sluit aan bij de thematiek van politieseries: het genre 

draait immers om het oplossen van misdrijven (Nelson, 1997: 189). 

Rechercheren 

Tijdens het kijken van de aflevering speculeerden jongeren vaak al over wie de 

misdaad zou hebben gepleegd. Informanten keken voor het interview de helft 

van een aflevering, zodat in elk gesprek de vraag aan de orde kwam hoe het 

verhaal zou aflopen. Jongeren wisselen meningen uit over wie van de verdachten 

de dader zal zijn en welke verklaring daarvoor is. Daarmee nemen ze in feite 

de rol van rechercheur aan: 

LISELOTTE [1]: 'Even kijken, hoorde ik jullie al speculeren over...? [...] Wie heeft 
het gedaan, denken jullie?' 
WAFA: 'Die drie jongens.' 
LISELOTTE [1]: 'Ja?' 
DEMET: 'Denk ik ook. Of die vader van haar.' 
LISELOTTE [1]: 'Leg eens uit?' 
WAFA: 'Omdat die, die, die eh jongens, ik weet niet, die jongens die het verhaal heb
ben bedacht... Want het klopt, want ze zeggen precies alles hetzelfde, want meestal 
maak je wel eh, weet je wel iets niet, maar hun weten precies alles eh, nou ja.' 
NEYLA: 'Eh, mag ik iets zeggen?' 
LISELOTTE [i]:'Ja, ja.' 

NEYLA: 'Die Turkse man, dus haar vader, en die vriend zijn bij haar geweest, dat 
hebben zij gezien en daarna zijn zij, dus die drietjes naar haar gegaan en toen hebben 
zij haar eh vermoord.' 
MARWA: 'Maar waarom 
NEYLA: 'Uit het raam geduwd.' 
MARWA: '... zouden ze haar vermoorden?' 
WAFA: 'Ja, waarom?' 

DEMET: 'Of misschien wilden ze iets doen en is ze uit het raam gesprongen als ze 
niet wilde, weet ik veel.' 
MARWA: 'Ja, maar ze...' 
NEYLA: 'Ze wouden haar verkrachten.' 

WAFA: 'Ja, ze hadden haar verkracht, denk ik, en dan hebben ze d'r vermoord. 
(Interview 21) 
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In de context van de groep brengen de jongeren hun analytische blik op de 

moordzaak naar voren. Ze lijken niet te kunnen wachten om hun visie te 

kunnen geven. Uiteindelijk vertelde de interviewer steeds wie de dader was. 

Degenen die het goed hadden geraden, gedroegen zich alsof ze een spelletje 

hadden gewonnen: 

SASKIA: 'Is het dat meisje?' 
JOOST [i]: 'Nee, nee, nee, die, die vrouw.' [...] 
ROBERT: 'Saskia denkt dat ze alles kan winnen.' 
SASKIA: 'Ja, tuurlijk. Zie je, ik had het goed.' 
RITCHIE: 'Ik had het weer goed, ik had het weer goed!' 
(Interview n) 

Jongeren gaven aan normaal ook op deze manier te kijken: 

JOOST [i]: 'Als je nou normaal aan het kijken bent, hè? Naar een aflevering van 
Baantjer ofzo, als je dan aan het kijken bent, ga je dan ook nadenken over wie heeft 

het gedaan?' 
XHAMARIA: 'Ja, ja!' 
FELICITY: 'Daar gaat het bij mij om!' 
XHAMARIA: 'Ja, zeker!' 
JOOST [i]: 'Daar gaat het bij jou om?' 
FELICITY: 'De kick gewoon, om na te denken!' 
XHAMARIA: 'Zeker! Dan worden we ook gelijk politieagent, hè? 
JOOST [i]: 'En heb je het wel eens goed of niet?' 
XHAMARIA: 'Ja! Ja!' 
FELICITY: 'Ja, meestal wel.' 
XHAMARIA: 'In het begin ben je aan het twijfelen, maar. 
FELICITY: 'Ja, je gaat eerst twijfelen, maar...' 
XHAMARIA: 'Voordat het onthuld wordt...' 
FELICITY: 'Ja, dan weet je het al.' 
XHAMARIA: 'Zie je! Ik zei het toch! Ik zei het toch!' 
JOOST [i]: 'Ja, ja, ja, oh! Dat zeg je dan ook tegen andere mensen met wie je 
kijkt?' 
XHAMARIA: 'Tegen mijn moeder.' 
FELICITY: 'Ja! Zeker.' 
JOOST [i]: 'Tegen je moeder?' 
XHAMARIA: 'Ja, want dan zit je voor de televisie met je moeder en je moeder zegt 
zo van: "nee, het is die" en ik zeg: "nee mama, het is die". En dan gaan we echt zitten 
en dan zo... Kijk, we wachten tot het eind en dan heb ik gewonnen!' [lacht] 
(Interview 17) 
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Ook in het 'normale' leven kan het succesvol rechercheren van personages 

sociale status opleveren. Zo wordt het kijken van een politieserie een spelletje 

dat je samen speelt. 

Evalueren 

Bij het evalueren van personages gaat maar weinig aandacht uit naar de leden 

van het politieteam, ofwel de vaste personages van een politieserie. Slechts en

kele malen wordt bijvoorbeeld inspecteur De Cock van Baantjer geëvalueerd. 

Sommigen bewonderen hem, omdat hij altijd weer degene is die de misdaad 

oplost: 

DINA: 'Hij is de slimste van allemaal.' 
SABRIEN [i]: 'De slimste?' 
DINA: 'Ja.' 
SABRIEN [i]: 'Waar blijkt dat uit?' 
DINA: 'Meestal komt hij erachter wie het is, wie de dader is en hij komt snel achter 
iets. Hij kan dingen snel oplossen, dus daarom.' 
JAMES: 'Hij is ook veel langer in het vak, toch? Hij is al oud en zo.' 
(Interview 14) 

Maar andere jongeren zijn negatiever over hem: 

JEROME: 'Hij is de leider van de hele posse daar, van die hele serie zeg maar.' 
SARAH: 'Echt een sukkel.' [anderen lachen] [...] 
SABRIEN [1]: 'Maar wat vinden jullie van hem?' 
JEROME: 'Ouderwets.' 
TESSA: 'Ja, ik weet het eigenlijk niet, ik kijk ook niet zo vaak naar Baantjer, dus ik 
weet het eigenlijk niet.' 
SARAH: 'Ja, ik ken hem wel.' 
KALID: 'Hoe heet die gast? Hij is oud.' 
TESSA: 'Ik weet alleen dat hij een oude man is.' [...] 
JEROME: 'Hij heeft geen persoonlijkheid.' 
SARAH: 'Ja precies, geen persoonlijkheid, hij heeft geen houding.' 
(Interview 15) 

De Cock wordt door deze groep jongeren afgekeurd, omdat hij geen persoon

lijkheid heeft en oud is. Net als in het vorige hoofdstuk met bettekking tot 

soaps bleek, spreken oude personages de jongeren niet zo aan. Rechercheur 

Thomas uit Spangen, een dertiger van Surinaamse afkomst, is daarentegen 

alom geliefd: 

MALABUX: Die neger is wel... flex. [...] Hij is zo'n type, weet je, die wel verstand 
van zaken heeft. Als hij bijvoorbeeld, als eh... als een groep jongeren iets gedaan 
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heeft ofzo, kan hij gewoon naar die jongeren toegaan, weet je, en rustig met ze gaan 
praten en... je weet toch... achter het verhaal komen.' 
(Interview i) 

De jongeren richten hun blik vaker op de verdachten in de aflevering, wat te 

verklaren is uit de notie dat je als kijker wilt uitvinden wie van hen de misdaad 

heeft gepleegd. Zoals al vermeld keken de meeste groepen voor het interview 

een aflevering waarin etnische minderheden verschenen. Een jongen van Ma

rokkaanse komaf die in Baantjer verschijnt als verdachte, wordt soms positief 

geëvalueerd: 

JOOST [i]: 'Ja, zullen we het eens over die eh, die Marokkaan hebben. Wat vonden 
jullie van die Marokkaan?' 
MICHAEL: 'Stoere Marokkaan.' 
ABDUL: 'Ik ken die Marokkaan.' 
JOOST [i]: 'Ken je hem?' 
ABDUL: 'Ik heb hem eerder hier gezien hierzo in Rotterdam. Elke vrijdag hebben 
ze altijd zo Marokkaanse feest. Was ie daar ook.' [...] 
JOOST [i]: 'Ja, maar wat vonden jullie van hem in de aflevering? Wat is het voor 
soort persoon?' 
ABDUL: 'Stoere gozer.' [...] 
MICHAEL: 'Stoer, eigenwijs.' [...] 
ABDUL: 'Grote mond... [...] Crimineel.' 
(Interview 4) 

Voor Michael en Abdul, respectievelijk van Marokkaans-Antilliaanse2 en Ma

rokkaanse afkomst, is het personage herkenbaar, zelfs in letterlijke zin. Het

zelfde personage krijgt een negatiever evaluatie in een andere groep, bestaande 

uit louter autochtone jongeren: 

NASSAJA: 'En dat bruine ventje, die Marokkaan, die was wel grappig. "Moet ik je 
op je bek timmeren!".' 
ZOÊ: 'Ja, dat was echt zo'n stomme, Marokkaanse kop heb die.' 
JOOST [1]:'Ja, vond je?' 
ZOE: 'Daar hou ik echt niet van.' [...] 
JOOST [1]: 'Kunnen jullie vertellen [...] wat dat voor soort persoon is?' 
ZOË: 'Agressief.' 
MICKEY: 'Ja, echt zo'n crimineel.' 
RENEE: 'Echt zon standaard eh... Marokkaantje.' 
NASSAJA: 'Ik denk echt, ik denk echt zo'n ruig type.' [...] 
RENÉE: 'Die zich nergens wat van aantrekt. Asociaal.' 
(Interview 10) 
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Vooral de meisjes in de groep keuren het personage af. De lijnen waarlangs 

de evaluatie plaatsvindt zijn echter dezelfde als die bij de jongens die het per

sonage goedkeuren. Het gaat om een stoere, criminele uitstraling en lak aan 

andere mensen. 

Inleven 

Jongeren leven zich over het algemeen nauwelijks in in de personages van po

litieseries. Het gebeurt in slechts enkele groepen, opvallenderwijs wanneer in 

een aflevering een verhaallijn centraal staat die verband houdt met een etnische 

minderheidscultuur. Soms beginnen jongeren er zelf over dat ze een dergelijke 

aflevering hebben gezien: 

HAYAT: 'Nou eh, ja toevallig heb ik een aflevering gezien van een Turks meisje dat 
werd verkracht door een paar Nederlanders.' 
JOOST [i]: 'Ja?' 

HAYAT: 'En dan eh, werd ze zo eh, ondervraagd enzo, weet je. Dan zeiden ze eh, 
tegen haar van "ja, wie ben je?" enzo. En dan zag je echt aan haar zo van dat het bij 
haar cultuur anders was en die eh, dus het was erg voor die vader en die broer. Dus 
dan gingen ze achter die Nederlanders aan weet je, ze wilden echt weten wie het waren 
en ze vermoorden... [...] Maar ze zei wel tegen die Nederlandse jongen die haar heel 
erg mocht, zei die echt zo, zij zegt van "ja, nu ben ik eh, verkracht, nu wil niemand 
meer met mij trouwen...". Want het is toch zo datje maagd moet blijven.' 
MELANIE: 'Ja.' 

HAYAT: 'Dus dat was best wel een eh... weet je, een probleem enzo en die jongen 
zei tegen haar, best wel lief enzo weet je, van "ja, ik wil wel met je trouwen en zo 
weetje, maar dat kan natuurlijk niet! Gewoon als, troost zei die dat, maar daar heeft 
ze niks aan.' 
(Interview 2) 

In een paar groepen kwam naar aanleiding van het kijken van een dergelijke 

aflevering een gesprek op gang waarin groepsleden meeleven met de personages 

en op die wijze in discussie gaan over een bepaalde cultuur: 

NEYLA: 'Volgens mij willen meisjes een langdurige relatie...' 
WAEA: 'Ja, maar hij wou maar één nacht.' 
NEYLA: '... zonder naar bed gaan, gewoon echt verliefd te zijn en die jongen juist 
andersom.' [...] 
LISELOTTE [1]: 'En jij zij net van "ze zijn vrienden".' 
DEMET: 'Ja, dat kan ook, maar die man dacht er anders over.' 
LISELOTTE [1]: 'Ja.' 
WAFA: 'Nee, die jongen wou, ja het met haar doen maar zij wou niet, eh... ' 
NEYLA: 'Nee, zij wou d'r eer zeg maar, hoe noem je dat?' 
MARWA: 'Wat nou eer?' 
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DEMET: 'En toen ze dronken waren, gingen ze...' 
WAFA: 'Ja, want die jongen had haar al een tijdje in de gaten enzo...' 
NEYLA: 'Haar maagdelijkheid, gewoon.' 
WAFA: '...en die avond wou hij toeslaan.' 
MARWA: 'Ja, het heeft met je geloof te maken hoor, niet met je eer datje... ' [...] 
WAFA: 'Ook met je eer, met je cultuur, met alles.' 
(Interview 21) 

De meiden in deze groep verplaatsen zich in de perspectieven van meerdere 

personages. Er wordt ook gepraat over de verhouding van het vermoorde meisje 

met haar familie: 

LISELOTTE [1]: 'Maar Selma had wel nog familie.' 
MARWA: 'Ja, ze had wel familie, maar eh...' 
WAFA: 'Maar ze heeft afstand gedaan, zeg maar.' 
MARWA: 'Ja, afstand. Jielg. Ja, dat lijkt me niet echt, eh...' 
LISELOTTE [1]: 'Hoezo heeft ze afsrand gedaan?' 
MARWA: 'Nou... ' 
WAFA: 'Want zij wou zich andets gedragen dan hoe haar familie wilde.' 
DEMET: 'Dus ging ze weg.' 
MARWA: 'Nee, daar gaat het niet om, het gaat mij meer om dat ze praatte niet meer 
met haar vader, geen conract met haar zus en broer.' 
WAFA: 'Ja, maar zo is die familie nou eenmaal, dus dat moet zij respecteren.' 
MARWA: 'Helemaal niet.' 
WAFA: 'En zij accepteerde dat niet, dus gaat ze weg.' 
MARWA: 'Nou, dat hoefje toch helemaal niet te respecteren.' 
WAFA: 'Jawel.' 
(Interview 21) 

Zo worden politieseries in uitzonderlijke gevallen gebruikt om over culturele 

grenzen te discussiëren. De meiden praten naar aanleidingvan het Turkse per

sonage Selma over hoe je zou moeten omgaan met je familie, je geloof, je eer 

en je cultuur. Daarbij uiten ze aan het einde van het laatste citaat ook morele 

oordelen over het gedrag van Selma. 

MORALISATIE 

Maar de moralisatiestijl wordt door de jongeren vooral aangewend om te praten 

over de representatie van etnische minderheden in politieseries. Met die stijl 

geven jongeren een oordeel over het gedrag van etnische minderhedenperso-

nages, maar ook over de makers van politieseries en of de representaties die 

zij neerzetten kloppen met de werkelijkheid. Daarmee verkennen ze morele 

grenzen in de multiculturele samenleving. Ik behandel hieronder drie thema's 
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rond representatie: reacties op een verhaallijn over discriminatie, de vraag of 

etnische minderheden in politieseries wel 'echt' zijn en meningen over multi

culturele representatie in het algemeen. 

Discriminatie 

In een aflevering van Spangen komt een verhaallijn voor over discriminatie. La 

Soesa, een jongen van Marokkaanse afkomst, ergerde zich bij het kijken van de 

aflevering al en legt tijdens het interview uit wat er te zien was: 

JOOST [i]: 'Op een gegeven moment zei jij van: "ik wil dit niet zien", weet je dat 
nog, dat je dat zei?' 

LA SOESA: 'Ja, toen zei die [vrouw]: "zwarte". Racisme, daar kan ik niet tegen.' 
JOOST [i]: 'Ja, wat zei ze precies, kun je dat navertellen?' 
LA SOESA: 'Ja, die vrouw... Kijk, er was een vrouw, ze ging aangifte doen van... Ze 
was beroofd, haar tasje was weggetrokken van haar. Maar ze ging zo een verklaring 
geven bij de politieagenten... Ze had iets van "ja, eh... die twee jongens achter, 
achter mij hadden mijn tasje gepakt, gingen ze wegrennen." Maar ze zegt "het zijn 
negers!".' [...] 
EMRE: '"Jouw landgenoten", zei ze eerst, "jouw landgenoten". 
LA SOESA: 'Ze zei "meneer, jouw landgenoten verpesten onze buurt". En daarna 
zei die vrouw tegen haar van "ja, maar je hebt alleen de achterkant gezien, hoe weet 
je dan dat ze zwart zijn?".' [...] 

MALABUX: 'Het was voor die negroïde politieagent bedoeld.' [...] 
JOOST [i]: 'Wat vonden jullie daarvan, ook opgevallen?' 
LA SOESA: 'Ja, is niet goed joh.' [...] 
EMRE: 'Meeste oude mensen zijn zo.' 
(Interview i) 

Voor Emre is de verhaallijn herkenbaar, oude mensen in het echte leven dis
crimineren ook. In een andere groep doorzagen jongeren de constructie van 
de verhaallijn: 

LISELOTTE [i]: 'Die tasjesroof, hoe denken jullie dat het afloopt? Met dat oude 
vrouwtje?' 

NESRIN: 'Dat het blanken waren in plaats van Antillianen.' 
DILOS: 'Ja.' 
LISELOTTE [i]: 'Ja? Waarom denken jullie dat?' 
DILOS: 'Omdat er zoveel nadruk op is gelegd.' 
NESRIN: 'Er was teveel nadruk erop, dus dat zal wel de clou zijn.' 
(Interview 19) 

Ze hebben gelijk: de vrouw blijkt beroofd door haar eigen (witte) kleinzoon. In 

de groep van La Soesa ontstaat een discussie over de intenties van de makers. 
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Er klinkt frustratie door over hoe etnische minderheden in de regel worden 

gerepresenteerd: 

LA SOESA: 'Wat ik jammer vind is weer, dat weer altijd de problemen komen 
door de Antilianen. Waarom is het niet eens een keer dat Nederlanders problemen 

veroorzaken?' 
MALABUX: 'Ja.' 
LA SOESA: 'Maar dat wordt nooit eh... ' 
MALABUX: 'Ja, maar hé. Ja, maar die oma wordt wel geroofd door haar Nederlandse 
kleinzoon.' 
LA SOESA: 'Nee, maar gaat het niet om.' 
EMRE: 'Het is het einde, het is het einde...' 
MALABUX: 'Daar gaat het wel om. [...] Luister dan, uiteindelijk is het moraal van 
het verhaal toch dat de buitenlanders het niet gedaan hebben. Toch de Nederlanders 
weet je, dat je toch naar de Nederlanders moet kijken.' 
EMRE: 'En dat is weer expres gedaan om de samenleving een beetje leefbaar te 
houden.' 
(Interview i) 

La Soesa ergert zich nog aan het feit dat 'de Antillianen' in het begin van de 

aflevering de schuld krijgen, terwijl de andere jongens in de groep focussen 

op de afloop van het verhaal en de vermeende bedoelingen van de makers 

ontmaskeren. 

Echt? 
Hoewel de eerdergenoemde Marokkaanse jonge man in Baantjer door sommige 

jongeren werd goedgekeurd en door andere jongeren afgekeurd, was men het 

erover eens dat het hier een 'echte' Marokkaan betrof. Andere etnische min-

derhedenpersonages worden daarentegen als 'nep' afgedaan: 

JOOST [i]: 'Die Antilliaan [...], die hebben jullie ook gezien. Wat vonden jullie 

daarvan?' 
MELANIE: 'Nep.' 
JOOST [i]: 'Nep?' 
MELANIE: 'Ja, nep. Ik vond dat ze gewoon echt zo... Dat was geen echte Antilli
aan voor mijn idee.' 
JOOST [i]: 'Nee?' 
HAYAT: 'Al die woorden meteen gebruiken, van "hé kijk, ik ben Antilliaan", weet 

Je-' 
MELANIE: 'Ja, net zoals eh, als ze Surinamers in een serie nadoen, echt heel nep 
gedaan.' 
(Interview 2) 
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Men is het erover eens dat de Antilliaan, die verscheen in een aflevering van 
Spangen, niet echt is en dat daarmee de makers van de serie hun werk niet 
goed hebben gedaan. Soms is er meer discussie, zoals over het personage André 
Vreugdenhil in Baantjer. 

BRYONY: 'Hij was niet helemaal Surinaams.' 
THERESINE: 'Hij was niet helemaal Surinaams.' 
BRYONY:'Dat zag je wel.' 
THERESINE: 'Hij was een moksi?' 

SABRIEN [i]: 'Waarom was hij niet helemaal Surinaams?' 
THERESINE: 'Je zag het aan hem.' 

BRYONY: 'Nee, die man, die Papa Kondre, die is standaard Surinaams.' 
THERESINE: 'Ja, en die man die in die commissariskantoor was, in het kantoor 
van de commissaris, die was ook echt Surinaams, dat zie je.' 

BRYONY: 'Ja, dat zie je gewoon aan zijn uiterlijk en ook aan zijn hoe hij ging rea
geren en zijn accent, zijn accent.' 
THERESINE: 'Dat haar van die ene man, van die accountant.' 
BRYONY: 'Ja, maar hij was niet een Surinamer sowieso, een echte Surinamer heeft 
geen krulletjes.' 
THERESINE: 'En geen glad haar.' 
BRYONY: 'Een echte Surinamer heeft kroeshaar.' 
ALEX: 'Nee, helemaal niet.' 
BRYONY: 'Nee, een échte Surinamer.' 
THERESINE: 'Een échte Surinamer.' [...] 
ALEX: 'Echte Surinamers zijn Indianen.' [...] 
SABRIEN [i]: 'Wat verstaan jullie eigenlijk onder Surinamers?' 
THERESINE: 'Surinaams zijn kan je op verschillende manieren zijn, je kan Su
rinaams zijn sinds je daar bent geboren en jezelf als Surinaams beschouwt. Je kan 
Surinaams van afkomst zijn omdat je moeder of vader Surinaams is. Het kan op 
verschillende manieren.' 

ALEX: 'Maar er is niet zoiets als een échte Surinamer. En al was er zoiets, dan zijn 
het Indianen. Er wonen Javanen in Suriname, er wonen Hindoestanen in Suriname, 
er wonen Creolen.' 
(Interview 13) 

Uit de vraag of André Vreugendhil een échte Surinamer is, vloeit een discussie 

voort over wat überhaupt een échte Surinamer is. De conclusie is dat meerdere 

vormen van Surinaams zijn bestaan. Desalniettemin lijken jongeren het leuk 

te vinden om 'echte' etnische minderhedenpersonages te zien: 

LISELOTTE [1]: 'Wat vonden jullie van hem?' 
DILOS: 'Gaaf.' 
LISELOTTE [1]: 'Gaaf?' 
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ALAYNA: 'Oh, hij was wel...' 
DILOS: 'Ja, hij is een alles, ja alles-weet-man. Zoals een Turk echt is, hè?' 
NESRIN: 'Ja, precies.' 
DILOS: 'Hij weet van alles.' 
ALAYNA: 'Ik weet het niet... Helemaal Turk?' 
NESRIN: 'Als iemand vloeiend Nederlands praat, als je normaal praat en niet zo 

eh, ja...' 
DILOS: 'Illegaal.' 
NESRIN: '... illegaal, zeg maar. Niet zo, nee dan heb ik er geen problemen mee.' 
DILOS: 'Ja, weet je wat ik bedoel?' 
ALAYNA: 'Nou, ik vind het juist goed dat iemand van Turkije komt en die praat 

een beetje illegaal.' 
DILOS: 'Ja, als je een halfjaar in Nederland bent. [...] 
LISELOTTE [i]: 'En leek hij op iemand die jullie kennen ook echt, of is het 

meer...' 
DILOS: 'Niet echt zo, maar ik kan me wel voorstellen dat een Turk zo is.' 
NESRIN: 'Een algemene Turkse man.' 
DILOS: 'Ja, die van alles wel wat weet, maar niet te veel.' 
NESRIN: 'Dus, ja iemand die zijn woordje snel klaar heeft.' 
MELEK: 'Het is wel leuk als je zeg maar iets van die Marokkaan of Turk herkent.' 

(Interview 19) 

Hoewel de jongeren discussiëren over wat Turks zijn in een Nederlandse context 

precies betekent, lijken ze plezier te beleven aan het zien van 'echte' Turkse 

personages, waarin ze trekken van zichzelf kunnen herkennen. Een dergelijk 

verwachtingspatroon bestaat ook ten aanzien van de naar een Rotterdamse wijk 

vernoemde serie Spangen. Sommige geïnterviewde jongeren wonen in Spangen 

en oordelen dat de representatie niet klopt: 

JENNIFER: 'In Spangen zijn niet zoveel Nederlanders, alleen maar buitenlanders, 

dus dat klopt eigenlijk niet.' 
JOHN: 'Die titel klopt niet.' 
JOYCE: 'Ik heb helemaal niets wat Spangen was gezien.' 
JENNIFER: 'Ja, Spangen is allemaal Turken en Marokkanen.' [...] 
LISELOTTE [1]: 'Wat vinden jullie ervan dat zo'n serie dan wel Spangen heet?' 

[...] 
JOYCE: 'Dat slaat nergens op.' 
JENNIFER: 'Spangen gaat alleen maar over junkies enzo.' 
JOYCE: 'Dat had ik verwacht.' 
HAKAN: 'Ja, het gaat ook veel over moord hoor.' [...] 
JOYCE: 'Moorden niet in SpangenV 
MELISSA: 'Nee.' 
HAICAN: 'Jawel.' 
JOYCE: 'Jij ben gek, weet je wel, het échte Spangen...' 
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HAKAN: 'Ja, Spangen is de gevaarlijkste buurt van Nederland.' 
(Interview 20) 

Multiculturele representatie 

De meningen over de representatie van de multiculturele samenleving in poli

tieseries lopen uiteindelijk uiteen. Sommige jongeren vinden het leuk: 

SABRIEN [1]: 'Jij z e ' n e t iets over dat er veel buitenlanders in zitten.' 
THERESINE: 'Ja, Surinamers, Marokkanen, Turken, alles, Nederlanders.' 
ALEX: 'Multicultureel, dat is modern.' [...] 
SABRIEN [1]: 'En dat maakt het interessant?' 
BRYONY: 'Ja.' 

SABRIEN [1]: 'Hoe komt het dat het leuker is als er meer culturen in een serie zit
ten?' 
BRYONY: 'Anders wordt alles eentonig.' 
THERESINE: 'Ja, als je [...] bijvoorbeeld een rv-serie hebt [...] waar alleen maar 
Nederlanders in spelen, wordt het eentonig, want je hoort niks over een andere 
cultuur.' 
BRYONY: 'Over andere mensen.' 
THERESINE: 'Want hier hebben ze over Winti gesproken en dat soort dingen, dat 
is leuk, want jij kent die dingen zelf ook. En dan weet je precies waar ze het over 
hebben.' 
BRYONY: Andere mensen weten daar dan ook meer over.' 
(Interview 13) 

Multicultureel is modern en leuk, jongeren herkennen aspecten van hun eigen 

leven en vinden het prettig dat andere mensen daar ook wat over horen. Andere 

jongeren vinden de nadruk op multiculturali teit vervelend. Ze maken een 

vergelijking met Amerikaanse series en lijken te stellen dat het in Nederlandse 

series allemaal wat vanzelfsprekender zou mogen. De intenties van de makers 

worden daarbij opnieuw in twijfel getrokken: 

SARAH: 'Je ziet hier over allemaal verschillende culturen [...], Surinaamse mensen 
en Nederlanders enzo.' 
KALID: 'Soms is dat best goed, maar...' 
SARAH: 'En met die Amerikaanse is dat minder zo.' 
TESSA: 'Ja, dat wel.' 
SABRIEN [1]: 'Hoe gaat dat daar dan?' 
SARAH: 'Daar hebben ze het er gewoon niet echt over.' 
JEROME: 'Bij die Nederlandse series proberen ze gewoon respect, een deel respect 
van de culturen, dat onderwerp, eh zeg maar ren toon te stellen of zoiets, zodat die 
cultuur...' 
KALID: 'Ja, niet eh, laten zien dat ze stelen en dat soort dingen.' 
JEROME: 'Ja, dus dan wordt een beetje vervelend en eentonig.' [...] 
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KALID: 'Ja, je pakt hem op en dan zeg je "ja, niet elke Surinamer is met justitie in 
aanraking geweest".' 
TESSA: 'Dat vind ik irritant.' 
KALID: 'Kijk, dat is gewoon niet leuk om te zien.' 
TESSA: 'Ja, dat vind ik gewoon vervelend.' 
SABRIEN [i]: 'Hoe zou dat dan moeten gaan?' 
SARAH: 'Gewoon niet.' 

TESSA: 'Ja, want over al die culturen, daar heb je documentaires voor. Bijvoorbeeld 
op zondag heb je eerst een heel uur over de islam en dan weer over het Hindoeïsme 
en zondag eh, de kerk en dat soort dingen, dat vind ik meer waarover cultuur gaat, 
maar gewoon in series, dan...' [...] 
SABRIEN [i]: 'Hoe vinden jullie het dat er verschillende mensen meespelen in een 
serie?' 
SARAH: 'Ja tuurlijk, er moeten wel verschillende soorten mensen in een serie zit
ten.' 
KALID: 'Jawel, dat wel.' 
TESSA: 'Ja, het is gewoon... Als wij bij elkaar, we zien elkaar wel als gewoon mensen, 
maar niet zeg maar "jij bent Marokkaans, jij bent anders, jij bent eh, anders". Zo 
moet dat ook gezien worden in die series, dat is wel leuk.' 
(Interview 15) 

Allochtone jongeren lijken hun oordeel over multiculturele representatie te 

baseren op hun eigen positie. Autochtone jongeren waren in de regel afstande

lijker in hun oordeel. Ze kijken niet op persoonlijk, maar op maatschappelijk 

niveau: 

SABRIEN [1]: 'Wat vinden jullie ervan dat er verschillende culturen meespelen in 

een serie?' 
ILONA: 'Dat is beter juist, multiculturele samenleving...' 
GIJS: 'Het is een beetje fout om te zeggen, als ik nu zou zeggen dat ik zou willen dat 
er alleen maar Nederlanders in zaten. Dat zou toch wel, denk ik, het merendeel van 
de mensen in dit lokaal geschokt zijn door wat ik zei. Maar dat vind ik niet, maar 
het is toch logisch dat er allemaal culturen in een serie spelen. Dat is in Nederland 
toch ook zo, daar zitten toch ook allemaal culturen door elkaar.' 
(Interview 9) 

De moralisatiestijl wordt bij politieseries gebruikt om oordelen uit te spreken 

over de representatie van etnische minderheden. Daarbij speelt de etniciteit 

van de informanten een belangrijke onderscheidende rol. O p de rol van et

niciteit en sekse kom ik later terug. Nu wordt eerst de interpretatie van het 

genre comedy besproken. 
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Waardering voor comedies 

Terwijl de interviews over politieseries in een groepscontext werden afgenomen, 

zijn de interviews over comedies individueel van aard. Er werd met twaalf 

jongeren gesproken, evenredig verdeeld naar sekse en etniciteit. Zo deden zes 

meiden mee en zes jongens en zes autochtone en zes allochtone jongeren. De 

allochtone jongeren zijn overwegend van Surinaamse en Antilliaanse komaf. 

Met de jongeren werd gesproken over drie comedies, namelijk Sam Sam, Bradaz 

en All Stars. Elk van de series heeft één of meerdere etnische minderheden-

personages in de vaste cast. In Sam Sam is dat Jimmy, in All Stars Paul en in 

Bradaz zijn personages van verschillende allochtone en autochtone afkomsten 

te zien. Omda t de series verder nogal verschillen, wordt de waardering per 

serie besproken. 

Sam Sam 

Overeenkomstig met de resultaten van het vragenlijstenonderzoek zoals be

sproken in hoofdstuk zeven, wordt Sam Sam gezien als de leukste van de drie 

bekeken comedies: 

KHIRSTINE [i]: 'Waarom vind je Sam Sam het leukste?' 
MIJKE: 'Gewoon de humor vind ik het leukste en de personages.' 
(Interview v) 

De waardering voor Sam Sam lijkt inderdaad samen te hangen met de groep 
personages en de humor: 

KHIRSTINE [i]: 'Wat vind je leuk aan deze comedy?' 
MEAGAN: 'Het is leuk om te zien hoe drie mensen met elkaar wonen enzo, het 
dagelijks leven enzo. En die grappen die er dan worden gemaakt, dat is wel leuk en 
dan die buren natuurlijk die altijd ruzie met elkaar hebben, dat vind ik wel leuk om 
te zien altijd.' 
(Interview i) 

Met name Jimmy is geliefd. Meerdere jongeren geven aan dat ze om hem moeten 

lachen. De nieuwe personages Eva en Nina, die de rollen van respectievelijk 

Chris en Jo hebben overgenomen, worden minder gewaardeerd: 

STEPHANY: 'Ik vind Jimmy erg leuk, ik kan echt wel om hem lachen.' 
KHIRSTINE [i]: 'Wat vind je leuk aan hem?' [...] 
STEPHANY: 'Hij doet altijd zo gek enzo en dat vind ik wel grappig. Hij is altijd 
met vrouwen bezig enzo. Maar ik moet wel zeggen dat ik deze oude Sam Sam leuker 
vind dan de nieuwe.' 
KHIRSTINE [i]: 'Dat hoor ik vaker om me heen, hoe komt dat denk je?' 
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STEPHANY: 'Ja, ik weet niet... Het komt omdat ik die andere meiden die er nu in 
meespelen niet zo leuk vind.' 
(Interview iii) 

Daarnaast geven jongeren aan de oudere personages minder interessant te 

vinden: 

KHIRSTINE [i]: 'En wat vind je minder leuk?' 
KIM: 'Nou, dat gedoe met die benedenbuurman, na een tijdje gaat dat weleen beetje 
vervelen, zo hetzelfde...' 
(Interview iv) 

Andere jongeren, vooral de allochtone jongens, wijzen Sam Sam geheel af. Sam 

Sam lijkt niet te appelleren aan hun belevingswereld: 

KHIRSTINE [i]: 'Wat vind jij leuk aan deze comedy?' 
MITCHEL: 'Ja, ik weet niet, eigenlijk niet zoveel!' 
KHIRSTINE [i]: 'Nee?' 
MITCHEL: 'Nee, niet echt. Ik vind het heel erg gemaakt van hoe ze gewoon spelen 
enzo.' 
(Interview ix) 

Bradaz 

Meerdere jongeren vonden Bradaz de leukste van de drie comedies. Niet toe

vallig gold dit voor alle allochtone jongens: 

KHIRSTINE [i]: 'Van deze drie, welke vind je het leukste?' 
MELVIN: 'Eh ja, Bradaz 
KHIRSTINE [i]:'Omdat?' 
MELVIN: 'Omdat die grappen spreken me meer aan, daar moet ik gewoon om 
lachen.' 
(Interview viii) 

Allochtone jongeren lijken zichzelf te herkennen in Bradaz: 

KHIRSTINE [i]: 'Wat vind je leuk aan deze comedy?' 
STEPHANY: 'Nou omdat... Er zijn niet zoveel series met donkere mensen erin, 
die de hoofdrol hebben, en er komen ook veel andere culturen in voor en gewoon, 
dat is leuk om te zien.' 
KHIRSTINE [i]: 'En waarom vind je het leuk om naar donkere mensen te kij
ken?' 
STEPHANY: 'Omdat eh, ja het is toch iets van mezelf, van mijn eigen cultuur.' 
[...] 
KHIRSTINE [i]: 'Herken je veel?' 
STEPHANY: 'Ja, bepaalde situaties, hoe ze dan zo gek doen enzo, dan denk ik "oh ja". 
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Ja, dat ken ik dan gewoon, ook hoe je bent opgevoed en ja gewoon, hoe je zelf leeft zie 
je dan en hoe het et eigenlijk uitziet en hoe andere mensen tegen jou aankijken.' 
(Interview iii) 

Ook bij Bradaz spelen de humor en de personages een rol in de waardering: 

MELVIN: 'Het is wel grappig, van die opmerkingen van hun beide, altijd wel leuk, 
ook die ene, die John Wijdenbosch, die speelt ook in die serie [gaat waarschijnlijk 
over Costa, JdB], daar vind ik hem ook heel grappig, hij is ook de grappigste van 
hun allemaal.' 
(Interview viii) 

Andere jongeren, vooral de autochtone jongens, vinden de serie niet zo leuk: 

KHIRSTINE [i]: 'Wat vind je leuk aan deze serie?' 
MARCO: 'Ik vind het niet zo heel leuk.' 
KHIRSTINE [i]: 'Waarom niet?' 
MARCO: 'Er wordt wel heel slecht geacteerd!' 
(Interview xi) 

Eén jongen beweert zelfs dat hij er agressief van wordt: 

JEROEN: 'Ik vind het superflauwe grappen, ik heb het eigenlijk maar een paar keer 
half gezien. Ze praten de helft in het Engels en ja, al die macho-prototypes... Ja, het 
enige wat ik er dan van word, is agressief.' 
(Interview x) 

All Stars 

All Stars wordt door geen van de geïnterviewde jongeren als favoriete serie aan

geduid. De toon is in vergelijking met de andere series wat onverschilliger: 

MELVIN: 'Nou, ik ga er niet speciaal voor thuisblijven, maar als ik aan het zappen 
ben, dan blijf ik kijken, maar eh, het is gewoon wel grappig, zes van die klunzen.' 
(Interview xiii) 

Een aantal van de meisjes vindt het meer een jongensserie: 

MEAGAN: 'Om heel eerlijk te zijn, kijk ik deze serie eigenlijk nooit, misschien is 
het meer een jongensserie?' 
KHIRSTINE [i]: 'Waarom?' 
MEAGAN: 'Nou ja, omdat het over voetbal gaat enzo. En alleen maar over jon
gens...' 
(Interview i) 

Maar andere meisjes vinden het sportaspect wel weer grappig: 
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KHIRSTINE [i]: "Wat vind je leuk aan deze comedy?' 
SEEMA: 'Leuk aan deze comedy? Ik vind eh, ja gewoon... Samenspel van mensen 
met sport, dat vind ik wel leuk, weet je. [...] Dat zie je niet veel in comedies, ze 
kunnen er dan wel niets van haha maar toch, ik vind het eigenlijk gewoon weer wat 
anders en ik vind dat gewoon wel, ja, gewoon wel grappig.' 
(Interview ii) 

Vooral de autochtone jongens lijken de serie herkenbaar te vinden: 

JEROEN: 'In het algemeen, een groep jongens die van jongs af aan samen voetballen 
en dan nu zo'n oud gezellig team hebben, dat vind ik geweldig, vind ik geweldig, dat 
idee om te zien, dit is heel realistisch.' 
(Interview x) 

KHIRSTINE [i]: "Wat vind je leuk aan deze serie?' 
MARCO: 'Ik vind eh, het gaat heel snel zeg maar, ja eh, zo gaat het bij mij ook. 
Iemand zegt wat en gelijk er op inhaken, dan wordt het grappig. Dat doen zij ook, 
gewoon lekker elkaar in de maling nemen, ja dat vind ik grappig.' 
(Interview xi) 

Pe r fo rmat i eve sti j len 

O o k in de interpretatie van het laatste genre dat in deze dissertatie wordt 

besproken, de comedy, zijn de stijlen deconstructie, associatie en moralisatie 

te onderkennen. Omdat net als bij de politieseries werd gepraat over afleverin

gen waarin etnische minderheden verschijnen, zijn er overeenkomsten in de 

interpretatie van politieseries en comedies. Er zijn echter ook aanmerkelijke 

verschillen, die hieronder duidelijk zullen worden. 

DECONSTRUCTIE 

Zoals hierboven al aan de orde kwam, is er soms kritiek op de acteerprestaties 

van de acteurs. Die hangt samen met het 'nep' vinden van een comedy. Daar

naast wordt in het onderstaande citaat en passant gerefereerd aan de intenties 

van de makers van Bradaz: 

MARCO: 'Er wordt wel heel slecht geacteerd!' 
KHIRSTINE [i]:'Hoe dat zo?' 
MARCO: 'Ja, ik weet niet... Ik denk, ze willen hier echt zo'n serie neerzetten met 
alleen donkere mensen en dat doen ze dan zo, dat [...] ik denk... Ze kunnen gewoon 
heel slecht acteren, ik denk dat ze proberen het heel echt te doen ofzo, hoe donkere 
mensen met elkaar omgaan, en dan doen ze dat meteen weer vet nep, snap je?' 
(Interview xi) 
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Vooral bij All Stars wordt, net als bij de politieseries te zien was, gewag gemaakt 

van het feit dat acteurs in andere series zijn verschenen: 

KHIRSTINE [i]: 'Wat valt je op als je naar de acteurs kijkt?' 
KIM: 'De meeste zijn bekenden van andere series.' 
KHIRSTINE [i]: 'En verder, kun je er een paar beschrijven die opvallend waren 
voor jou?' 
KIM: 'Nou, opvallend vond ik wel die Katja Schuurman en dan die eh uit Goede 
Tijden enzo en ja, die eh, die chagrijnige, die zat toch ook in CostaV 
(Interview iv) 

En ook wordt soms over de eigenschappen van het genre comedy gesproken. 

Wanneer Seema wordt gevraagd naar de herkenbaarheid van het personage 

Jimmy uit Sam Sam: 

SEEMA: 'Van die opscheppertjes, dat wel, die wannabe's, wel mensen met dat soort 
humor, dat wel, die droge humor. Dat vind ik ook echt grappig en dat hoor ik om 
me heen op school ook, maar verder is het natuurlijk echt een comedy. Ik bedoel, 
[...] dat het zeg maar is uitvergroot, gekkigheid met een kern van waarheid?' 
(Interview ii) 

ASSOCIATIE 

De jongeren die over comedies werden geïnterviewd gebruiken de associatie

stijl op zeer eenvormige wijze. Ze zetten de stijl in om personages te evalueren 

en dan specifiek met betrekking tot de vraag of deze al dan niet grappig zijn. 

Grappige personages worden gewaardeerd: 

MEAGAN: 'Dan heb je het blonde meisje, zij maakt altijd hele domme opmerkin
gen en dat vind ik wel gtappig, hihi, en dan ja, die buren hè, ik moet altijd ook om 
hun lachen.' 
KHIRSTINE [i]: 'Wat vind je leuk aan die buren dan?' 
MEAGAN: 'Nou, hij is altijd chagrijnig zeg maar en eh, zij vind Jimmy wel leuk, 
hihi. Nou ja, dat is gewoon wel leuk, ja.' 
(Interview i) 

Personages die niet grappig zijn, worden afgekeurd: 

MARCO: 'Ja, die andere broer is echt zo'n player, maar echt ook weer zo nep, met 
dat leren jasje, weet je. Ja, gewoon echt niet gtappig. 
(Interview xi) 
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MORALISATIE 

De moralisatiestijl wordt net als bij de politieseries gebruikt om te oordelen over 

de representatie van etnische minderheden. Daarbij gaat het over de etniciteit 

of kleur van personages en de manier waarop de multiculturele samenleving 

in een serie in beeld is gebracht. De drie series gaan daar op verschillende 

manieren mee om, zoals zal blijken. 

Sam Sam 

Jimmy is het enige etnische minderhedenpersonage in Sam Sam. Tijdens de 

interviews werden expliciet vragen gesteld over zijn kleur. Dat leverde verschil

lende reacties op. Sommige jongeren zijn redelijk onverschillig3: 

KHIRSTINE [i]: 'Vind je dat zijn kleur duidelijk naar voren komt?' 
CHERYL: 'Nou, in deze aflevering toevallig wel, gewoon omdat ze het daar over 
heeft, en in die andere afleveringen op zich ook wel, omdat... Hij speelt daar wel 
af en toe op in zeg maar. Hij begint met een Surinaams accent, hoe ie praat, of hij 
gaat expres Surinaams koken, dat soort dingen, of hij gaat het hebben over zijn 
negertrekjes. Dat dus wel ja, maar niet veel meer dan dat. 
(Interview vi) 

Andere jongeren verbinden sterker een waardeoordeel aan zijn representatie. 

Het witte meisje Mijke doet dat impliciet door het gebtuik van het woord 

'gewoon': 

KHIRSTINE [i]: 'Kun je misschien beschrijven wat je net hebt gezien?' 
MIJKE: 'Een jongen met een wat donkere kleur, maar die zich gewoon gedraagt als 
een blanke en gewoon praat als een blanke en eigenlijk [...] met alleen maar blanken 
omgaat en daar ook mee samenwoont. En de buurvrouw vroeg of ie ook homo was 
en dat was ie niet zei die en eh... Ja, en over zijn kleurtje, of het wel echt was, en toen 
ging ie met een accent praten. Hij kan het dus wel, alleen hij gebruikt het niet.' 
(Interview v) 

Daaruit concludeert de Surinaamse Mitchel dat hij een 'bounty' is: 

MITCHEL: 'Die John [voornaam van de acteur, JdB], dat lijkt me echt zo'n bounty, 
echt joh. Hij doet "lekker kopje thee", dat [...] na, ik vind het echt rare mensen.' 
KHIRSTINE [i]: 'Maar hij kan ook het Surinaamse accentje?' 
MITCHEL: 'Ja, ja, maar dar is ook gemaakt. Surinaams accent, je moet het gewoon 
hebben. Of je praat gewoon normaal, óf je hebt het gewoon, als je daar echt woont 
dan klinkt dat niet zo.' 
(Interview ix) 
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Ryan, van Nigeriaans-Amerikaanse afkomst, vindt datzelfde juist wel grap-

RYAN: 'Ik moest er wel om lachen, dat ie met die blanke vrouw zat enzo en dat hij 
met dat Surinaamse accent ging praten. Eerst heel beleefd enzo en toen opeens met 
dat Surinaamse accent, daar moest ik wel om lachen.' 
(Interview vii) 

Bradaz 

Bij het bespreken van de waardering voor Bradaz kwam de rol van kleur al aan 

de orde. Sommige allochtone jongeren vinden de serie leuk omdat ze zich erin 

herkennen, andere jongeren vinden het Surinaamse aspect juist overdreven en 

ergeren zich eraan: 

MARCO: 'Ja, er speelde in dit stukje maar één blanke in mee, die eh Bowien van 
Goede Tijden. Maar eh, die stiefvader van die jongens is ook blank, alleen die zag 
je nu niet.' 
KHIRSTINE [i]: 'En verder nog iets?' 
MARCO: 'Ja, het is gewoon overdreven, zo van "we willen een donkere serie neerzet
ten, dus we moeten goed donker zijn". 
(Interview x) 

Ook bij deze serie wordt gesproken over of de acteurs echt zwart of Surinaams 

zijn: 

MEAGAN: 'Die Virgil is heel netjes enzo... Ja dan zeggen ze wel eens "zwart van 
buiten en wit van binnen", haha. En dat doet ie een beetje ja, klungelig, ja dat is 

wel grappig.' 
KHIRSTINE [i]: 'En zijn broer?' 
MEAGAN: 'Ja, die is dan gewoon echt Surinaams zeg maar, eh hij rapt ook en houdt 
echt van hiphop. Hij ziet er ook zo uit, zeg maar en zijn broer die ziet er dan weer 

heel netjes uit enzo.' 
(Interview i) 

Sommige jongeren zetten daarbij 'Surinaams' aftegen 'normaal': 

MIJKE: 'De ene praatte wat normaler en die andere [...], die praat echt zo met 
zo'n, met zo'n Surinaams accent en ook die woordjes zoals "latertjes" en dat soort 
dingen...' 
(Interview v) 

Kim, van autochtone afkomst, maakt een vergelijking tussen de personages in 

Bradaz en 'Nederlands' en gebruikt die vergelijking om zichzelf bij de situatie 

te betrekken, wat zoals gezegd bij comedies eigenlijk niet voorkomt: 
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KHIRSTINE [i]: 'Maar [...] vind je hun typisch zwart?' 

KIM: 'Eh, nou die Ferdi wel een beetje, die praat ook zo en die gedraagt zich niet 
echt Nederlands: "ja, ik ga even een weekje weg en dat maakt niet uit, ik eh, ik ben 
een weekje weg, is dat goed?". En dat zou ik nou zelf nou niet zo snel doen.' 
(Interview iv) 

All Stars 

Bij All Stars wordt vooral gepraat over Paul, het enige etnische minderheden-

personage in de serie. Meerdere jongeren merken op dat hij maar een kleine 

rol heeft: 

KHIRSTINE [i]: 'En die donkere jongen die erin meespeelt, wat vind je daarvan?' 
DENNIS: 'Hij was nu echt totaal niet op de voorgrond, je zou haast denken "waarom 
zit hij erbij?". Voor een eh, voor een leuk kleurenplaatje.' 
(Interview xii) 

Pauls etniciteit komt nauwelijks naar voren in zijn rol. Dat lokt uiteenlopende 

reacties uit. Sommige jongeren hebben er kritiek op: 

KHIRSTINE [i]: 'En wat valt je op als je naar de acteurs kijkt?' 
RYAN: 'Allemaal blank, behalve eentje.' 
KHIRSTINE [i]: 'En wat valt je op aan hem?' 
RYAN: 'Dat ie vet verkaast is, haha.' 
KHIRSTINE [i]: 'Oh, dat noemen we zo?' 
RYAN: 'Dat noemen we zo, of een bounty. Ja, die naam ook, Paul!' 
(Interview vii) 

Andere jongeren vinden het wel grappig: 

MELVIN: 'Er is een donkere, maar die eh, dat is echt zo'n... [...] Hij is zeg maar 
gewoon, hij doet zeg maar of alsof hij blank is. Maar hij is wel grappig.' 
(Interview viii) 

En weer andere jongeren, niet toevallig autochtone, vinden het wel prettig dat 

hij niet zo 'zwart' is, zoals ook in het citaat aan het begin van dit hoofdstuk 

naar voren kwam. Zoals Marco het uitdrukt: 

MARCO: 'Nou gewoon, net als die andere jongens vind ik, [...] hij doet niet over
dreven Surinaams ofzo, maar wel gewoon grappig.' 
(Interview xi) 

Bij het gebruik van de moralisatiestijl speelt de etnische achtergrond van de 

informanten een onderscheidende rol. Allochtone en autochtone jongeren 

spreken andere oordelen uit over de representatie van etnische minderheden. 
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Die rol, en de rol van sekse, wordt hieronder nader beschouwd, waarbij ook 

het genre politieseries weer wordt betrokken. 

D e rol van sekse en e tn i c i t e i t 

Het percentage jongens dat aan de groepsinterviews over politieseries meedeed 

is iets hoger dan bij de groepsinterviews over soaps, namelijk 35 tegenover 26. 

Daarnaast bleek in hoofdstuk zeven dat in het vragenlijstenonderzoek geen 

sekseverschil in de mate van kijken naar de politieserie Baantjer werd gevonden. 

In de wetenschappelijke literatuur worden politieseries gezien als een 'manne

lijk' televisiegenre. Ze gaan over typisch mannelijke thema's als misdaad, actie 

en geweld (Fiske, 1987: 144). Wellicht daardoor leken mannelijke informanten 

zich tijdens de groepsinterviews over politieseries meer op vertrouwd terrein te 

voelen dan tijdens de groepsinterviews over soaps. De jongens waren relatief 

veel aan het woord. Hun interpretatie verschilt op zich niet erg van die van de 

vrouwelijke informanten. Wel valt op dat ze meer aandacht hebben voor de 

genoemde mannelijke aspecten van politieseries: 

CARTMANi'Jammer dat ze dat hoofd van die, van die kerel die vermoord was niet 
wat langer lieten zien! In het eerste gedeelte.' 
JOOST [1]: 'Ja? Dat vond je het leukste gedeelte, Cartman?' 
CARTMAN: 'Ja, eh... die bloederige kop, dat...' 
JOOST [1]: 'Ja, kun je mij vertellen hoe dat er dan uit zag?' 
CARTMAN: 'Nou ja, eh... Ik zag in ieder geval heel veel bloed.' 
(Interview 12) 

Voor de interviews over comedies werden evenveel jongens als meisjes geselec

teerd. Uit het vragenlijstenonderzoek kwam geen sekseverschil in mate van kij

ken naar comedies naar voren4. Ook met betrekking tot comedies lijken jongens 

zich op vertrouwd terrein te bevinden, ze hadden er tijdens de interviews in 

ieder geval evenveel over te vertellen als meisjes. Wel bestaat onderscheid in de 

waardering van verschillende comedies. Sam Sam en Bradaz werden door zowel 

de meisjes als de jongens leuk gevonden, terwijl All Stars door haar centrale 

thema, namelijk voetbal, meer als een jongensserie werd gezien. 

Het vragenlijstenonderzoek liet wel velschillen naat etniciteit in het kijken 

naar politieseries en comedies zien. De politieserie Baantjer wordt door au

tochtone jongeren vaker bekeken dan door allochtone jongeren en de comedies 

Sam Sam en Bradaz worden door jongeren van Surinaamse en Marokkaanse 

komaf vaker bekeken dan door jongeren van Turkse en autochtone komaf. 

Deze gegevens kwamen wat betreft de politieseries terug tijdens de interviews. 

Autochtone jongeren bleken inderdaad meer binding met Baantjer te hebben. 

Ze gaven vaker aan de serie leuk te vinden en leken meet plezier te beleven aan 
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het doorzien van haar narratieve structuur dan allochtone jongeren die niet 

vaak kijken. In de interviews naar comedies kwamen vooral verschillen naar 

etniciteit tussen jongens naar voren. De allochtone jongens wezen Sam Sam 

vaker af en vonden Bradaz leuk en herkenbaar, de autochtone jongens keurden 

Bradaz relatief vaak af en voelden zich bij All Stars juist goed thuis. 

Ook bij het gebruik van de performatieve stijlen zijn verschillen naar etni

citeit te zien. Dat komt in de eerste plaats door de opzet van het onderzoek: 

informanten keken voor het interview afleveringen met etnische minderhe

den. Daarmee werden ze in feite aangesproken op hun etniciteit. Ze worden 

impliciet uitgenodigd een performance van een etnische identiteit te geven. 

Bij het evalueren van etnische minderhedenpersonages in politieseries lijken 

jongeren positiever over personages die ze qua etniciteit of cultuur als dichtbij 

henzelf zien. Zo vertelden twee jongens met een Marokkaanse achtergrond een 

Marokkaans personage uit Baantjer te herkennen van een Rotterdams feest. 

Behalve letterlijk blijkt hij figuurlijk herkenbaar: 

JOOST [i]: 'Ken je mensen die zo zijn, zoals hij? Zo een beetje zo...' 
ABDUL: 'Stoer. Ja, ja, ik ken vele. [...] Dat zijn mijn vrienden.' 
(Interview 4) 

De autochtone jongeren die negatief reageerden op hetzelfde personage, ble

ken ook in het dagelijks leven een afstand tot Marokkaanse Nederlanders te 

bewaren: 

JOOST [1]: 'Kennen jullie in het echt mensen die zo zijn als die jongen?' 
RENÉE: 'Ja.' 
JOOST [1]: 'Ja? Vertel eens?' 
RENÉE: 'Ja, wat moet ik ervan vertellen, ze zijn precies hetzelfde...' 
JOOST: [1]: 'Ja, hoe zijn die dan?' 
RENÉE: 'Gewoon, van die mannetjes en ja, gewoon gaar.' 
ZOË: 'Denken dat ze alles zijn.' 
JOOST [1]: 'En ga je daarmee om of ken je ze meer van, eh... ' 
RENÉE: 'Nou, ik ging er eerst wel mee om, maar nou niet meer.' 
(Interview 10) 

En wat betreft het inleven in personages, wat bij politieseries op zich niet vaak 

gebeurt, blijken juist meiden van Turkse en Marokkaanse afkomst verhaallijnen 

over culturele thema's te gebruiken om zich in te leven in vraagstukken rond 

familie, geloof en eer. Blijkbaar raken zulke verhaallijnen bij hen een snaar. 

Etniciteit speelt echter de meest pregnante rol in de moralisatiestijl, analoog 

aan wat in het vorige hoofdstuk werd geconcludeerd. Als jongeren oordelen 

over de representatie van etnische minderheden, redeneren ze vanuit hun eigen 
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positie. Ze ergeren zich bijvoorbeeld aan een verhaallijn over discriminatie 

omdat ze zelf soortgelijke situaties meemaken: 

LISELOTTE [i]: 'Hebben jullie gehoord wat die eh... ' 
ALAYNA: 'Die mevrouw, hè?' 
LISELOTTE [i]: 'Ja, die mevrouw.' 
NESRIN: 'Ja, dat vond ik ook niet echt leuk.' 
DILOS: 'Maar ja, dat is... het komt voor. Ik vind het realistisch.' 
LISELOTTE [i]: 'Jij vindt het realistisch?' 
DILOS: 'Ja, het komt voor, vooroordelen... [...] Ja, maar bij oude mensen, oude 
mensen, niet jonge mensen.' 
(Interview 19) 

Meer algemeen lijken allochtone jongeren de moralisatiestijl te gebruiken om 

aan te geven dat ze zichzelf willen herkennen in de media. Ze waarderen de 

aanwezigheid van etnische minderhedenpersonages, maar willen dat ze 'echt' 

zijn. Ze lijken te vragen om een representatie van etnische minderheden die 

vanzelfsprekendheid uitstraalt. Dat is de multiculturele samenleving die ze in 

hun eigen leven kennen, bijvoorbeeld op school: 

JOOST [1]: 'En wat vinden jullie ervan, dat het zo multicultureel is?' 
ROOD ALARM: 'Is leuk.' 
SABRINA: 'Ik vind het wel leuk.' 
JOOST [1]: 'Is leuk?' [...] 
ROOD ALARM: 'Je hoort meestal dat meerdere culturen juist niet met elkaar kun
nen opschieten, maar op deze school hebben we volgens mij wel bewezen dat het 
wel kan.' 
(Interview 6) 

Autochtone jongeren nemen een andere positie in ten opzichte van de mora

lisatiestijl. De autochtone jongeren die over politieseries werden geïnterviewd, 

begonnen zelden spontaan over representatievraagstukken. In de interviews 

over comedies werden de autochtone jongeren door de interviewer nadruk

kelijker uitgenodigd over representatie te praten. Sommigen reageerden on

verschillig en leken zich niet erg betrokken te voelen bij het thema. Anderen 

spraken waardering uit voor etnische minderhedenpersonages die 'gewoon' 

doen en niet veel van hun etniciteit laten zien. Sommigen van hen bleken 

daarbij andere opvattingen over multicultureel samenleven te hebben dan de 

eerder aangehaalde allochtone jongeren: 

TIM: 'Ik vind het goed, als mensen met verschillende culturen samenleven, [...] je 
moet je gewoon aanpassen aan je omgeving. Net zoals je je moet aanpassen in een 
team en in een nieuwe klas, moet je je ook aanpassen als je naar een land verhuist. 
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Als ik naar Amerika ga, moet ik ook aan de gewoontes daar wennen en me aanpassen. 
Ik vind dat logisch gewoon en mensen die naar Nederland komen en zich aanpassen 
zijn welkom, prima. 
(Interview 8) 

Zo lijkt een bepaalde visie op de multiculturele samenleving aanleiding te 

geven tot een bepaalde interpretatie van de representatie van etnische minder

heden. In het volgende hoofdstuk bespreek ik de articulatie van representatie 

en interpretatie uitgebreider. 
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io Synthese: interpretatie van jeugd en 

etniciteit 

Aan het begin van hoofdstuk drie stelde ik dat identiteiten worden gecon

strueerd in de articulatie van representatie en interpretatie. Eerder onderzoek 

vanuit de cultural studies benadering naar populair televisiedrama laat zien 

dat mensen actief betekenis geven aan televisiedrama, maar daarbij tegelij

kertijd zijn gebonden aan teksten en beelden die dat drama aanbiedt. Nadat 

in hoofdstukken vier tot en met zes van deze dissertatie de representatie van 

jeugd en etniciteit in populair Nederlands televisiedrama is besproken en in 

hoofdstukken zeven tot en met negen de interpretatie van soaps, jongerense-

ries, politieseries en comedies, is het nu tijd om representatie en interpretatie 

geïntegreerd te behandelen. Daarmee wordt antwoord gegeven op de vraag 

welke identiteiten jongeren construeren in relatie tot populair Nederlands 

televisiedrama. Alvorens tot een synthese te komen, vat ik de opbrengsten van 

de vorige hoofdstukken samen. 

Frames van jeugd en etniciteit 

Aan de hand van analyse van jonge en etnische minderhedenpersonages in 

elf populaire Nederlandse dramaseries zijn frames van jeugd en etniciteit 

gereconstrueerd. Die frames bepalen hoe een personage in een serie wordt 

geplaatst. Wat betreft jeugd werden vier frames gevonden. In het plezierframe 

worden jongeren neergezet als mensen die lol hebben met elkaar. Ze hebben 

een hedonistische levensstijl en besteden veel tijd aan het onderhouden van 

vriendschappen en liefdesrelaties. Het probleemframe beeldt jongeren af als 

een groep mensen die problemen voor de samenleving genereert. Jongeren die 

in dit frame worden gerepresenteerd laten zich in met criminele activiteiten en 

hebben een slechte verhouding met hun ouders en andere volwassenen. Het 

ontwikkelingsframe legt nadruk op identiteitsontwikkeling. Jongeren worden 

neergezet als worstelend met problemen die gepaard gaan met volwassen 

worden. In het volwassenenframe worden jonge personages afgebeeld alsof ze 

volwassen zijn. Ze zijn behoudens hun verschijning niet van volwassen perso

nages te onderscheiden. 

Ook wat betreft etniciteit werden vier frames gevonden. In het assimila

tieframe worden geen verwijzingen naar een afwijkende culturele achtergrond 
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gemaakt. Etnische minderhedenpersonages worden neergezet als opgegaan 

in de 'Nederlandse ' cultuur. In het exotische frame wordt daarentegen de 

nadruk gelegd op een 'andere' achtergrond. Personages spreken bijvoorbeeld 

Nederlands met een accent of hebben andere culturele gewoonten dan witte 

personages. Er ontstaat een beeld van etnische minderheden die aan hun 'eigen' 

cultuur vasthouden. Het discriminatieframe is eenvormiger: het plaatst etni

sche minderheden in verhaallijnen over discriminatie. Het complexe frame ten 

slotte laat etnische minderheden zien die actief hun eigen etniciteit vormgeven. 

Ze zijn in onderhandeling met culturele betekenissen uit verschillende bronnen 

en bepalen op die manier hun plaats in de multiculturele samenleving. 

Voor zowel de representatie van jeugd als die van etniciteit geldt dat per

sonages niet constant in hetzelfde frame worden gerepresenteerd. Ze kunnen 

schuiven van het ene naar het andere frame als nieuwe verhaallijnen worden 

ingezet. Dit verschijnsel heb ik aangeduid met de term 'syntagmatische diversi

teit'. 'Paradigmatische diversiteit' is aan de orde als meerdere personages van een 

serie in andere frames worden neergezet. De waarde van diverse representatie 

is dat mensen niet op één definitief beeld worden vastgepind. Syntagmatische 

diversiteit laat zien dat mensen op verschillende momenten op andere manie

ren invulling geven aan identiteiten, paradigmatische diversiteit toont dat niet 

iedereen op dezelfde manier vormgeeft aan een bepaalde identiteit. 

Verschillen in de narratieve structuren van de genres soap, politieserie, co

medy en jongerenserie leiden tot verschillende mogelijkheden voor diversiteit. 

Soaps zijn bij uitstek syntagmatisch divers, zowel in de representatie van jeugd 

als in de representatie van etniciteit. Doordat personages soms jarenlang in 

een soap verblijven, kunnen ze met verschillende verhaallijnen worden ver

bonden. Wat betreft paradigmatische diversiteit zijn soaps vooral divers in de 

representatie van jeugd: in de soaps worden alle frames van jeugd gebruikt. 

De combinatie van syntagmatische en paradigmatische diversiteit leidt ertoe 

dat jonge personages tussen die frames schuiven: van het plezierframe naar 

het ontwikkelingsframe en terug, van het ontwikkelingsframe naar het pro

bleemframe, van het ontwikkelingsframe naar het volwassenenframe et cetera. 

Daarmee ontstaat een veelvormig beeld van 'jong zijn' in soaps. De soaps zijn 

minder paradigmatisch divers in de representatie van etniciteit. Ze zetten met 

name het exotische en het assimilatieframe in. Etnische minderhedenperso

nages schuiven tussen die frames, waarmee de suggestie wordt gewekt dat ze 

tussen hun 'eigen' en de 'Nederlandse' cultuur moeten kiezen. 

De andere genres zijn minder syntagmatisch divers dan de soaps. In politie

series zijn de meeste personages zijn slechts één aflevering te zien, waardoor 

ze niet de tijd hebben om te schuiven. In comedies schuiven personages 

evenmin: personages maken over het algemeen weinig ontwikkeling door; het 

genre kenmerkt zich doordat aan het einde van elke aflevering de situatie van 
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het begin van de aflevering weer is hersteld. Ook in de jongerenserie Costa 

schuiven personages weinig, omdat bepaalde frames aan bepaalde groepen in 

de serie worden toebedeeld: de jongeren die werken bij discotheek de Costa 

worden in het plezierframe neergezet, degenen die werken bij de Empire in 

het probleemframe en sommige gastpersonages in het ontwikkelingsframe. 

Deze drie genres kunnen echter wel scoren in paradigmatische diversiteit. 

Costa is paradigmatisch divers in de representatie van jeugd doordat ze alle 

frames gebruikt, maar leunt wat betreft de representatie van etniciteit op het 

assimilatieframe. Bij de politieseries is het andersom: ze gebruiken alle frames 

van etniciteit en zijn op dat vlak derhalve paradigmatisch divers. Wat betreft 

de representatie van jeugd zijn ze minder divers: vooral het probleemframe 

wordt gebruikt en soms het ontwikkelingsframe. De comedies zijn het minst 

divers. Wat betreft jeugd werd in de geanalyseerde comedies slechts één frame 

gebruikt, óf het probleemframe óf het plezierframe. In die comedies verschenen 

slechts enkele etnische minderhedenpersonages, wat weinig ruimte laat voor 

conclusies over de representatie van etniciteit in dat genre. 

Zo bieden soaps en jongerenseries relatief veel ruimte voor identiteitscon

structies rond jeugd, terwijl politieseries meer mogelijkheden bieden voor 

identiteitsconstructies rond etniciteit. Maar om te weten of, en zo ja, hoe die 

mogelijkheden worden opgepikt, is onderzoek naar de interpretaties van kijkers 

nodig. 

Performatieve stijlen 

Tijdens interviews over soaps, jongerenseries, politieseries en comedies bleken 

jongeren drie performatieve stijlen te hanteren om het betreffende genre en 

haar personages te interpreteren. Met de deconstructiestijl kijken ze 'achter' 

de werkelijkheid van een serie. Ze tonen de interviewer en de eventuele andere 

geïnterviewden dat ze de gecreëerde televisiewerkelijkheid doorzien. Daarmee 

presenteren ze een 'smart self'. Middels de associatiestijl praten ze over de 

personages van een serie alsof het over het 'echte' leven gaat. Ze spreken zich 

uit over eigenschappen en gedrag van personages en relateren die impliciet 

of expliciet aan hun eigen positie. Op die wijze presenteren ze een 'sensitive 

self'. Ten slotte etaleren ze een 'moral self', door met een morele ondertoon 

te oordelen over wat ze in een serie zien. Daarmee bepalen ze hun positie 

ten opzichte van morele vraagstukken. Hoewel voor elk van de onderzochte 

genres in principe dezelfde stijlen aan de orde zijn, verschilt het gebruik van 

de stijlen per genre. 

De verschillen zijn relatief klein bij de deconstructiestijl. Met betrekking tot 

alle vier genres wordt over de acteurs gesproken. Vaak gaat het daarbij om hoe 

deze acteren, waarbij de conclusie telkens luidt dat het beter zou moeten. Bij 
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soaps en jongerenseries refereren jongeren daarnaast aan het 'echte' leven van 

acteurs. Ze zijn bijvoorbeeld een acteur tegengekomen of hebben via andere 

media iets over een acteur vernomen. Dat is wellicht enerzijds te verklaren 

doordat juist in deze genres personages lang blijven — wat de band met acteurs 

versterkt - en anderzijds doordat de betreffende acteurs behoren tot de categorie 

van zogenaamde 'soapsterren' die in jongerenbladen en showprogramma's als 

RTL Boulevard {KII 4) en Shownieuws (SBS 6) nauwgezet worden gevolgd. Van 

acteurs in politieseries en comedies zeggen jongeren vaker dat ze hen herken

nen uit andere series. Dit lijkt samen te hangen met het feit dat in beide genres 

veel gastpersonages verschijnen, die inderdaad soms bekend zijn van andere 

Nederlandse dramaseries. 

Een ander klein verschil tussen genres in het gebruik van de deconstructiestijl 

is dat jongeren alleen bij de politieseries een vergelijking met Amerikaanse series 

maken. Die laatste krijgen een hogere kwaliteit toebedeeld. Dit zou kunnen 

voortkomen uit de onbekendheid met Nederlandse politieseries. Klaarblijke

lijk resulteert dat in een blik 'van buitenaf'. Opmerkingen over kenmerken 

van het genre worden gemaakt bij soaps, politieseries en comedies, maar niet 

bij Costa. De verklaring lijkt hier dat Costa de eerste en enige echte Neder

landse jongerenserie is, waardoor er nog niet echt sprake is van een genre. De 

belangrijkste conclusie zijn echter niet genoemde nuances, maar het feit dat 

jongeren bij alle vier genres een performatieve stijl hanteren die anderen laat 

zien dat ze slim genoeg zijn om de constructie van populair televisiedrama te 

doorzien. Alle vier genres bieden voor jongeren mogelijkheden tot het tonen 

van mediawijsheid. 

Bij het gebruik van de associatiestijl zijn meer verschillen naar genre zichtbaar. 

Jongeren gebruiken soaps om te laten zien welk soort mensen ze leuk vinden, 

waarbij ze vooral letten op het uiterlijk en gedrag van personages. Verder tonen 

ze betrokkenheid bij de gevoelens en gedachtes van personages, waarmee ze 

zich inleven in de situaties waarin personages verkeren. En bovendien betrek

ken ze personages actief op hun eigen leven, door zich af te vragen wat zijzelf 

in een bepaalde situatie zouden doen. Doordat soaps gaan over het privé-leven 

van 'gewone' mensen en nadruk leggen op emoties, geven ze aanleiding tot 

associatie met de menselijke gevoelswereld (Ang, 1985: 44-45; Van Zoonen, 

1999b: 48-49). De jongeren gebruiken soaps om hun gevoelige kant te laten 

zien, waarmee ze hun positie bepalen ten opzichte van verschillende soorten 

mensen. Daarmee laten ze tevens zien wat voor mens ze zelf zijn. Datzelfde 

geldt in afgezwakte vorm voor de jongerenserie Costa. O o k die serie geeft 

aanleiding tot het evalueren van verschillende soorten mensen en het inleven 

in gevoelens en gedachten. De jongeren die over Costa werden geïnterviewd 

betrokken situaties uit de serie echter niet spontaan op hun eigen leven. De in 

vergelijking met soaps meer gesloten verhaalstructuur zou een verklaring kun-
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nen zijn. Hoewel personages op vergelijkbare wijze met soaps worden neergezet, 

worden verhaallijnen binnen een aflevering afgerond (McKinley, 1997: 18-27). 

Daardoor hoefje je na een aflevering niet af te vragen wat jij zou doen: het 

verhaal is immers al afgewikkeld. Een ander verschil tussen de twee genres is 

dat de personages van Costa ook grappig worden gevonden, wat verklaarbaar 

is doordat de serie comedy-elementen heeft. 

De associatiestijl wordt bij politieseries weer heel anders gebruikt. De domi

nante manier van praten over de personages is het 'rechercheren': het trachten 

uit te vinden welke verdachte een bepaalde misdaad heeft gepleegd. Daarnaast 

evalueren jongeren soms personages, waarbij het met name gaat om hun stoer

heid en slimheid (zie Seewi, 1990: 43), en slechts in uitzonderlijke gevallen leven 

jongeren zich in personages in. Bij de Nederlandse politieserie gaat het niet om 

associatie met het persoonlijke leven van gewone mensen, maar eerder om het 

spelen van het spelletje 'wie heeft het gedaan?'. Het betrekken van situaties op 

het eigen leven gebeurt dan ook geheel niet. Bij comedies is het gebruik van 

de associatiestijl echter nog eenvormiger. Er wordt alleen geëvalueerd of een 

personage al dan niet grappig is. Comedies draaien immers niet om inleven in 

personages, maar om lachen om personages (Teunissen, 1995: 23; Palmer, 1987: 

170). 

Bij soaps en Costa gebruiken de jongeren de moralisatiestijl om hun oordeel 

uit te spreken over seksuele relaties in de serie. Ze toetsen het gedrag van 

personages aan de waarden die ze zichzelf en anderen rond seksualiteit opleg

gen. De omstandigheid dat de moralisatiestijl juist wordt aangewend om over 

seksualiteit te praten, lijkt samen te hangen met genrekenmerken. Nederlandse • 

soaps draaien om seksuele en liefdesrelaties, waarbij personages telkens weer in 

nieuwe verhoudingen worden geplaatst (Liebes & Livingstone, 1998:153). Dat

zelfde lijkt te gelden voor Costa. Door het 'love boat principe' worden de vaste 

personages iedere week met nieuwe gastpersonages geconfronteerd, waaruit 

telkens nieuwe vriendschaps- en liefdesrelaties ontstaan. Dat deze twee genres 

uitnodigen tot morele oordelen is ook al door andere auteurs gesteld. Volgens 

Charlotte Brunsdon (1997: 18) beleven kijkers plezier aan het moraliserend 

praten over relaties van soappersonages. Dominique Pasquier (1996: 357) stelt 

dat jongeren met het kijken naar jongerenseries hun eigen criteria ten aanzien 

van morele kwesties aanscherpen. 

Wat betreft de politieseries zou men verwachten dat jongeren morele oordelen 

uiten over het centrale thema van dat genre, namelijk misdaad. John Tulloch 

(2000: 51) stelt immers dat kijkers het 'law and order' vertoog in politieseries 

kunnen gebruiken om te onderhandelen over wat als goede en slechte kanten 

van de maatschappij moeten worden beschouwd. De jongeren die werden 

geïnterviewd over Baantjer deden dat niet. Zij bekeken de serie als spelletje, 

waarbij het raden wie de misdaad heeft gepleegd het voornaamste doel is. Dat 
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de comedies niet werden aangewend om morele oordelen te vellen over perso

nages ligt iets meer voor de hand. Comedies draaien in de eerste plaats om het 

opwekken van de lach (Neale & Krutnik, 1990:17). De geïnterviewde jongeren 

gebruikten comedies en politieseries daarentegen wél om morele oordelen uit 

te spreken over de representatie van etnische minderheden. Voordat ik daar 

dieper op inga, komt eerst de interpretatie van jeugd aan de orde. 

Interpretatie van jeugd 

Het eerste dat opvalt betreffende de interpretatie van jeugd is dat jongeren 

houden van jonge personages. De jongeren die over soaps werden geïnterviewd 

spraken waardering uit voor de verschillende jonge personages die Goede Tijden 

Slechte Tijden bevolken. De oudere personages uit die soap werden daarentegen 

categorisch afgewezen. Dat laatste kwam ook bij de politieseries aan de orde: 

jongeren merken op dat er veel oude mensen in Baantjer spelen en dat inspec

teur De Cock te oud is om een interessant personage te zijn. Jongeren hebben 

kortom een voorkeur voor personages van hun eigen leeftijd (zie ook Cohen, 

1999: 336). De aanwezigheid van jonge personages in een serie lijkt ook een 

belangrijke reden om te kijken, zoals met betrekking tot GTSTen Costa naar 

voren kwam tijdens de interviews. Andersom lijkt de ,2/wezigheid van jonge 

personages een reden om niet te kijken, zoals bij Baantjer bleek. 

Het praten over jonge personages is tot nu toe met name aan de orde geweest 

in relatie tot Goede Tijden Slechte Tijden en Costa. Bij het betekenis geven aan 

die twee series focussen de geïnterviewde jongeren op de jonge personages. 

Met betrekking tot Costa is dat vrij logisch; in de serie spelen immers bijna 

alleen jongeren. Tijdens het praten over GTST worden oude personages snel 

geëvalueerd als zijnde 'niet leuk' en worden andere manieren van praten bijna 

exclusief op de jonge personages gericht. Het opmerkelijke is dat juist deze twee 

genres het meest divers zijn in hun representatie van jeugd. Blijkbaar wordt die 

diversiteit door de jongeren opgepikt om performances mee te construeren. 

Het gebruik van bepaalde performatieve stijlen bij het interpreteren van 

soaps blijkt te relateren aan de frames van jeugd. De deconstructiestijl is niet 

gekoppeld aan de frames, omdat die stijl niet gaat over de inhoud van de serie 

maar over de werkelijkheid achter die inhoud. De manieren van praten over 

personages die samen de associatiestijl vormen zijn wél gekoppeld aan bepaalde 

frames. Het evalueren van personages verwijst vooral naar het plezierframe. 

Dat komt doordat bij het evalueren veel over het uiterlijk van personages wordt 

gepraat. Het plezierframe schrijft voor dat jonge personages er goed uitzien en 

jongeren keuren of dat inderdaad het geval is. Het ontwikkelingsframe wordt 

geraakt wanneer jongeren met personages meeleven en zich verplaatsen in wat 

personages meemaken. Ze tonen zich dan betrokken bij de problemen waarmee 
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jonge personages te kampen hebben. Het gebruik van de moralisatiestijl heeft 

betrekking op een verknoping van het plezier- en het ontwikkelingsframe. 

Middels de moralisatiestijl wordt namelijk speciaal gepraat over seksuele pro

blematiek. Daarbij gaat het enerzijds over de relaties die jongeren met elkaar 

hebben, en derhalve over het plezierframe, en anderzijds over de betekenis van 

deze relaties voor hun zoektocht naar identiteit, en daarmee over het ontwik

kelingsframe. 

Zo maken jongeren bij hun performances onontkoombaar gebruik van de 

frames die in een bepaald genre voorhanden zijn. Het plezierframe en het ont

wikkelingsframe zijn de dominante manieren waarop soaps jonge personages 

neerzetten en de jongeren pikken juist die frames op voor hun performances. 

Datzelfde principe geldt voor Costa. In die serie is het plezierframe dominant. 

De uitspraken van de informanten hebben met name betrekking op het uiterlijk 

van jonge personages en hun onderlinge relaties en zijn daarmee verbonden 

met het plezierframe. Even wordt het volwassenenframe geraakt als het gaat 

over personages die trouwen en zo een volwassen leven beginnen. 

Ook voor politieseries geldt dat jongeren betekenis geven aan jonge perso

nages binnen het kader dat de frames van jeugd aanreiken. Zoals in het vorige 

hoofdstuk is uitgelegd, keken de meeste groepen jongeren die over politieseries 

werden geïnterviewd een aflevering met etnische minderhedenpersonages. Een 

zestal groepen keek echter een aflevering met jonge personages. De aanwezig

heid van jongeren werd gewaardeerd: 

ANNISA: 'Het was spannend.' [...] 
ANN1SA: 'Dat was de eerste keer.' [...] 
LISELOTTE [i]: 'Waarom was het spannend? Kunnen jullie dat uitleggen?' 
ANNISA: 'Omdat het in de scholierengemeenschap...' 
RONALDO: 'Omdat ze moesten uitzoeken...' 
ANNE: 'Eh, uitzoeken wie het is.' 
RONALDO: 'Wie de [...] moordenaar is.' 
ANNE: 'Ja klopt, dat maakt het zo spannend.' 
LISELOTTE [i]: 'Maar dat is altijd zo, of niet?' [...] 
ANNE: 'Dat is niet altijd.' [...] 
LISELOTTE [i]: 'Maar jij zegt [...] "het is spannend omdat het over scholieren 
gaat"?' 
ANNISA: 'Ja.' [...] 
LISELOTTE [i]: 'Waarom is het dan leuker?' 
ANNISA: 'Ja, ik weet niet. Omdat je zelf op een school zit.' 
(Interview 24 politieseries) 

Het verschijnen van jonge personages zorgt ervoor dat de serie dichter bij de 

belevingswereld van de jongeren komt te staan. Jonge personages spreken hen 
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letterlijk meer aan. Souraya, die vaker naar de politieserie Baantjer kijkt, weet 

zelfs nog wie de moord in de getoonde aflevering heeft gepleegd: 

SOURAYA: 'Deze had ik al gezien.' 
JOOST [i]: 'Deze had je al gezien zelfs.' 
SOURAYA: 'Ja, die jongen heb het gedaan, met blond haar'. 
JOOST [i]: 'O, je weet zelfs nog hoe het afloopt. [...] Vertel eens.' 
SOURAYA: 'Omdat eh, de leraar, hij dacht dat die leraar achter dat meisje kwam. 
[...] En ze weten het gewoon, die JZ ofzo en dat meisje met die eh, piercing hier. Ze 
weten het allemaal, maar ze willen... hebben het eigenlijk onder elkaar gedaan.' 
JOOST [i]: 'Oké, en waarom hebben ze het dan gedaan?' 
SOURAYA: Eh, Thomas had het gedaan, omdat hij dacht... omdat ze na moest 
blijven. En dat hij dacht dat de leraar eh... iets ging doen bij dat meisje. En was ie 
boos daarom, nee, hij had haar zien huilen in de gang. En toen... Hij dacht dat hij 
wat had gedaan en toen ging ie daar, toen heeft ie hem vermoord.' 
(Interview 5 politieseries) 

Bij het evalueren van de jonge personages wordt zichtbaar dat jongeren in 

politieseries meestal in het probleemframe worden afgebeeld: 

NEMO: 'Ik eh... vind die eh... die die gozer die het gedaan heb, eh... hoe heet 

ie?' 
CARTMAN: 'Jeffrey, Jeffrey.' 
JOOST [1]: 'Jeffrey heette die.' 
NEMO: 'Ik vind hem er wel gaaf uitzien.' 
JOOST [1]: 'Ja? Wat vind je gaaf eraan? Hoe die eruit ziet?' 
NEMO: 'Ik vind z'n haar wel gaaf, eh... op het eind van de serie heeft ie een straaltje 
bloed hiero, dan ziet ie er wel stoer uit.' 
(Interview 12 politieseries) 

De jongeren die een aflevering met jongeren keken, leven zich tijdens de in

terviews ook meer in de verschillende personages in dan de jongeren die een 

aflevering met etnische minderheden keken. Ook hier is het probleemframe 

van jeugd zichtbaar: 

SABAH: 'Volgens mij interesseert hem niks. Geen eens school ofzo. [...] 
SHAKIRA: 'En die ene meisje, precies hetzelfde, Vicky. Zo'n soort van gothic-achtig 
meisje. Van eh... het leven interesseert haar niet en weet ik veel wat. Ze zei ook van 
"als ik mijn polsen doorsnij, dan gaat mijn moeder nog steeds [...] btidgen".' [...] 
SOURAYA: 'Volgens mij kan het haar niet schelen wat iedereen van haar vindt, ze 
gaat gewoon haar eigen gang.' 
(Interview 5 politieseries) 
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Soms worden zelfs morele oordelen uitgesproken over wat in de serie te zien 

is: 

SABRINA: 'Dat andere meisje had toevallig een mes. En die andere jongen had 
toevallig een...' 
ROOD ALARM: 'Dat was wel raar, dat was wel raar. Want die meisje had toch een 
mes en die was zeg maar afgepakt en zou ze na schooltijd krijgen. Hier op school, als 
je een mes hebt, wordt meteen de politie ingeschakeld, je ouders, weet ik veel...' 
(Interview 6 politieseries) 

Zo blijkt dat jongeren met het inzetten van de drie genoemde performatieve 

stijlen veel ruimte hebben om zelf actief betekenis te geven aan jonge perso

nages, maar daarbij wel gebonden zijn aan de betekenissen die de frames van 

jeugd genereren. Wat daarvan de consequenties zijn voor processen van iden

titeitsconstructie wordt aan het einde van dit hoofdstuk besproken. 

Het valt ten slotte op dat er, in tegenstelling tot bij etniciteit zoals we zul

len zien, zelden op het niveau van representatie over jonge personages wordt 

gesproken. Ik heb slechts één voorbeeld gevonden van een informant die aan 

de 'geconstrueerdheid' van jeugd in populair Nederlands televisiedrama refe

reert: 

LONNEKE: 'Weet je wat zo dom is? [...] Om meer jonge kijkers te trekken, heb je 
meer jonge mensen, alleenzijn in ieder geval Nederlandse jonge mensen zijn niet écht 
zo, als je ernaar gaat kijken. Ze gedragen heel anders dan gemiddelde Nederlanders 
dat zouden doen. [...] Hoe Milan en Charlie en zo nu allemaal met elkaar omgaan, 
zo gaan... De gemiddelde Nederlandse vriendengroep gaat zo niet met elkaar om. 
[...] Ik kan me niet voorstellen dat die mensen met elkaar in het echt bevriend zou
den zijn, zeg maar.' 
(Interview 8 soaps) 

Interpretatie van etniciteit 

Het praten over etnische minderhedenpersonages is anders dan het praten over 

jonge personages. Ten eerste zijn etnische minderheden minder vanzelfspre

kend aanwezig in populair Nederlands televisiedrama, zoals in hoofdstuk zes 

duidelijk werd. In de soaps komen de laatste jaren relatief weinig etnische min

derheden voor, die bovendien allen worden neergezet in het assimilatieframe. 

Het genre waarin tegenwoordig de meeste etnische minderheden verschijnen 

is de politieserie. Derhalve is ervoor gekozen om met name politieseries te 

gebruiken voor het bestuderen van de interpretatie van etniciteit. Jongeren 

keken een aflevering van Baantjer of Spangen waarin etnische minderheden 

als gastpersonages verschijnen. Daarnaast is een kleine studie gedaan naar drie 
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comedies: Sam Sam, Bradaz en All Stars. Ook die series zijn speciaal uitgeko

zen op het vóórkomen van etnische minderheden. Van de drie is alleen Sam 

Sam opgenomen in de studies naar representatie. In de andere twee series die 

daarin werden geanalyseerd, Het zonnetje in huis en Flodder, waren namelijk 

nauwelijks etnische minderheden gevonden. 

Ten tweede heeft praten over etnische minderhedenpersonages ten opzichte 

van praten over jonge personages een wat zwaardere lading. Zoals in hoofdstuk 

één gesteld, is er de laatste decennia veel maatschappelijke discussie geweest 

over de multiculturele samenleving, de representatie van etnische minderhe

den en aanverwante onderwerpen. Tijdens de interviews refereren jongeren 

aan die discussie, wat er onder andere toe leidt dat in tegenstelling tot bij de 

interpretatie van jeugd nu wél kwesties rond representatie opkomen (zie ook 

Costera Meijer & De Bruin, 2003). Daarnaast worden jongeren met het kijken 

naar een aflevering met etnische minderhedenpersonages aangesproken op hun 

eigen etniciteit en cultuur. Kortom: in zowel maatschappelijk als in persoonlijk 

opzicht wordt een gevoelige snaar geraakt. Jongeren worden impliciet uitge

nodigd om hun visie op de multiculturele samenleving en hun eigen plaats 

daarin te geven. 

Ook bij de interpretatie van etniciteit is het gebruik van performatieve stij

len te relateren aan de frames die in de serie worden gebruikt. Wederom staat 

het gebruik van de deconstructiestijl los van de frames. Die stijl heeft immers 

geen betrekking op de inhoud van de serie, maar op de realiteit daarachter. 

Het gebruikt van de associatiestijl hangt, in ieder geval bij de politieseries, wél 

samen met bepaalde frames van etniciteit. Het evalueren van personages lijkt 

relatief vaak gekoppeld aan het assimilatieframe en het exotische frame. Dat is 

te verklaren doordat in die frames oppervlakkige kenmerken van personages 

duidelijk gedefinieerd zijn. Een personage vertoont alle kenmerken van de witte 

Nederlandse cultuur of van een 'andere' cultuur. Zo werd een in het exotische 

frame gerepresenteerde Marokkaanse jongen in Baantjer door de ene groep 

bewonderd en door de andere groep afgekraakt op basis van zijn uiterlijk en 

stoere uitstraling. Bij het inleven in personages, wat bij politieseries op zich 

niet veel gebeurt, lijken jongeren relatief vaak te raken aan het discrimina

tieframe en het complexe frame. De verklaring is hier dat in die frames vrij 

gecompliceerde kwesties rond multiculturele verhoudingen aan de orde zijn, 

die blijkbaar vragen om een wat verdiepender manier van interpretatie. Bij 

het rechercheren van personages wordt niet aan frames van etniciteit geraakt, 

omdat het hier zuiver gaat om de oppervlakkige vraag wie die misdaad heeft 

gepleegd. In het gebruik van de moralisatiestijl bij de interpretatie van poli

tieseries en comedies zijn alle frames terug te vinden, omdat jongeren op het 

niveau van representatie over de serie en haar personages praten. Ze oordelen 

over de manieren waarop etnische minderheden worden afgebeeld en hoe de 
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multiculturele samenleving in de serie is gevangen. 

In de interviews over politieseries werd, naar aanleiding van het discussie

ren over de representatie van etnische minderheden in dat genre, soms ook 

spontaan over etnische minderhedenpersonages in soaps gepraat. In een klein 

aantal interviews over soaps kwam dat thema eveneens aan de orde. Jongeren 

bleken zich vroegere personages dan nog te herinneren: 

MIRA: 'In OnM [Onderweg naar Morgen] was toch ook een Marokkaans meisje?' 
LEAH: 'Ja.' 
HELLEN: 'Aïsha.' 
JAMAL: 'Aïsha.' 
MIRA: 'Toen keek ik ook echt, in die tijd.' 
JAMAL: 'Dat was echt Marokkaanse cultuur, volgens mij.' 
MIRA: 'Ja, dat lieten ze ook zien.' 
(Interview 7 soaps) 

Enkele jongeren presenteren zich als heuse representatiedeskundigen. Patricia 

en Fadua raken in het volgende citaat achtereenvolgens het assimilatieframe, 

het exotische frame en het complexe frame: 

PATRICIA: 'Je hebt dat bruine meisje in Onderweg naar Morgen, ik weet niet hoe ze 
heet. Ze is gewoon te geïntegreerd. Nee, maar dat ze gewoon niks, wat is ze, Surinaams, 
er is niks Surinaams aan, je kan haar zo vervangen door een Nederlands meisje. Weet 
je, dan heb ik ook zoiets van, laat dan een Surinamer in de serie.' 
FADUA: 'Weet je wat het erge is, als ze er een allochtoon meisje of jongen erin doen, 
dan moeten ze er niet benadrukken dat het een allochtoon is, maar gewoon normaal, 
ze moet wel gewoon die trekken hebben of hij, maar moeten het niet benadrukken. 
Niet weer die problemen, bleh!' 

PATRICIA: 'Kijken jullie wel eens naar Gondkust? Ik weet niet waar ze vandaan 
kwamen, maar je had daar donkere familieleden. Die Kyra, die nu in [...] Onderweg 
speelt, speelde daarin ook. En daar zat ook een broertje, Jean [Junior, JdB] ofzo en 
haar vader, haar vader ging dan met een Nederlandse vrouw, maar dat vond ik dan 
weer wel goed uitgebeeld. Maar ik kan me het te slecht herinneren.' 
(Interview 8 soaps) 

Jongeren hebben verreweg de meeste kritiek op het gebruik van het exotische 

frame. De verhaallijn waarin de Marokkaanse jongen Che wordt uitgehuwelijkt 

(zie hoofdstuk zes) lijkt daarbij in het collectieve geheugen te zijn opgeslagen 

(zie ook Bijeman, 2000: 68; Costera Meijer & De Bruin, 2003; Dijt, 1998: 

58-59). Jongeren van Marokkaanse en Turkse komaf lijken daarin weinig van 

hun eigen leven terug te zien: 

173 



ALAYNA: 'Maar altijd wordt er dan de nadruk op gelegd dat ze uit het buitenland 
komen enzo. Dan wordt dat altijd gezegd, dan wordt ze thuis heel erg geslagen...' 
DILOS:'Mishandeld...' 
ALAYNA: '... mishandeld ja, en ja, van het geloof moet je een hoofddoek enzo.' 
DILOS: 'En ze worden uitgehuwelijkt ofzo.' 
ALAYNA: 'Ja, niet dat zo iemand dan lol zou kunnen hebben in de serie. Dat vind 
ik wel dom, net alsof ik het thuis ook zo heb, ofzo.' 
NESRIN: 'Daar wordt de nadruk altijd op gelegd in series, altijd.' 
CENNET: 'Dat was ook ooit met Goede Tijden Slechte Tijden... [...] Met weer de 
bekende situatie bij hun thuis, met de moeder en Marokkaanse cultuur en blablabla. 
Maar het is nooit dat die jongen als Marokkaans zijnde gewoon...' 
ALAYNA: 'Een normaal leven heeft.' 
(Interview 19 politieseries) 

In hoofdstuk één vertelde ik dat een meisje van Marokkaanse afkomst naar 

aanleiding van deze verhaallijn was gevraagd of ze zelf ook zou worden uitge

huwelijkt. Blijkens de interviews is dat meerdere meisjes overkomen: 

HAYAT: 'Er was eens een keertje bij Goede Tijden... [...] Dat was dus ook weer met, 
met Che enzo en uitgehuwelijkt enzo, terwijl, terwijl het nu helemaal niet zo meer 
is, weet je. Die moderne mensen zijn niet meer zo met uithuwelijken bezig enzo. 
Dus dan vraagt iedereen aan mij zo van: "word jij ook uitgehuwelijkt?" en dan, dan 
frustreer ik er zo van, van "waarom denken jullie dat?".' 
MELANIE: 'Maar iemand komt toch wel op je hand, aan aan je hand vragen?' 
HAYAT: 'Ja, maar dat, als je zelf zo niet wordt opgevoed dat je gewoon met je eerste 
de beste meegaat enzo, dan, dan, weet je, dan denk je gewoon niet zo. [...] Hij wilde 
het niet, hij wilde het niet! Als ik zeg tegen m'n ouders dat ik niet wil gaan trouwen, 
dan gaan ze echt niet tegen mij zeggen: "jij gaat trouwen!" Da's niet waar weetje.' 
(Interview 2 politieseries) 

Identiteitsconstructies 

Welke identiteiten construeren jongeren nu precies in relatie tot populair 

Nederlands televisiedrama? Jongeren zijn in het algemeen continu bezig met 

interpreteren van hun omgeving en daarmee met het construeren van identi

teiten. Dat doen ze in verscheidene contexten: thuis, bij familie, bij vrienden, 

op school, in de publieke ruimte en in hun vrije tijd. Bovendien zijn voor 

jongeren, in ieder geval als men kijkt langs een cultural studies perspectief, 

identiteiten op verscheidene vlakken aan de orde: sekse, seksualiteit, kleur, 
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etniciteit, klasse, nationaliteit, leeftijd, uiterlijk, persoonlijkheid enzovoort 

(Pilkington & Johnson, 2003: 275). Identi tei tsconstructie is daarmee een 

complex proces. Voor jongeren met een etnische minderhedenachtergrond is 

het plaatje wellicht nog ingewikkelder dan voor de gemiddelde autochtone 

jongere, aangezien zij relatief gezien met meer culturele bronnen te maken 

hebben (Verkuyten, 1999: 5). 

Mediagebruik en processen van identiteitsconstructie zijn met elkaar verwe

ven. De media zijn een alomtegenwoordige bron van culturele betekenissen en 

daarmee een 'identity market ' (Vogelgesang, 1999: 350). Chris Barker (1998: 

621) benadrukt dat bij de interpretatie van populair televisiedrama meerdere 

identiteitskwesties door elkaar heen lopen. Welke identiteit op een bepaald 

moment aan de orde is, hangt af van over welk personage of welke verhaallijn 

het gaat. In deze dissertatie is met name gekeken naar de identiteiten 'jeugd' 

en 'etniciteit'. Identiteitsconstructies bleken voort te komen uit het gebruik 

van drie performatieve stijlen. Met de deconstructiestijl vormen jongeren een 

'smart self: ze tonen de buitenwereld dat ze doorhebben dat televisieprogram

ma's een geconstrueerde werkelijkheid zijn. Ze reageren daarmee impliciet op 

publieke debatten waarin een directe invloed van de media op de jeugd wordt 

verondersteld. Kinderen en jongeren zouden nog niet in staat zijn fictie en 

werkelijkheid te onderscheiden (Buckingham, 1993: 3). Door mediawijsheid te 

etaleren, laten de jongeren zien dat deze veronderstelling wellicht voor andere 

jongeren, maar in ieder geval niet voor hén geldt. Daarmee geven ze actief 

vorm aan hun eigen leeftijdsidentiteit. 

De associatiestijl richt zich exclusief op de personages van populair Neder

lands televisiedrama. Met deze stijl relateren jongeren zichzelf op verschillende 

manieren aan het uiterlijk en gedrag van personages en de situaties waarin zij 

verkeren. Op die manier zijn ze bezig met het construeren van een 'sensitive 

self'. Het valt op dat ze zichzelf bij voorkeur met jonge personages associëren. 

Blijkbaar bieden die veel aanknopingspunten om relevante ideeën over zichzelf 

en anderen op te doen. Daarin zijn verschillende lagen te onderkennen. Het 

evalueren van personages blijft relatief aan de oppervlakte. Het is niet toevallig 

dat zowel met betrekking tot jeugd als etniciteit wordt gerefereerd aan de frames 

die in het maatschappelijke debat de boventoon voeren, namelijk respectieve

lijk het plezier- en probleemframe en het assimilatie- en exotische frame (zie 

de introducties van hoofdstuk vijf en zes). Door het evalueren van personages 

krijg je duidelijkheid over wat je vindt van andere mensen en daarmee wat 

voor soort mens je zelf bent. Daarbij spelen verschillende identiteiten een rol; 

niet alleen leeftijd en etniciteit maar ook sekse, seksualiteit, uiterlijk, oplei

ding, professionaliteit enzovoort. Het je inleven in personages en de situaties 

waarin personages verkeren op jezelf betrekken gaan een stapje verder dan het 

evalueren van personages. Hier wordt dan ook geraakt aan de frames die wat 
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complexer zijn: met betrekking tot jeugd het ontwikkelingsframe en wat betreft 

etniciteit het discriminatie- en complexe frame. Jongeren verplaatsen zich in 

hetgeen personages meemaken. Het resultaat daarvan is vergelijkbaar met het 

evalueren van personages: je krijgt inzicht in andere mensen en daarmee in 

jezelf. 

Men zou kunnen stellen dat het gebruiken van de moralisatiestijl een nóg 

diepere laag in identiteitsconstructie bereikt. Ten eerste omdat alle frames van 

jeugd en etniciteit aan de orde kunnen komen. In de interviews over soaps 

refereren jongeren aan het plezier- en ontwikkelingsframe van jeugd, in de in

terviews over Costa aan het plezier- en volwassenenframe en in enkele interviews 

over politieseries aan het probleemframe. En wanneer jongeren oordelen over 

de representatie van etnische minderheden in populair Nederlands televisie

drama, raken ze zoals gezegd alle frames van etniciteit. Ten tweede gebruiken 

jongeren de moralisatiestijl om de dingen die personages meemaken in relatie 

tot maatschappelijke thema's te bediscussiëren. Ze oordelen over wat ze in po

pulair Nederlands televisiedrama zien, waarbij de vraag wordt opgeworpen of 

het afgebeelde realistisch is. Door de verwijzing naar realisme wordt gesproken 

over hoe dingen in het algemeen te beoordelen zijn. Het gaat niet alleen om de 

serie, maar ook om de manier waarop de samenleving met morele vraagstukken 

omgaat. Zo zijn jongeren op een haast reflectieve manier identiteiten aan het 

construeren (zie Barker, 1997: 613): wat gebeurt hier, hoe hebben de makers 

hun werk gedaan, hoe moeten mensen zich in het algemeen gedragen, hoe ziet 

de samenleving eruit, waar sta ik zelf? 

Op die wijze zijn jongeren bezig met het vormen van een 'moral self'. Ze 

toetsen hetgeen in populair Nederlands televisiedrama te zien is aan de waarden 

die ze zichzelf en anderen opleggen. Doordat ze redeneren vanuit hun 'eigen' 

waarden, wordt verschil naar sekse en etniciteit zichtbaar. Meiden praten bij 

uitstek over het seksuele gedrag van personages, jongeren van Turkse komaf 

halen relatief vaak de islam aan en jongeren met een etnische minderhedenach-

tergrond hebben meer dan autochtone jongeren te melden over de representatie 

van etniciteit. Oftewel: hun eigen leven en hun eigen positie in de samenleving 

zijn meer dan bij de andere stijlen in het geding. Ze lijken de moralisatiestijl 

te gebruiken om hun waardensysteem te etaleren en daarmee aan te scherpen. 

Daarmee zoeken ze naar manieren van omgaan met de morele dilemma's uit 

hun eigen leven. 

In de bestaande wetenschappelijke literatuur over populair televisiedrama 

wordt nogal eens impliciet verondersteld dat mensen met het kijken van series 

bepaalde ideeën opdoen. Zo stelt Brown (1994:171) dat jonge vrouwen met het 

kijken naar soaps nieuwe ideeën over vrouwelijkheid krijgen, vindt McKinley 

(1997: 113) dat jonge vrouwen door het praten over de jongerenserie Beverly 

Hills 90210 blijven hangen in een traditioneel beeld van vrouwelijkheid en 
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concluderen Jhally en Lewis (1992) zelfs dat de comedy de Cosby Show racisme 

aanwakkert door een welvarende zwarte familie te laten zien (zie hoofdstuk 

twee). Dit lijkt wat veel eer voor de betreffende series. De voor dit onderzoek 

geïnterviewde jongeren lijken televisiedrama eerder te gebruiken om ideeën, 

meningen en emoties die ze toch al hebben uit te proberen en aan anderen te 

laten zien. Ze zetten de performatieve stijlen in om aan de buitenwereld dui

delijk te maken wat hun positie is ten overstaan van de media, andere mensen 

en de samenleving. De uitkomsten van dit onderzoek komen daarmee overeen 

met die van David Buckingham (1987), die stelt dat jongeren hun eigen waar

den gebruiken om kritiek te geven op soaps in plaats van dat soaps hun ideeën 

beïnvloeden. 

Desalniettemin blijft het belangrijk om te beschouwen welke frames een 

bepaalde serie gebruikt om personages neer te zetten en of daarbij sprake is 

van paradigmatische en syntagmatische diversiteit. Hoewel jongeren behoorlijk 

veel bewegingsvrijheid hebben om identiteiten te construeren in relatie tot po

pulair Nederlands televisiedrama, zijn ze uiteindelijk gebonden aan betekenis

sen die de frames aanbieden. Wanneer een genre of een serie een bepaald frame 

op een bepaald moment niet aanbiedt, kan ook niet worden gediscussieerd over 

betekenissen die in dat frame zijn opgesloten. Daarom blijft diversiteit belang

rijk: hoe diverser een serie, hoe meer ruimte voor identiteitsconstructie. 

In het volgende hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek in een wat 

bredere context geplaatst. Ik kom daar terug op discussies over de multiculturele 

samenleving en Nederlands televisiedrama. 
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ii Evaluatie: multicultureel drama 

Tot slot van deze dissertatie wil ik de conclusies van het onderzoek in verband 

brengen met een aantal maatschappelijke en wetenschappelijke discussies. 

Allereerst wordt de wijze waarop jongeren blijkens het onderzoek betekenis 

geven aan populair Nederlands televisiedrama gekoppeld aan discussies over 

jeugd en media. Daarna ga ik - middels het bespreken van de rol die sekse en 

etniciteit spelen bij de interpretatie van populair Nederlands televisiedrama 

- in op discussies over de multiculturele samenleving en de plaats die jongeren 

daarin innemen. Ter afsluiting wordt beschouwd op welke manier populair 

Nederlands televisiedrama fungeert als een gedeeld referentiekader en welke 

functie multicultureel drama kan hebben voor de Nederlandse samenleving. 

De betekenis voor jongeren 

In het publieke debat wordt vaak voetstoots aangenomen dat media een grote 

invloed hebben op wat jongeren denken, vinden en doen, zoals in hoofdstuk 

één al naar voren kwam naar aanleiding van het vegetarisme van het Goede 

Tijden Slechte Tijden-personage Kim. Het onderzoek dat in deze dissertatie 

centraal staat, illustreert dat een van simpele effectrelatie geen sprake is. Als er 

al een effect aan de orde is, dan verloopt het eerder in omgekeerde richting. De 

jongeren lijken meer te doen met populair televisiedrama dan populair televi

siedrama met hen doet (zie Liebes & Katz, 1990: 19). Ze wenden het aan om 

performances van zichzelf neer te zetten. Met gebruik van drie performatieve 

stijlen, die ik deconstructie, associatie en moralisatie heb genoemd, tonen ze 

respectievelijk dat ze mediawijze personen zijn die juist niet zomaar door me

diateksten worden beïnvloed, dat ze over kennis van zichzelf en andere mensen 

beschikken en dat ze een mening zijn toegedaan over morele vraagstukken. 

Kortom: jongeren gebruiken populair Nederlands televisiedrama om anderen 

duidelijkheid te verschaffen over wie ze zijn en waar ze voor staan. Ze nemen 

de vrijheid om het genre in te zetten voor hun eigen doeleinden. 

Ook in de wetenschap wordt vaak, expliciet of impliciet, het idee aangehangen 

dat jongeren onder invloed van media staan. De mediapsychologische stroming 

in het onderzoek naar jeugd en media doet zelfs rechtstreeks onderzoek naar 

de effecten van media op jongeren (Buckingham, 1993: 6; Valkenburg, 2002: 

24). Onderzoekers die zich rekenen tot de cultural studies stroming leggen in 

de regel meer nadruk op de actieve houding van jongeren bij het interpreteren 
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van media-inhoud (Buckingham, 1993: 13). Zo stelt Marie Gillespie (1995: 18-

19) op basis van haar studie naar jongeren en de soap Neighbours dat sommige 

jongeren afstand nemen van de soap, terwijl andere jongeren op actieve wijze 

'vertalingen' maken tussen hun eigen ideeën en die van Neighbours. Daarbij 

kijken ze met name naar relaties tussen personages, zoals burenrelaties, fami

lierelaties en liefdesrelaties. Volgens Gillespie gebruiken jongeren relaties uit 

Neighbours om kritiek te leveren op relaties in hun eigen leven (idem: 162-174). 

Deze conclusie veronderstelt echter eveneens dat media een bepaalde invloed 

op het leven van jongeren uitoefenen. Mijn eigen conclusie ten aanzien van 

populair Nederlands televisiedrama komt meer overeen met die van Chris 

Barker. Barker deed net als Gillespie onderzoek naar jongeren en Neighbours. 

De jongeren die hij interviewde spuiden niet zozeer kritiek op hun eigen leven, 

maar meer op de soappersonages. Ze bekritiseerden onder andere het seksu

ele gedrag van personages (Barker, 1998: 71) en de representatie van etnische 

minderheden (Barker, 1997: 618). Door het spuien van kritiek over personages 

zoeken jongeren naar manieren van omgaan met dilemma's uit hun eigen leven 

(Barker, 1998: 76). 

Ook in het voorliggende onderzoek hebben jongeren kritiek op seksueel 

gedrag van personages en de representatie van etnische minderheden. Jongeren 

gebruiken bij soaps en de jongerenserie Costa de moralisatiestijl om hun oor

deel te uiten over lesbische relaties en wisselende contacten tussen personages. 

Daarbij toetsen ze het gedrag van personages aan waarden die ze zichzelf en 

anderen opleggen. Het is voorstelbaar dat de jongeren zich met name druk 

maken over seksualiteit. Ze bevinden zich in een fase van hun leven waarin 

seksualiteit sterker op de voorgrond treedt en ze hun plaats moeten gaan 

bepalen (De Bruin, 1999: 135-137; Ravesloot, 1997: 190-195). Daarnaast werd 

de moralisatiestijl met betrekking tot meerdere genres gebruikt om oordelen 

uit te spreken over de manier waarop etnische minderheden zijn neergezet. 

Jongeren bemerken in hun eigen leven de gevolgen van beeldvorming rond de 

multiculturele samenleving. Ze gebruiken populair Nederlands televisiedrama 

om daarover hun frustraties te uiten. 

Hoewel de jongeren dus veel vrijheid nemen bij het betekenis geven aan 

populair Nederlands televisiedrama, zijn ze gebonden aan representaties die een 

serie aandraagt. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat frames van jeugd en 

etniciteit die in een serie worden ingezet kaders scheppen voor identiteitscon

structie. Als een bepaald frame op een bepaald moment niet wordt aangeboden, 

kan het publiek er ook geen betekenis aan toekennen. Juist daarom is het van 

belang om in studies naar populair televisiedrama, en wellicht ook in studies 

naar andere genres, analyse van interpretatie te combineren met analyse van 

representatie. De opkomst van 'new audience research' binnen cultural studies 

heeft geleid tot meer onderzoek naar de manier waarop mensen actief betekenis 
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geven aan media, maar is helaas gepaard gegaan met een afnemende aandacht 

voor de analyse van mediateksten (zie Brunsdon, 1989: 120; Liebes & Katz, 

1990: 9). 

Een consequentie daarvan is dat het leidende interpretatiekader voor jonge

ren bij het betekenis geven aan populair Nederlands televisiedrama amper op 

het niveau van representatie is onderzocht. De geïnterviewde jongeren bleken 

de jonge personages uit series te prefereren als vehikels om identiteiten mee 

te construeren. Het aantal studies naar de representatie van jeugd is echter, in 

tegenstelling tot het aantal studies naar de representatie van etniciteit en sekse, 

op één hand te tellen. Een bijzondere bijdrage van dit onderzoek is derhalve dat 

nu wel een studie is gemaakt van de manier waarop jonge personages worden 

neergezet. Naar mijn inzicht is onderzoek naar de representatie van jeugd on

ontbeerlijk wanneer men de interpretaties van jongere kijkers wil begrijpen. 

Een andere toegevoegde waarde van dit onderzoek is dat meerdere genres 

van populair televisiedrama zijn geanalyseerd. Vooral op het niveau van inter

pretatie focust het bestaande onderzoek naar populair televisiedrama op soaps. 

Naar de ontvangst van politieseries, comedies en jongerenseries is veel minder 

onderzoek verricht. Jongeren blijken echter heel verschillend betekenis te geven 

aan soaps, politieseries, comedies en jongerenseries. Ten eerste komt dat door de 

verschillende narratieve structuren van de genres. Zo gebruiken jongeren soaps 

in het bijzonder om hun gevoelige kant te tonen. In vergelijking met de andere 

genres leven ze zich sterker in in de gevoelens en gedachtes van personages en 

betrekken ze situaties waarin personages verkeren frequenter op hun eigen le

ven. Politieseries worden daarentegen meer gekeken als een spelletje, waarbij het 

beantwoorden van de vraag wie de misdaad heeft gepleegd centraal staat. Ten 

tweede zijn verschillen in betekenisgeving aan de vier genres te onderkennen 

door verschillen in de representatie van jeugd en etniciteit, zoals in het vorige 

hoofdstuk is besproken. Soaps en jongerenseries zijn het meest divers in hun 

representaties van jeugd en bieden dientengevolge de meeste mogelijkheden 

voor identiteitsconstructies naar aanleiding van jonge personages. Politieseries 

en sommige comedies zijn het meest divers in hun representaties van etniciteit 

en bieden derhalve de meeste ruimte om te discussiëren over etnische minder-

hedenpersonages en de multiculturele samenleving. 

De rol van sekse en etniciteit 

Aan het onderzoek hebben in totaal 239 jongeren meegedaan, waarvan 167 

meiden en 72 jongens. Het gros van hen was ten tijde van het onderzoek 

tussen de 14 en 17 jaar. De jongeren hebben diverse etnische achtergronden: 

in de Nederlandse maatschappij vaak voorkomende, namelijk autochtoon, 

Surinaams, Marokkaans, Turks en Antilliaans, maar ook minder vaak voorko-
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mende achtergronden, zoals Kaapverdiaans, Ghanees, Spaans, Schots, Eritrees 

en Filippijns (zie bijlage). Daarnaast verschillen de jongeren van elkaar naar 

opleidingsniveau, geloof en woonplaats. De meeste van de geïnterviewde jon

geren wonen in de grote steden Amsterdam en Rotterdam. De reden om voor 

het onderzoek met name jongeren uit die twee steden te selecteren was ten 

eerste dat in die steden de meeste allochtone jongeren wonen en ten tweede 

dat naar verwachting juist daar het multiculturele drama, waarvan in het eerste 

hoofdstuk gewag werd gemaakt, speelt. Tijdens de interviews bleken de jon

geren inderdaad een multicultureel leven te leiden. Elk op hun eigen manier 

geven ze betekenis aan hun eigen achtergrond en hun plaats in de Nederlandse 

multiculturele samenleving. Hun etniciteit speelt, net als hun sekse, hun leeftijd 

en hun andere sociale en persoonlijke identiteiten een rol bij de manier waarop 

ze populair Nederlands televisiedrama interpreteren. 

In het bestaande onderzoek naar de receptie van populair televisiedrama, 

en trouwens ook in het onderzoek naar de receptie van andere mediagenres, 

worden nogal eens verschillen tussen etnische groepen onderzocht. Zo hebben 

Tamar Liebes en Elihu Katz (1990: 72) de ontvangst van de Amerikaanse soap 

Dallas door zes etnische groepen, de meeste woonachtig in Israël, in kaart ge

bracht. Zij concluderen dat iedere groep de soap op eigen wijze interpreteert: 

mensen die leven in een kibboets en Amerikanen focussen op individuele 

personages, Arabieren en Marokkanen letten op familieaspecten en Russen en 

Japanners wijzen Dallas geheel af. Het valt daarbij op dat Liebes en Katz het 

bestaan van etnische groepen niet problematiseren. De groepen worden als 

zijnde homogeen voorgespiegeld en daardoor is er geen oog voor diversiteit 

binnen groepen. 

Ook in maatschappelijke discussies over de multiculturele samenleving wordt 

dikwijls verondersteld dat etnische minderheden groepen vormen. De laatste 

jaren zijn vooral Marokkaanse jongeren voorgesteld als een 'groep' die voor 

veel problemen zorgt. Daarnaast worden in het huidige publieke debat meer 

verschillen dan overeenkomsten tussen allochtonen en autochtonen bespro

ken. Daardoor worden zij neergezet als van elkaar gescheiden groepen. Paul 

Scheffer (29-01-2000) spreekt van een 'multicultureel drama': oude en nieuwe 

Nederlanders leven volgens hem volledig langs elkaar heen. De notie van et

nische groepen komt voort uit het gebruik van een essentialistische definitie 

van etniciteit. Die stelt dat etniciteit onlosmakelijk verbonden is met afkomst, 

cultuur, religie en taal en dientengevolge onveranderlijk is. De processuele defi

nitie van etniciteit stelt daarentegen dat mensen hun etniciteit zelf vorm geven 

(Baumann, 1999: 59). Als ze met andere culturen in aanraking komen, kunnen 

ze zich daarmee identificeren. Zo vormen ze 'nieuwe etniciteiten' (Hall, 1998). 

Onderzoek onder Nederlandse allochtone jongeren toont dat dat inderdaad 

plaatsvindt: zij geven op allerlei manieren uitdrukking aan hun eigen etniciteit 
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(Saharso, 1992; Verkuyten, 1988). Bovendien zijn voor allochtone jongeren tal 

van andere identiteiten aan de orde. Hen vastpinnen op etniciteit doet dan ook 

onrecht aan de rijkdom van hun levensinhouden (Verkuyten, 1988: 242-243). 

Voorzichtigheid is dus geboden bij het toeschrijven van bepaalde kenmerken 

aan etniciteit. In het onderhavige onderzoek is naast etniciteit ook gekeken naar 

de rol van sekse bij het betekenis geven aan populair televisiedrama. Sekse blijkt 

al een rol te spelen bij de waardering voor een bepaald genre of een bepaalde 

serie. Zo lijken meiden zich over het algemeen sterker dan jongens thuis te 

voelen bij soaps. De jongens die over dat genre werden geïnterviewd leken zich 

op een 'vrouwelijk' terrein te begeven. Dat is bij politieseries minder het geval; 

jongens lijken in dat genre meer 'mannelijke' kenmerken te vinden waaraan ze 

kunnen refereren. Daarnaast komt de rol van sekse naar voren bij het gebruik 

van de moralisatiestijl bij soaps. Meiden hadden tijdens de interviews veel 

meer kritiek op de seksuele relaties van personages dan jongens. Klaarblijkelijk 

speelt de 'dubbele moraal' hier een rol: meiden moeten zich met betrekking 

tot seksualiteit meer zorgen maken om hun goede naam (Ravesloot, 1997: 28), 

waardoor er meer reden is om moraliserend over seks te praten. 

Bij het bekritiseren van seksuele relaties van personages speelt ook etniciteit 

een rol. Met de moralisatiestijl toetsen jongeren hetgeen ze in een serie zien 

aan de waarden die ze zichzelf en anderen opleggen. Die waarden kunnen 

voortkomen uit hun etniciteit. Hoewel er geen absolute relatie is tussen een 

bepaalde afkomst en een bepaald oordeel over seksuele relaties, viel de positie 

van meiden van Turkse komaf op. Zij waren feller in hun kritiek en sommi

gen kenmerkten Goede Tijden Slechte Tijden zelfs als een 'slechte' serie omdat 

iedereen met iedereen naar bed is geweest. Deze meiden maakten tijdens de 

interviews ook duidelijk dat ze in hun eigen leven worden gehouden aan strenge 

regels met betrekking tot seks. Dit gegeven komt ook naar voren in onderzoek 

van Mariene de Vries (1988: 77-78). De jonge vrouwen van Turkse afkomst die 

zij sprak vertelden sterk te zijn gebonden aan het huiselijk milieu en hun ouders. 

Een belangrijke factor in hun dagelijks leven was 'roddel'. De vrouwen hadden 

het gevoel zich constant aan de regels te moeten houden, omdat er anders over 

hen gepraat zou worden. Er heerste angst om door andere Turkse Nederlanders 

vernederlandst te worden gevonden. De Vries vond dan ook weinig invloed 

van 'Nederlandse' opvattingen over relaties en seksualiteit op de opvattingen 

van de vrouwen (idem: 163). 

Ook ander onderzoek betoogt dat Nederlanders van Turkse komaf zich re

latief sterk op de Turkse kant van hun identiteit oriënteren (zie Boeker, 2000: 

158-165). Ze zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Marokkaanse en Surinaamse 

Nederlanders, gebonden aan één taal uit het herkomstland en bovendien zijn 

relatief veel 'eigen' organisaties en verenigingen in Nederland opgericht. Ook 

tijdens interviews over populair Nederlands televisiedrama werd meermalen 
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gesteld dat jongeren van Turkse komaf op zichzelf zijn, bijvoorbeeld wanneer 

wordt gevraagd of op school iedereen met elkaar omgaat: 

SOURAYA: 'Ja, Turken zitten altijd apart, maar Nederlanders, Marokkanen en 
Surinamers enzo zitten altijd gemengd. [...] De Turken zitten altijd...' 
SHAKIRA: Alleen. Ze hebben daar zo'n hoekje bij de tafel.' [...] 
JOOST [ij: 'Zitten jullie ook vaker bij Marokkanen, bij Marokkaanse jongeren?' 
SOURAYA: 'Ja, maar iedereen, ik zit bij iedereen.' 
SHAKIRA: 'Ik zit bij van alles en nog wat eigenlijk. Behalve bij Turken, ik weet 
niet...' 
SOURAYA: 'Ja, omdat hun... ' 
SHAKIRA: 'Hun houden zichzelf echt... sluiten zich echt van anderen af.' [...] 
JOOST [i]: 'Maar wat vinden jullie daarvan, dat al die groepjes zo los zitten?' 
SOURAYA: 'Ik vind dat deTurken een beetje zich, eh... ' 
SHAKIRA: 'Zich buitensluiten. Ze praten ook alleen Turks, dus je kan ook, ja, je 
kan wel bij zitten, van...' 
SHANARA: 'Er is echt een meisje, Samira ofzo, die zei tegen haar, zeg van eh "praat 
Nederlands ofzo, dan kunnen wij het ook...".' 
SABAH: 'Dan gaan ze boos worden.' 
SHANARA: 'Dan gaan ze helemaal uitschelden.' 
SABAH: '"Waar bemoei jij je mee!", enzo.' 
(Interview 5 politieseries) 

De speciale positie van jongeren van Turkse komaf valt verder op met betrekking 

tot de algemene kijkfrequentie naar populair Nederlands televisiedrama, zoals 

in hoofdstuk zeven werd besproken. Ze kijken minder vaak naar Nederlandse 

series, wat te verklaren is doordat zij in vergelijking met andere etnische min-

derhedengroepen het meeste aanbod in hun eigen taal via de schotel krijgen 

(Milikowski, 1999). Maar zoals gezegd is er geen sprake van absolute verschil

len naar etniciteit: er waren onder de informanten ook jongeren van Turkse 

komaf die wél vaak naar populair Nederlands televisiedrama kijken en er waren 

bovendien jongeren met een Turkse afkomst die progressief getinte oordelen 

over seksuele relaties van personages bezigden. 

Een ander gebied waarop etniciteit een rol speelt bij de interpretatie van 

populair Nederlands televisiedrama is de representatie van etnische minderhe

den. Jongeren uiten met de moralisatiestijl oordelen over de wijze waarop de 

multiculturele samenleving in een serie is afgebeeld. Die oordelen komen voort 

uit hun eigen visie op en positie in de multiculturele samenleving en hun eigen 

ervaringen met etniciteit en multiculturaliteit. Ze ergeren zich bijvoorbeeld aan 

verhaallijnen over discriminatie, omdat ze daar in hun eigen leven eveneens 

mee worden geconfronteerd. Het sleutelwoord bij het praten over representatie 

is 'herkenbaarheid'. Jongeren waarderen de aanwezigheid van personages met 

dezelfde etnische achtergrond als zijzelf. Ze vinden het echter belangrijk dat 
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deze personages 'echt' zijn. Etnische minderheden die te geïntegreerd of te 

exotisch zijn afgebeeld roepen kritiek op. De verhaallijn uit Goede Tijden Slechte 

Tijden waarin de Marokkaans-Nederlandse Che wordt uitgehuwelijkt, lijkt in 

het collectieve geheugen opgeslagen als voorbeeld van hoe het niet moet. Kri

tiek van kijkers op de representatie van etnische minderheden in de media is in 

veel ander onderzoek reeds naar voren gekomen (onder anderen Cottle, 2000; 

D 'Haenens , Beentjes & Bink, 2000; Halloran, 1998; Mullan, 1996; Shohat 

en Stam, 1994). Ook maatschappelijke organisaties als Migranten en Media, 

Mira Media (voorheen STOA) en Meer van Anders (van de NOS) bekritiseren 

al jaren de wijze waarop etnische minderheden in de Nederlandse media zijn 

afgebeeld. 

De kritiek is echter niet universeel. Niet alle jongeren ergeren zich aan de 

manier waarop etnische minderheden zijn neergezet in populair Nederlands 

televisiedrama. De autochtone jongeren waren relatief onverschillig. Ze be

gonnen zelden uit zichzelf over het onderwerp (zie ook Costera Meijer & De 

Bruin, 2003). Een paar autochtone jongeren uitten waardering voor etnische 

minderhedenpersonages die niet veel van hun etniciteit laten zien, die met 

andere woorden 'gewoon' doen, en refereerden aan het huidige debat over de 

multiculturele samenleving waarin termen als 'aanpassing' en 'assimilatie' in de 

mode lijken. Maar ook hier geldt dat er geen absolute verschillen naar etniciteit 

zijn: ook sommige allochtone jongeren waren onverschillig en ook sommige 

autochtone jongeren hadden kritiek. 

Een gedeeld referentiekader? 

In het eerste hoofdstuk van deze dissertatie werd geopperd dat populair Neder

lands televisiedrama nieuwe maatschappelijke bindingen tot stand kan bren

gen. De gedachte was dat jongeren met verschillende etnische achtergronden, 

die bij uitstek bezig zijn met het bepalen van hun plaats in de samenleving, 

populair Nederlands televisiedrama zouden kunnen gebruiken als een gedeeld 

referentiekader. Daartoe is ten eerste nodig dat die jongeren inderdaad naar 

dat drama kijken. Onder de onderzochte jongeren blijkt de soap Goede Tijden 

Slechte Tijden nagenoeg universeel geliefd, hoewel de meiden vaker kijken dan 

de jongens. O o k de jongerenserie Costa en de comedyseries Sam Sam, Het 

Zonnetje in huis en Flodder hebben een multiculturele aanhang. Comedies 

waarin zwarte personages voorkomen, zoals Sam Sam en Bradaz, zijn onder de 

allochtone jongeren zelfs populairder dan onder de autochtone. De politieserie 

Baantjer wordt daarentegen door de autochtone jongeren veel beter bekeken 

dan door de allochtone. De jongeren met een Turkse achtergrond vallen bij 

deze conclusie uit de toon. Zij hebben zoals gezegd meer aanbod via de schotel 

en kijken relatief weinig naar Nederlandse series. 
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Een gedeeld referentiekader veronderstelt ten tweede dat in het dagelijks 

leven met anderen over de series wordt gepraat en/of dat met anderen samen 

wordt gekeken. De series blijken te worden gekeken in wisselende samenstel

lingen: met ouders, broers en zussen, vrienden en vriendinnen en alleen. De 

jongeren geven aan hoofdzakelijk met leeftijdgenoten over populair Nederlands 

televisiedrama te praten. Over soaps wordt het meest gepraat; politieseries 

zijn minder een dagelijks gespreksonderwerp. Meisjes lijken wat actiever met 

populair Nederlands televisiedrama om te gaan dan jongens. Ze praten er meer 

over en ondernemen meer fanactiviteiten. Daarnaast valt op dat meiden meer 

dan jongens geïnteresseerd waren om aan het onderzoek mee te doen. Van de 

239 informanten is ruim tweedederde deel van de vrouwelijke sekse. 

Tijdens de interviews praatten de jongeren in aanwezigheid van een intervie

wer over populair Nederlands televisiedrama. O p basis van de interviews zijn de 

drie reeds genoemde performatieve stijlen gereconstrueerd. Jongeren wenden 

die stijlen aan om, zoals in het vorige hoofdstuk werd uitgelegd, op verschil

lende niveaus identiteiten te construeren. De manier waarop jongeren tijdens 

een interview praten over populair Nederlands televisiedrama is te zien als een 

nabootsing van hoe ze dat in het dagelijks leven doen. Tegelijkertijd betreft 

het hier een specifiek voor het onderzoek in het leven geroepen constructie. 

O p basis van de interviews kan men concluderen dat populair Nederlands 

televisiedrama fungeert als een referentiekader voor identiteitsconstructie. Dat 

referentiekader wordt, met name voor de meiden en wellicht met uitzondering 

van de jongeren van Turkse afkomst die weinig kijken, breed gedragen. Hoe 

verhoudt zich deze uitkomst ten opzichte van het dagelijks leven van jonge

ren? 

Naar verwachting is de manier waarop jongeren tijdens de interviews over 

soaps praten relatief vergelijkbaar met de manier waarop ze in hun eigen 

dagelijks leven over soaps praten. De soap is immers bij uitstek een dagelijks 

gespreksonderwerp. Bovendien richten ze bij alle genres hun aandacht op de 

jonge personages. Soaps bieden daarvoor relatief veel aanknopingspunten: de 

representatie van jeugd bleek in dat genre het meest divers. Jongeren pikken 

die diversiteit op om allerlei identiteiten mee te construeren. Ook lijkt de soap 

van alle genres de meeste gelegenheid te bieden om vergelijkingen met het eigen 

leven te maken. Jongeren leven zich bij het praten over soaps in vergelijking 

met de andere genres sterk in en betrekken situaties expliciet op hun eigen 

posities. Kortom: de conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de jongeren soaps in 

hun dagelijks leven ook gebruiken als referentiekader. 

Voor de politieseries ligt dat anders. Jongeren blijken namelijk veel minder 

naar politieseries dan naar soaps te kijken. Ook is de voorkeur voor politiese

ries niet gedeeld: autochtone jongeren kijken vaker dan allochtone jongeren. 

Verder wordt in het dagelijks leven nauwelijks over politieseries gepraat. Soms 
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praten jongeren tijdens het kijken over politieseries, wanneer ze samen met 

anderen raden wie de misdaad heeft gepleegd. Dat wijst op een ander gegeven: 

politieseries worden vooral bekeken als spelletje. Jongeren maken in de regel 

geen vergelijkingen tussen situaties in politieseries en het eigen leven. Tijdens 

de interviews werd naar aanleiding van afleveringen met etnische minderheden 

gepraat over de representatie van etniciteit. Politieseries zijn daarin relatief 

divers en de daaruit voortkomende ruimte voor identiteitsconstructie werd 

tijdens de interviews ook opgepikt. Niet alle jongeren praatten echter makkelijk 

over etniciteit en het lijkt derhalve niet voor de hand te liggen dat men in het 

dagelijks leven het genre politieserie gebruikt om over de representatie van de 

multiculturele samenleving te praten. 

Juist daarom is het te betreuren dat soaps niet meer diversiteit in de representa

tie van etniciteit tonen. De interviews over politieseries laten namelijk wel zien 

dat jongeren die diversiteit waarderen. Ze praten positief over personages die 

ze qua etniciteit, kleur of cultuur als dichtbij henzelf zien en gaan in discussie 

over multiculturele verhaallijnen die op een of andere wijze een relatie hebben 

met wat ze in hun eigen leven meemaken. Ze lijken te vragen om representatie 

van etnische minderheden die vanzelfsprekendheid uitstraalt. Dat is de multi

culturele samenleving die ze in hun eigen leven kennen en te weinig terugzien 

in de media. De soaps hebben de afgelopen jaren enerzijds personages laten 

zien die in de witte Nederlandse cultuur zijn opgegaan en anderzijds persona

ges die overmatig exotische trekken vertonen, met als belangrijkste voorbeeld 

van dat laatste de Marokkaanse Che in Goede Tijden Slechte Tijden. Wellicht 

door alle negatieve reacties afgeschrokken, hebben soapmakers de laatste tijd 

minder etnische minderheden in hun cast opgenomen en alle etnische trekken 

achterwege gelaten. 

O m recht te doen aan de ervaringen van jongeren met diverse etniciteiten 

zou het referentiekader dat Nederlandse soaps bieden verder moeten worden 

ingekleurd. Juist in een tijdperk waarin sommige opinieleiders over een 'mul

ticultureel drama' spreken kunnen de media een bindende functie vervullen. 

Door verscheidene soorten mensen op verschillende manieren af te beelden en 

individuen te tonen die actief hun identiteiten vormgeven wordt een complexer 

en daardoor genuanceerder beeld gecreëerd van de Nederlandse multiculturele 

samenleving en etnische minderheden . Hopelijk wordt dan voortaan met 

'multicultureel drama' het Nederlands televisiedrama bedoeld in plaats van de 

toestand van de Nederlandse samenleving. 
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Noten 

Hoofdstuk i 

1 Te weten in 2001 en 2002. 
2 Bron: NOS Kijk- en Luisteronderzoek. Van alle Nederlandse dramaseries werden de kijkcijfers 

van 1995 tot en met 2002 in de leeftijdsgroep van 13 tot en met 19 jaar opgevraagd. 
3 Op basis van de kijkcijfers is dat niet te concluderen, aangezien allochtonen Nederlanders 

nauwelijks zijn vertegenwoordigd in het panel waarmee de kijkcijfers worden gemeten. 
4 Medisch Centrum West is een uitzondering op de constatering dat de publieke omroep 

weinig populair televisiedrama heeft voortgebracht. 
5 Een telenovela is een Latijns-Amerikaanse soap, die een beperkte duur van drie maanden 

heeft. 

Hoofdstuk 3 

1 Op de vraag in hoeverre Westenwind een soap is kom ik terug in het volgende hoofd
stuk. 

2 Om precies te zijn: op basis van de kijkcijfers van het jaar 1999. 
3 Reden daarvoor was dat er op dat moment slechts tien afleveringen van Costa waren en er 

bovendien de nodige aandacht in de media over de serie was geweest. 
4 Dat waren Rob van der Wel ((/T.ST),ArnoutVallenduuk(0«.A/),AnneHuizinga((jcW£/«f), 

Marcel van Rongen {Westenwind), Will Koopman (Baantjer), Alain de Levita (Spangen), 
Polio de Pimentel (Blauw Blauw), Ger Apeldoorn (Sam Sam en Het Zonnetje in Huis) en 
Wijo Koek (Flodder). 

5 Enerzijds betrof dit websites van de serie zelf of de zender die haar uitzendt, anderzijds 
websites van fans en andere kijkers. 

6 Deze werkwijze komt overeen met die van de door de Publieke Omroep uitgevoerde 
Monitor Diversiteit 2002 (Sterk en Van Dijck, 2003). Ook daar werd etniciteit op basis 
van zichtbaarheid gedefinieerd. 

7 Uiteindelijk was van elke soap informatie beschikbaar over de inhoud van afleveringen. 
8 Studenten waren verantwoordelijk voor specifieke series: Shira Halevi en Sarah Roozendaal 

voor GTST, Nikki Timmermans en Maartje Rooker voor OnM, Patrick Crietee en Bibi 
Fadlalla voor Goudkust, Janneke Moerei en Eline Smith voor Westenwind, Sonja Rinkel 
voor Baantjer, Vanessa Oosteijen voor Spangen, Gwen Bakker voor Blauw Blauw, Nadia 
Nijenhuis voor Sam Sam, Maartje van Beek voor Het zonnetje in huis, Audrey Nijhof voor 
Flodder en Lenneke van Ingen voor Costa. 

9 Gevonden in Claes de Vreese (2003: 26). 
10 De reden om jongeren uit Amsterdam en Rotterdam te selecteren was tweeledig. Ten eerste 

praktisch: in die steden wonen de meeste allochtone jongeren. Ten tweede inhoudelijk: 
de discussies over een vermeend 'multicultureel drama' wordt het meest op die steden 
betrokken. 

11 Een afwijking van bovenstaande is dat twee groepsinterviews over soaps niet op scholen 
maar in buurtcentra zijn afgenomen. Voor het overige is de gevolgde procedure dezelfde. 

12 Twee meiden woonden in Vlaanderen. 
13 De groepsinterviews van studie 1 zijn afgenomen door Peggy Gemerts, Esther Langerhorst 

en Monika Isaak, die van studie n door Liselorte Doeswijk, Sabrien Linders en mijzelf en 
die van studie in door Annerieke Bijeman. De individuele interviews van studie iv zijn 
gedaan doof Khirstine van der Pluijm en die van studie v door Lenneke van Ingen. 

14 De reden hiervoor is dat deze jongeten van hun ouders strenge instructies hadden gehad 
nooit iemand via het internet in het echt te ontmoeten. 
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15 Alle jongeren verschijnen met een pseudoniem in deze dissertatie. Dat pseudoniem mochten 
ze zelfverzinnen. Als ze zelf geen pseudoniem wisten of wilden, werd een pseudoniem 
toegekend. 

16 Mijn dank gaat uit naar Lonneke Martens, die de data heeft ingevoerd en met de analyses 
heeft geholpen. 

Hoofdstuk 5 

1 Dit thema is in het theoretische hoofdstuk derhalve nog niet aan de orde gekomen. 
2 De verschillen tussen de publieke en commerciële zenders zijn nihil. Wel verschenen op 

de zenders Net 5, V8 en Yorin meer jongeren dan gemiddeld (Sterk & Van Dijck, 2003: 

47-48)-
3 Later zijn dit Jimmy, Nina en Tes en op het moment van schrijven Jimmy, Nina en Eva. 
4 Te weten in de beginperiode van de soap en in de periode waarin Kim, Che en Hedwig 

in de soap speelden. 

Hoofdstuk 7 

1 Uitzondering op deze regel zijn de elf informanten van studie in: zij hebben deelgenomen 
aan een groepsinterview, maar geen vragenlijst ingevuld. Ik heb het hier dus over de jongeren 
van studie 1 en studie II. 

2 Deze vragen sluiten aan bij de definitie van 'allochtoon' van het CBS, die luidt: 'Allochto
nen zijn personen met minstens één in het buitenland geboren ouder. De eerste generatie 
bestaat uit personen die in het buitenland zijn geboren met minstens één in het buitenland 
geboren ouder. De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren 
en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben' (Allochtonen naar land van af
komst, 30-12-2002). Daarmee is etniciteit in de vragenlijst dus naat objectieve kenmerken 
vastgesteld. De subjectieve kenmerken van etniciteit, die wellicht veel belangrijker zijn 
zoals in hoofdstuk twee is gesteld, zijn tijdens de groepsinterviews aan bod gekomen. 

3 Van die groep is 48 procent langer dan tien jaar in Nederland en 41 procent tussen de vier 
en tien jaar in Nederland. Slechts n procent is korter dan vier jaar in Nederland woon
achtig. 

4 Meestal waren beide ouders in hetzelfde land geboren. In de gevallen dat de moeder en 
vader in een ander land waren geboren, is de afkomst van de moeder gevolgd. 

5 Te weten: Goede Tijden Slechte Tijden, Onderweg naar Morgen, Goudkust, Westenwind, 
Razengeur & Wodka Lime, Baantjer, Spangen, Blauw Blauw, Dok 12, Russen, Sam Sam, 
Het Zonnetje in Huis, Flodder, Toen Was Geluk Heel Gewoon, All Stars, Oppassen, Bradaz, 
IC, Trauma 24//, Costa en Finals. 

6 Voor alle series zijn dezelfde antwoordcategorieën aangeboden, namelijk 'nooit', '1 keer per 
maand', '1 keer per week', 'een paar keer per week' en 'elke dag'. In de regel worden soaps 
dagelijks uitgezonden en politieseries, comedies en jongerenseries wekelijks. Uitzonderingen 
op die regel zijn echter dat comedies soms in de herhaling dagelijks worden uitgezonden 
en dat Baantjer iri sommige perioden ook wekelijks op de Belgische televisie wordt uitge
zonden. Bovendien zouden jongeren afleveringen kunnen opnemen en meerdere malen 
kunnen kijken. 

7 Derhalve werden die drie series in de studies naar representatie betrokken (zie hoofdstuk 
drie). 

8 (X2U> N = 204] = 9.985, p < .05; V= .221, p < .05) 
9 (x2U> N = 2 ° 2 ] = 15.826, p. < .01; V= .280, p < .01) 
1 0 (x2U>N = 2°5] = 20.247, p < -0 0 1 ; V= .314, p < .001) 
11 (X2U> N = 2°4l = '6.273, p < .01; V= .282, p < .01) 
12 (X2[4> N = 2 0 I1 = '2-499. P < -05; V= .249, p < .05) 
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13 Daarbij gaat het om 167 jongeren, oftewel 81 procent van de gehele onderzoeksgroep, te 
weten 40 autochtone, 46 Marokkaanse, 33 Turkse en 48 Surinaamse jongeren. 
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- 3.928, p < .05; v= 

6.626, p < .05; v= 

9.386, p < .01; v= 

= 22.354, p < - 0 0 1 ; V 
= 8.100, p < .01; V = 

-- 4-437. P < -05; V = 
5.362, p < .05; v= 

= 10.057, p < •oi; y'-

= 6.543. p < -05; v= 
3.989, p < .05; V = 

-- 8.373, p < .05; v = 

- 11.703, p < .01; V= 

-- 8.037, p < -°5; V= 

= .235, p < .01) 

173, p < .05) 

.138, p < .05) 

.180, p < .05) 

.214, p < .01) 

= .329, p < .001 

.198, p < .01) 

.147, p < .05) 

162, p < .05) 

-- .221, p < .01) 
.177, p < .05) 

•139. P < -05) 
225, p < .05) 

.266, p < .01) 

.220, p < .05) 

29 Uit onderzoek van Baardwijk, Dragt, Peeters & Vierkant (2004: 92) in opdracht van de NPS, 
de publieke omroep en de RVD blijkt dat autochtone Nederlanders vaker in gezinsverband 
kijken dan allochtone. Allochtonen kijken vaker met mensen van buiten het gezin dan 
autochtonen. Wat betreft de jongeren van Marokkaanse komaf gaat dat dus gedeeltelijk 
op, voor andere allochtone jongeren niet. 
(X2t3. N = 166] = 10.731, p < .05; V = .254, p < .05) 

Hoofdstuk 9 

1 Een paar groepen die over politieseries werden geïnterviewd keken een aflevering waarin 
jonge personages verschenen. Daarop kom ik het volgende hoofdstuk terug. 

2 Michael is in de bijlage aangeduid als Antilliaans. Dat komt omdat bij ouders van ongelijke 
afkomst de etniciteit van de moeder is gevolgd. Michaels vader komt uit Marokko, zijn 
moeder van de Antillen. 

3 Wat Cheryl zegt, klopt eigenlijk niet helemaal. Jimmy is half Afrikaans-Amerikaans en 
half autochtoon en dus niet Surinaams. 

4 Behalve dan voor Het Zonnetje in Huis, maar over die comedy werd tijdens de interviews 
niet gesproken. 

191 





Literatuur 

Alders, M. (2001). 'Allochtonen, een jonge en groeiende bevolkingsgroep', in: 

CBS. Allochtonen in Nederland 2001. Voorburg: Centraal Bureau voor de 
Statistiek (pp. 11-22). 

Alders, M. & M.J. Garssen (2002). 'Recente demografische ontwikkelingen', 

in: CBS. Allochtonen in Nederland 2002. Voorburg: Centraal Bureau voor de 

Statistiek (pp. 13-21). 

Allen, R.C. (1985). Speaking of Soap Operas. Chapel Hill: University of North 

Carolina. 

Allen, R.C. (1995). 'Introduction', in: R.C. Allen (ed.). To Be Continued... Soap 

Operas Around the World. London: Routledge (pp. 1-26). 

Allochtonen naar land van afkomst 2000-2050 (30-12-2002). h t tp : / /www. 

statline.cbs.nl [30-12-2002]. 

Ang, I. (1985). Watching Dallas. Soap Opera and the Melodramatic Imagination. 

London: Routledge. 

Ang, I. (1996). Living Room Wars. Rethinking Media Audiences for a Postmodern 

World. London: Routledge. 

Baardwijk, C , E. Dragt, A. Peeters & P. Vierkant (2004). Mediagebruik etnische 

publieksgroepen 2002. Hilversum: KLO Onderzoek. 

Back, L. (1996). New Ethnicities and Urban Culture. Racisms andMulticulture 

in Young Lives. London: UCL Press. 

Barker, C. (1997). 'Television and the Reflexive Project of the Self: Soaps, 

Teenage talk and Hybrid Identities', British Journal of Sociology, 48(4): 

611-628. 

Barker, C. (1998). 'Cindy's a Slut: Moral Identities and Moral Responsibility 

in the 'Soap Talk' of British Asian Girls', Sociology, 32(1): 65-81. 

Barker, C. & D. Galasinski (2001). Cultural Studies and Discourse Analysis. A 

Dialogue on Language and Identity. London: Sage. 

Barrett, H . (2002). Soaps and the Family. Representations of Family Life in 

Radio and Television Soap Operas. London: National Family and Parenting 

Institute. 

Basit, T. (1997). Eastern Values, Western Milieu. Identities and Aspirations of 

Adolescent British Muslim Girls. Hants: Ashgate Publishing. 

Bathrick, S. (1984). 'The Mary Tyler Moore Show: Women at Home and at 

Work', in: J. Feuer, P. Kerr & T. Vahimagi (eds.). MTM 'Quality Television'. 

London: BFI (pp. 99-131). 

Baumann, G. (1999). The Multicultural Riddle. Rethinking National, Ethnic and 
Religious Identities. New York: Routledge. 

193 

http://www
http://statline.cbs.nl


Bauwens, J. (1995). Television Viewing and Cultural Identity. In Search of Dif

ferences and Similarities in a Cross-Cultural Meeting between Turkish Women 

and a Flemish Sitcom. Brussels: Centre for Media Sociology. 

Baym, N.K. (2000). Tune In, Log On. Soaps, Fandom, and Online Community. 

Thousand Oaks: Sage. 

Beer, J. de (1998). 'Migratie naar Nederland', in: R. Penninx, H. Miinstermann 

& H. Entzinger (eds.). Etnische minderheden en de multiculturele samenle

ving. Groningen: Wolters-Noordhoff (pp. 237-258). 

Bessems, K. (09-07-2003) . 'Allochtone jongere vervreemdt van media ' , 

Trouw. 

Bijeman, A. (2000). Acht uur, knop om? Een onderzoek onder Nederlandse en 

Turkse meiden naar de manier waarop cultuur een rol speelt bij betekenisgeving 

aan de soap Goede Tijden, Slechte Tijden. Doctoraalscriptie Communicatie

wetenschap, Universiteit van Amsterdam. 

Boeker, A. (2000). 'Paving the Way To a Better Future. Turks in the Nether

lands', in: H. Vermeulen & R. Penninx (eds.). Immigrant Integration. The 

Dutch Case. Amsterdam: Het Spinhuis (pp. 153-177). 

Bois-Reymond, M. du, E. Peters & J. Ravesloot (1994). Keuzeprocessen van 

jongeren. Een longitudionale studie naar veranderingen in de jeugdfase en de 

rol van de ouders. Den Haag: VUGA. 

Branaman, A. (1997). 'Goffman's Social Theory by Ann Branaman' , in: C. 

Lemert & A. Branaman (eds.). The Goffman Reader. Maiden: Blackwell 

Publishers (pp. xlv-lxxxii). 

Brown, J.D., C.R. Dykers, J.R. Steele & A.B. White (1994). 'Teenage Room 

Culture. Where Media and Identities Intersect', Communication Research, 

21: 813-827. 

Brown, M.E. (1994). Soap Opera and Women's Talk. The Pleasure of Resistance. 

Thousand Oaks: Sage. 

Bruin, J. de (1999). De spanning van seksualiteit. Plezier en gevaar in jonge

renbladen. Amsterdam: Het Spinhuis. 

Bruin, J. de (2001). 'Dutch Television Soap Opera, Ethnicity and Girls' Inter

pretations.', Gazette, 63(1): 41-56. 

Brunsdon, C. (1989). 'Text and Audience. ' , in: E. Seiter, H . Borchers, G. 

Kreutzner & E.M. Warth (eds.). Remote Control. Television, Audiences, 

and Cultural Power. London: Routledge (pp. 116-129). 

Brunsdon, C. (1997). Screen Tastes. Soap Opera to Satellite Dishes. London: 

Routledge. 

Brunsdon, C. (2000). The Feminist, the Housewife, and the Soap Opera. Oxford: 

Clarendon Press. 

Buckingham, D. (1993). 'Introduction: Young People and the Media', in: D. 

Buckingham (ed.). Reading Audiences. Young People and the Media. Man-

194 



Chester: Manchester University Press (pp. 1-23). 

Butler, J. (1990). Gender Trouble. New York: Routledge. 

Buxton, D. (1990). From The Avengers to Miami Vice. Form and Ideology in 

Television Series. Manchester: Manchester University. 

Cantor, M.G. & S. Pingree (1983). The Soap Opera. Volume 12. The Sage COMM-

TEXT Series. Beverly Hills: Sage. 

Carragee, K.M. & W. Roefs (2004). 'The Neglect of Power in Recent Framing 

Research', Journal of Communication, 54(2): 214-233. 

CBS (2002). Allochtonen in Nederland 2002. Voorburg: Centraal Bureau voor 

de Statistiek. 

CBS (2003). Jeugd 2003, cijfers en feiten. Voorburg: Centraal Bureau voor de 

Statistiek. 

Clark, D. (1999). 'Cagney and Lacey: Feminist Strategies of Detection' , in: 

P. Marris and S. Tho rnham (eds.). Media Studies: A Reader. Edinburgh: 

Edinburgh University Press (pp. 341-53). 

Cohen, J. (1999). 'Favorite Characters of Teenage Viewers of Israeli Serials', 

Journal of Broadcasting and Electronic Media, 43(3), 327-345. 

Cornelissen, M. (2000). 'De'jongere bestaat niet. Negatieve gevolgen van beeld

vorming onder jongeren. Utrecht: Landelijk Bureau Leeftijdsdisciminatie. 

Costera Meijer, I. (2001). 'The Colour of Soap Opera. An Analysis of Profes

sional Speech on the Representation of Ethnicity', European Journal of 

Cultural Studies, 4(2): 20J-230. 

Costera Meijer, I. & J . de Bruin (2003). 'The Value of Entertainment for Mul

ticultural Society. A Comparative Approach towards 'White ' and 'Black' 

Soap Opera Talk', Media Culture & Society, 25(5): 695-703. 

Cottle, S. (2000). 'Introduction. Media Research and Ethnic Minorities: Map

ping the Field', in: S. Cottle (ed.). Ethnic Minorities and the Media. Changing 

Cultural Boundaries. Buckingham: Open University Press (pp. 1-30). 

Cruson, C. & N. Wilterdink (1999). 'Cognitieve bindingen', in: N . Wilterdink 

& B. van Heerikhuizen (eds.). Samenlevingen. Een verkenning van het terrein 

van de sociologie. Groningen: Wolters-Noordhoff (pp. 149-172). 

Denzin, N.K. & Y.S. Lincoln (2000). 'Introduction: The Discipline and Prac

tice of Qualitative Research', in: N.K. Denzin & Y.S. Lincoln. Handbook of 

Qualitative Research. Second Edition. Thousand Oaks: Sage (pp. 1-28). 

Dijt, F. (1998). Marokkaanse meiden beleven Goede Tijden. Een interpretatief 

onderzoek naar de betekenissen die de soap Goede Tijden, Slechte Tijden heeft 

voor Marokkaanse meisjes in hun dagelijks leven. Doctoraalscriptie Com

municatiewetenschap, Universiteit van Amsterdam. 

Erikson, E.H. (1968). Identity, Youth and Crisis: New York, Norton. 

Fiske, J. (1987). Television Culture. London: Routledge. 

Frith, S. (1987). Jeugdsociologie. Groningen: Wolters-Noordhoff. 

195 



Fuller, L.K. (1992). The Cosby Show. Audiences, Impact, and Implications. West-

port: Greenwood. 

Gamman, L. (1988). 'Watching the Detectives. The Enigma of the Female 

Gaze', in: L. Gamman & M. Marshment (eds.). The Female Gaze. Women 

as Viewers of Popular Culture. London: The Women's Press (pp. 8-26). 

Geraghty, C. (1991). Women and Soap Opera. A Study of Prime Time Soaps. 

Cambridge: Polity. 

Gillespie, M. (1995). Television, Ethnicity and Cultural Change. London: Rout-

ledge. 

Giroux, H . (1998). 'Teenage Sexuality, Body Politics, and the Pedagogy of Dis

play', in: J.S. Epstein (ed.). Youth Culture: Identity in a Postmodern World. 

Maiden: Blackwell (pp. 24-55). 

Gitlin, T. (1980). The Whole World Is Watching. Mass Media in the Making & 

Unmaking of the New Left. Berkely: University of California Press. 

Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Hammondsworth: 

Penguin Books. 

Götz, M. (1999). Mddchen undFernsehen. Facetten der Medienaneignung in der 

Weiblichen Adoleszenz. München: KoPad Verlag. 

Granello, D . H . (1997). 'Using Beverly Hills 90210 to Explore Developmental 

Issues in Female Adolescents', Youth & Society, 29(1): 24-53. 

Gray, H . (2000). 'The Politics of Representation in Network Television', in: 

H. Newcomb (ed.). Television. The Critical View. Sixth Edition. New York: 

Oxford University Press (pp. 282-305). 

Griffin, C. (1993). Representations of Youth. The Study of Youth and Adolescence 

in Britain and America. Cambridge: Polity Press. 

Grossberg, L., E. Wartella & D.C. Whitney (1998). Media Making: Mass Media 

in a Popular Culture. Beverly Hills: Sage. 

Haan, J. de & A. van den Broek (2000). '(Vrije)tijdsbesteding', in: K. Wit

tebrood & S. Keuzenkamp (eds.). Rapportage jeugd 2000. Trajecten van 

jongeren naar zelfstandigheid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau 

(pp. 25-46). 

Haenens, L. d', J.W.J. Beentjes & S. Bink (2000). 'The Media Experience of 

Ethnic Minorities in the Netherlands. A Qualitative Study', Communica

tions, 25(3): 325-341. 

Hall , S. (1990). 'Cul tural Identi ty and Diaspora' , in: J. Rutherford (ed.). 

Identity, Community, Culture, Difference. London: Lawrence & Wishart 

(pp. 222-237). 

Hall, S. (1997a). 'Introduction', in: S. Hall (ed.). Representation. Cultural Re

presentations and Signifying Practices. London: Sage (pp. 1-11). 

Hall, S. (1997b). 'The Spectacle of the 'Other" , in: S. Hall (ed.). Representa

tion. Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage (pp. 

196 



223-279)-

Hall, S. (1998). 'New Ethnicities', in: K. Mercer (ed.). Black Film, British Ci

nema. London: Institute for Contemporary Arts (pp. 27-31). 

Hall, S. (1999). 'Racist Ideologies and the Media', in: P. Marris & S. Thornham 

(eds.). Media Studies. A Reader. Edinburgh: Edinburgh University Press 

(pp . 271-282). 

Halloran, J .D . (1998). 'Ethnic Minorities and Television. A Study of Use, 

Reactions and Preferences', Gazette, 60(4): 305-324. 

Hart , H. 't, W. Meeus & W. Kox (1993). 'Achtergronden en opzet van een 

nationaal survey', in: W. Meeus & H. 't Hart {eds.). Jongeren in Nederland. 

Een nationaal survey naar ontwikkeling in de adolescentie en naar intergene-

rationele overdracht. Amersfoort: Academische Uitgeverij Amersfoort (pp. 

11-30). 

Havens, T (2000). ' T h e Biggest Show in the World: Race and the Global 

Popularity of The Cosby Show', Media, Culture & Society, 22: 371-391. 

Hermes, J. (2001). 'Poldermodelpolitie', Skrien, juni/juli 2001: 45-47. 

Hermes, J. & J . de Bruin (2000). 'Hollands Hollywood: Endemol, Nederland 

en de internat ionale markt voor tv-programma's ' , in: T. Elsaesser & P 

Hesselberth (eds.). Hollywood op straat. Film en televisie in de hedendaagse 

mediacultuur. Amsterdam: Vossiuspers AUP (pp. 89-99). 

Hobson, D . (1989). 'Soap Operas at Work', in: E. Seiter, H. Borchers, G. 

Kreutzner & E.M. Warth (eds.). Remote Control. Television, Audiences, and 

Cultural Power. London: Routledge (pp. 150-167). 

Hobson, D. (1998). SWOT-analyse Nederlandse soaps. Gastcollege hij de afdeling 

Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam. 

Huysmans, E & J. de Haan (2003). 'Media en iet', in: E. Zeijl (ed.). Rapportage 

jeugd 2002. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (pp. 79-102). 

Jhally, S. & J. Lewis (1992). EnlightedRacism. The Cosby Show, Audiences, and 

the Myth of the American Dream. Boulder: Westview. 

King, S.B. (1990). 'Sonny's Virtues: The Gender Negotiations of Miami Vice', 

Screen, 31(3): 281-295. 

Koenis, S. (1997). Het verlangen naar gemeenschap. Over moraal en politiek in 

Nederland na de verzuiling. Amsterdam: Van Gennep. 

Koenis, S. (2002). 'De secularisatie en politisering van cultuur', in: J. Lucassen 

& A. de Ruijter (eds.). Nederland multicultureel en pluriform? Een aantal 

conceptuele studies. Amsterdam: Aksant (pp. 47-84). 

Kuipers, G. (2003). '1 oktober 1957: Donald Jones verschijnt in Pension Hom

meles. De rol van gekleurde acteurs in Nederlandse televisiehumor', in R. 

Buikema & M. Meijer (eds.). Kunsten in beweging ipoo-1980: cultuur en 

migratie in Nederland. De Haag: sdu (pp. 291-306). 

Leeman, Y. (1994). Samen jong. Nederlandse jongeren en lessen over interetnisch 

197 



samenleven en discriminatie. Utrecht: Jan van Arkel. 
Leeuw, S. de (1994). 'Van toverspiegel tot droomfabriek: Nederlands televi

siedrama', in: H. Wijfjes (ed.). Omroep in Nederland. Zwolle: Waanders 
(pp. 206-239). 

Leeuw, S. de (1995). Televisiedrama:podium voor identiteit. Een onderzoek naar 

de relatie tussen omroepidentiteit en Nederlands televisiedrama 1969-1988. 

Amsterdam: Otto Cramwinkel. 

Leeuw, S. de (1999). 'De politieserie als graadmeter, of hoe multicultureel is 

televisiedrama in Nederland?', Sketch, 4(15): 12-19. 

Leij, A. van der, R. Rögels, H. Koomen & J. Bekkers (1991). Turkse kinderen in 

onderwijs en opvoeding. Meningen en ervaringen van Turkse basisschoolkinde

ren, hun ouders en leerkrachten. Amsterdam: vu Uitgeverij. 

Leurdijk, A. (2000). '"Should I Maybe Perform Striptease?" Gendered Rep

resentations of Race Relations and Multicultural Society in American and 

Dutch Talk Shows', in: A. Sreberny & L. van Zoonen (eds.). Gender, Politics 

and Communication. Cresskill: Hampton Press (pp. 251-274). 

Liebes, T. & E. Katz (1990). The Export of Meaning. Cross-Cultural Readings of 

Dallas. New York: Oxford University. 

Liebes, T. & S. Livingstone (1994). 'The Structure of Family and Romantic Ties 

in the Soap Opera: An Ethnographic Approach', Communication Research, 

21(6): 717-741. 

Liebes, T & S. Livingstone (1998). 'European Soap Operas. The Diversification 

of a Genre', European Journal of Communication, 13(2): 147-180. 

Lijphart, A. (1976). Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek. 

Amsterdam: J .H. de Bussy. 

Livingstone, S. (1998). Making Sense of Television. The Psychology of Audience 

Interpretation. Second Edition. London: Routledge. 

Lohmann, E. & A. Peeters (1997). 'Drama op televisie: wat is het aanbod en 

wie kijkt?', in: G. van der Wal (ed.). Fictieve berichten. Nederlands drama 

op televisie en radio. Den Haag: Sdu (pp. 29-55). 

Lunt, P. & S. Livingstone (1996). 'Rethinking the Focus Group in Media and 

Communications Research', Journal of Communication, 46(2), 79-98. 

Malik, S. (2002). Representing Black Britain. Black and Asian Images on Televi

sion. London: Sage. 

Manschot, B. (1993). Het zijn de programma's die het 'm doen. Normen en feiten 

over de televisieprogrammering in Nederland 1972-1992. Amsterdam: Ot to 

Cramwinkel. 

Mare, D. (1997). ComicVisions. Television Comedy and American Culture. Second 

Edition. Malden: Blackwell. 

Matthijs, M. (1993). De mythe van de jeugd I. Cultuur en leefwereld. Groningen: 

Wolters-Noordhoff. 

198 



McKinley, E.G. (1997). Beverly Hills 90210. Television, Gender, and Identity. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

McQuai l , D . (2000). McQuail's Mass Communication Theory. 4th Edition. 

London: Sage. 

McRobbie, A. (1991). Feminism and Youth Culture. From Jackie to Just Seventeen. 

London: Macmillan. 

Milikowski, M. (1999). 'Zappen tussen Kluivert en Hakan. Turkse jongeren 

en satelliet TV', in: Report oj 199J National Unesco Conference on Youth and 

Technology. Groningen: Media GN. 

Moores, S. (1993). Interpreting Audiences. London: Sage. 

Morley, D. (1992). Television, Audiences and Cultural Studies. London: Rout-

ledge. 

Mullan, B. (1996). Not a Pretty Picture. Ethnic Minority Views of Television. 

Aldershot: Ashgate. 

Neale, S. & F. Krutnik (1990). Popular Film and Television Comedy. London: 

Routledge. 

Nelson, R. (1997). TV Drama in Transition. Forms, Values and Cultural Change. 

Houndmills: Macmillan. 

Nijenhuis, J. (2000). Drama. Gastcollege bij de afdeling Communicatieweten

schap van de Universiteit van Amsterdam. 

Nikken, P. (2000). Voor elk wat wils? Inventarisatie van het aanbod van jeugd

programma's bij commerciële en publieke zendgemachtigden in Nederland en 

Vlaanderen in 1999. Utrecht: Stichting Jeugdinformatie Nederland. 

Noble, G., S. Poynting & P. Tabar (1999). 'Youth, Ethnicity and the Mapping 

of Identities: Strategic Essentialism and Strategic Hybridity among Male 

Arabic-speaking Youth in South-western Sydney', Communal/Plural, 7(1): 

29-44. 

O 'Donnel l , H . (1999). Good Times, Bad Times. Soap Operas and Society in 

Western Europe. London: Leicester University. 

Orbe, M.P. & T.M. Harris (2001). Interracial Communication. Theory Into 

Practice. United States: Wadsworth Thomson Learning. 

Osgerby, B. (2002). 'The Good, the Bad and the Ugly: Post-War Media Repre

sentations of Youth', in: A. Briggs & P. Cobley (eds.). The Media: An Intro

duction. Second Edition. Harlow: Pearson Education Ltd. (pp. 369-382). 

Palmer, J. (1987). The Logic of the Absurd. On Film and Television Comedy. 

London: BFI. 

Pasquier, D. (1996). 'Teen Series Reception. Television, Adolescence and Cul

ture of Feelings', Childhood, 3(3): 351-373. 

Phinney, J.S. & D.A. Rosenthal (1992). 'Ethnic Identi ty in Adolescence: 

Process, Context , and Ou tcome ' , in: G.R. Adams, T.P. Gul lot ta & R. 

Montemayor (eds.). Adolescent Identity Formation. Newbury Park: Sage 

199 



(pp. 145-172). 

Pilkington, H. & R. Johnson (2003). 'Peripheral Youth. Relations of Identity 

and Power in Global/Local Context', European Journal of Cultural Studies, 

6(3): 259-283. 

Poorthuis, F. & H . Wansink (09-02-2002). 'De Islam is een achterlijke cul

tuur'. De Volkskrant. 

Prins, B. (2000). Voorbij de onschuld. Het debat over de multiculturele samenle

ving. Amsterdam: Van Gennep. 

Ravesloot, J. (1997). Seksualiteit in de jeugdfase vroeger en nu. Ouders en jongeren 

aan het woord. Amsterdam: Het Spinhuis. 

Romer, P. (1999). Comedy. Gastcollege bij de afdeling Communicatieweten

schap van de Universiteit van Amsterdam. 

Ross, K. (1996). Black and White Media: Black Images in Popular Film and 

Television. Cambridge: Polity. 

Saharso, S. (1992). Jan en alleman. Etnische jeugd over etnische identiteit, dis

criminatie en vriendschap. Utrecht: Jan van Arkel. 

Scheffer, P. (29-01-2000). 'Het multiculturele drama'. NRC Handelsblad. 

Schnabel, P. (2000). De multiculturele illusie. Een pleidooi voor aanpassing en 

assimilatie. Utrecht: Forum. 

Schothorst, Y. & D. Verzijden (1998). Tijdsbesteding en mediagebruik alloch

tone jeugd ipp7- Een onderzoek onder Turkse, Marokkaanse en Surinaamse 

jeugdpublieken in de leeftijd van 3 t/m 17 jaar. Amsterdam: Veldkamp 

Marktonderzoek BV. 

Seewi, N . (1990). Miami Vice. Cashing in on Contemporary Culture. Towards 

an Analysis of a U.S.-Television Series Broadcast in the Federal Republic of 

Germany. Heidelberg: Carl Winter Universitatsverlag. 

Seiter, E., H . Borchers, G. Kreutzner & E.M. Warth (1989). '"Don't Treat 

Us Like We're So Stupid and Naive": Towards an Ethnography of Soap 

Opera Viewers', in: E. Seiter, H. Borchers, G. Kreutzner & E.M. Warth 

(eds.). Remote Control. Television, Audiences, and Cultural Power. London: 

Routledge (pp. 223-247). 

Shohat, E. & R. Stam (1994). Unthinking Eurocentrism. Multiculturalism and 

the Media. London: Routledge. 

Spangler, L.C. (1992). 'Buddies and Pals. A History of Male Friendships on 

Prime-Time Television', in: S. Craig (ed.). Men, Masculinity and the Media. 

London: Sage (pp. 93-110). 

Sparks, R. (1992). Television and the Drama of Crime. Moral Tales and the Place 

of Crime in Public Life. Buckingham: Open University Press. 

Sterk, G. & B. van Dijck (2003). Monitor Diversiteit 2002. Hilversum: Publieke 

Omroep. 

STOA (1994). Allochtonen in Nederlandse tv-drama's. Utrecht: Stichting Omroep 

2 0 0 



en Allochtonen. 

Strauss, A. & J. Corbin (1990). Basics of Qualitative Research. Grounded Theory 

Procedures and Techniques. Newbury Park: Sage. 

Tasker, Y. (1998). Working Girls. Gender and Sexuality in Popular Cinema. 

London: Routledge. 

Teunissen, P. (1995). De portrettering van minderheden in televisieseries: de ho

mo's in In de Vlaamsche Pot. Doctoraalscriptie Communicatiewetenschap, 

Universiteit van Amsterdam. 

Thomas, L. (1997). 'In love with Inspector Morse. Feminist Subculture and 

Quality Television', in: C. Brunsdon, J. dAcci & L. Spigel (eds.). Feminist 

Television Criticism. A Reader. Oxford: Oxford University Press (pp. 184-

204). 

Tulloch, J. (1990). Television Drama. Agency, Audience and Myth. London: 

Routledge. 

Tulloch, J. (2000). Watching Television Audiences. Cultural theories and methods. 

London: Arnold. 

Turner, G. (1996). British Cultural Studies. An Introduction. London: Rout

ledge. 

Tweede Kamer (2004). Onderzoek integratiebeleid. Tweede Kamer, vergaderjaar 

2003-2004, 28 689, nrs. 8-p. Den Haag: sdu. 

Valentine, G . , T Skelton & D. Chambers (1998). 'Cool Places: An Introduction 

to Youth and Youth Cultures', in: T. Skelton & G. Valentine (eds.). Cool 

Places. Geographies of Youth Cultures. London: Routledge (pp. 1-32). 

Valkenburg, P. (2002). Beeldschermkinderen. Theorieën over kind en media. 

Amsterdam: Boom. 

Verkuyten, M. (1988). Zelfheleving en identiteit van jongeren uit etnische min

derheden. Arnhem: Gouda Quint . 

Verkuyten, M. (1999). Etnische identiteit. Theoretische en empirische benaderin

gen. Amsterdam: Het Spinhuis. 

Vogelgesang, W. (1999). 'Adolescent Media Behaviour: Scenes, Styles, Com

petence', in: P. Löhr & M. Meyer (eds.). Children, Television and the New 

Media. A Reader of Research and Documentation in Germany. Munich: 

Internationales Zentralinstitut fur das Jugend und Bildungsfernsehen (pp. 

335-359)-
Vreese, C .H. de (2003). Framing Europe. Television News and European Integra

tion. Amsterdam: Aksant. 

Vries, M. de (1988). Ogen in je rug. Turkse meisjes en jonge vrouwen in Nederland. 

Alphen aan de Rijn: Samsom. 

Waal, M. de (1989). Meisjes: een wereld apart. Een etnografie van meisjes op de 

middelbare school. Meppel: Boom. 

Wermuth, M. (2002). No Sell Out. De popularisering van een subcultuur. Am-

201 



sterdam: Aksant. 

Wierstra, R. (2001). Goede Beelden, Slechte Beelden. Verbeelding van leeftijd in 

de media. Verslag van een onderzoek van beelden van oud en jong op de Ne

derlandse televisie, LBL, Expertisecentrum leeftijd en maatschappij. 

Woodward, K. (1997). 'Concepts of Identity and Difference', in K. Woodward 

(ed.). Identity and Difference. London: Sage (pp. 7-50). 

Wyn, J. & R. White (1997). Rethinking Youth. London: Sage. 

Zimbardo, P., M. McDermot t , J. Jansz & N . Metaal (1995). Psychology: A 

European Text. London: Harper Collins. 

Zook, K.B. (1999). Color by Fox. The Fox Network and the Revolution in Black 

Television. New York: Oxford University. 

Zoonen, L. van (1994). Feminist Media Studies. London: Sage. 

Zoonen, L. van (1999a). 'De maatschappelijke betekenissen van populaire 

cultuur', in: J. van Cuilenburg, P. Neijens & O. Scholten (eds.). Media in 

overvloed. Boeknummer 1999 bij Mens & Maatschappij, jrg. 74. Amsterdam: 

Amsterdam University Press (pp. 67-82). 

Zoonen, L. van (1999b). Media, cultuur & burgerschap. Een inleiding. Amster

dam: Het Spinhuis. 

Zuilen, D. van & C. Klaassen (1991). 'Jeugd tussen systeem en leefwereld. De 

cccs-benadering van jeugd', in: C. Klaassen (ed.). Jeugd'als sociaal'fenomeen. 

Identiteit, socialisatie en jeugdcultuur in theorie en onderzoek. Amersfoort: 

Acco (pp. 63-82). 

2 0 2 



Bijlage: alle informanten per studie 

Informanten studie I: soa£ 

Interview i 

M Oamar (Marokkaans) 

M Evelien (Autochtoon) 

M Dana (Autochtoon) 

J Bert (Autochtoon) 

I nte rview 4 

M Aimee (Marokkaans) 

M Karen (Autochtoon) 

MRoxanne (Surinaams) 

M Anne (Autochtoon) 

M Precilla (Surinaams) 

Interview 7 

J Jamal (Surinaams) 

M Leah (Surinaams) 

J Ahmed (Marokkaans) 

M Hellen (Chanees) 

M Mira (Turks) 

M Brenda (Autochtoon) 

Interview 10 

MSabaniye (Turks) 

M Jennysca (Antilliaans) 

M Esperansa (Dominicaans) 

M Cagla (Turks) 

Interview 13 

M Karima (Marokkaans) 

M Nayat (Marokkaans) 

M Naima (Marokkaans) 

M Soraya (Marokkaans) 

M Jerney (Surinaams) 

Interview 16 

M Janice (Surinaams) 

J John (Chanees) 

M Danisha (Surinaams) 

M Gina (Surinaams) 

Interview^ 

M Indira (Indonesisch) 

M Kimberly (Autochtoon) 

M Verena (Filippijns) 

M Victoria (Roemeens) 

M Nadine (Marokkaans) 

M Rianna (Surinaams) 

Interview 5 

M Seline (Turks) 

M Lilian (Autochtoon) 

M Shirley (Amerikaans) 

M Jolijn (Autochtoon) 

M Caron (Amerikaans) 

M Bibiana (Tsjechisch) 

Interview 8 

M Hafsa (Turks) 

M Lonneke (Autochtoon) 

M Yasmina (Turks) 

M Patricia (Kaapverdiaans) 

M Fadua (Marokkaans) 

M Annemiek (Autochtoon) 

Interview 11 

M Amin (Turks) 

M Kaartje (Surinaams) 

J Kemal (Turks) 

M Ayline (Turks) 

J Fatih (Turks) 

J Musa (Turks) 

Interview^ 

J Mohammed (missend) 

J Jamal (Marokkaans) 

J Mustafa (Marokkaans) 

J Aziz (Marokkaans) 

Interview 17 

J Donnie (Surinaams) 

J Ben (Surinaams) 

J Surinder (Mauritiaans) 

J Alvin (Indonesisch) 

Interview 3 

J Frits (Autochtoon) 

J Karsten (Autochtoon) 

M Joanna (Schots) 

M Danica (Autochtoon) 

Interview 6 

M Cara (Marokkaans) 

M Fatma (Turks) 

M Elsa (Turks) 

M Mary (Iers) 

MSamantha (Bulgaars) 

M Ragel (Eritrees) 

Interview 9 

J Suleman (Turks) 

M Dunja (Marokkaans) 

M Mina (Marokkaans) 

MFatima (Marokkaans) 

I nterview 12 

J Dadas (Turks) 

JTurklife(Turks) 

J Olcay (Turks) 

J Corleone (Turks) 

Interview 15 

M Latifa (Marokkaans) 

M Naomi (Surinaams) 

M Laila (Marokkaans) 

M Hanan (Marokkaans) 

M Elysha (Surinaams) 

M Chantal (Surinaams) 
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Informanten studie II: politieserie 

Interview i 

J El Assati (Marokkaans) 

J La Soesa (Marokkaans) 

J Emre (Turks) 

J Malabux (Surinaams) 

Interview 4 

M Dilara (Turks) 

J Abdul (Marokkaans) 

J Michael (Antilliaans) 

M Steven (Surinaams) 

M Dalisa (Surinaams) 

i n t e r v i e w 7 

M Pilar (Spaans) 

M Tamara (Autochtoon) 

M Ayse (Turks) 

J Gordon (Surinaams) 

M Barbara (Algerijns) 

Interview 10 

M Mickey (Autochtoon) 

J Nassaja (Autochtoon) 

M Marcha (Autochtoon) 

M Zoë (Autochtoon) 

J Sjakie (Autochtoon) 

M Renée (Autochtoon) 

I n t e r v i e w ^ 

M Theresine (Surinaams) 

J Alex (Surinaams) 

M Bryony (Surinaams) 

J Mohammed (Autoch

toon) 

Interview 16 

MTat i (Surinaams) 

M Gracia (Surinaams) 

J Golden Sprint (Ghanees) 

J Kees (Eritrees) 

M Shanti (Surinaams) 

Interview 2 

M Hayat (Marokkaans) 

M Sounia (Marokkaans) 

M Melanie (Indonesisch) 

M Nadia (Surinaams) 

Interview 5 

M Shakira (Marokkaans) 

M Souraya (Marokkaans) 

M Sabah (Marokkaans) 

M Shanara (Surinaams) 

Interview 8 

J Jasper (Autochtoon) 

M Anouk (Autochtoon) 

M Sofie (Autochtoon) 

JTim (Autochtoon) 

Interview 11 

J Johnny (Autochtoon) 

J Ritchie (Autochtoon) 

M Saskia (Autochtoon) 

M Veronica (Autochtoon) 

J Robert (Autochtoon) 

Interview 14 

M Peach (Surinaams) 

M Dina (Surinaams) 

M Nance (Surinaams) 

M Debby (Ghanees) 

J James (Surinaams) 

Interview 17 

M Margaret (Surinaams) 

M Ruby (Surinaams) 

J Roberto (Kaapverdiaans) 

J Hatim (Marokkaans) 

M Felicity (Surinaams) 

M Xhamaria (Surinaams) 

Interview 3 

M Nana (Kaapverdiaans) 

MYasmina (Marokkaans) 

M Jamilla (Marokkaans) 

M Erica (Portugees) 

M Fadoua (Marokkaans) 

J Hadii (Turks) 

Interview 6 

M Duves (Marokkaans) 

M Rosa (Marokkaans) 

M Sabrina (Marokkaans) 

M Rood Alarm (Marokkaans) 

M Nevie (Surinaams) 

Interview 9 

J Gijs (Autochtoon) 

M Manon (Autochtoon) 

M Nona (Autochtoon ) 

J Bart (Autochtoon) 

I n t e r v i e w s 

J Nemo (Autochtoon) 

J Hinderli jk (Autochtoon) 

J Cartman (Autochtoon) 

J Kenny (Autochtoon) 

J Hachim (Autochtoon) 

I n t e r v i e w ^ 

M Sarah (Iraans) 

J Khalid (Marokkaans) 

J Jerome (Surinaams) 

M Tessa (Surinaams) 

Interview 18 

J Robby (Antilliaans) 

J Aman (Surinaams) 

J Kwasi (Afrikaans) 

M Ruth (Surinaams) 

M Letitia (Surinaams) 

M Kimberly (Antilliaans) 

M Patricia (Antilliaans) 
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Interview ig 

M Nesrin (Turks) 

M Cennet (Marokkaans) 

M Melek (Marokkaans) 

M Alayna (Turks) 

M Dilos (Turks) 

Interview 22 

M Naeema (Marokkaans) 

M Cigelem (Turks) 

M Idil (Turks) 

M Sonja (Autochtoon) 

Interview 20 

M Joyce (Kaapverdiaans) 

M Melissa (Surinaams) 

M Jennifer (Chinees) 

J John (Surinaams) 

J Hakan (Turks) 

Interview 23 

M Doggie (Kaapverdiaans) 

M Janely (Surinaams) 

Jllhan(Turks) 

J Leonardo (Kaapverdiaans) 

M Saida (Turks) 

M Araz (Armeens) 

J Pinto (Turks) 

Interview 21 

M Demet (Turks) 

M Wafa (Marokkaans) 

M Neyla (Turks) 

M Marwa (Marokkaans) 

Interview 24 

J Ronaldo (Marokkaans) 

J Zidane (Marokkaans) 

M Samera (Marokkaans) 

M Anne (Marokkaans) 

M Annisa (Surinaams) 

J Ron (Surinaams) 

J Abdullah (Turks) 

Informanten studie III: soap (tell ing gaat door ten opzichte van studie 1) 

Interview 18 

M Aysen (Turks) 

M Leyla (Turks) 

M Raziye (Turks) 

Interview 19 

M Eveline (Autochtoon) 

M Iris (Autochtoon) 

M Linda (Autochtoon) 

M Ria (Autochtoon) 

Interview 20 

M Serpil (Turks) 

M Fatma (Turks) 

M Suzanne (Autochtoon) 

M Jessica (Autochtoon) 

Informanten studie IV: comedy 

Meiden 

Jongens 

Allochtoon 

Interview i: Meagan 

Interview i i : Seema 

Interview i i i : Stephany 

Interview vi i : Ryan 

Interview vi i i : Meivin 

Interview ix:Mitchel 

Autochtoon 

Interview iv: Kim 

Interview v:Mi jke 

Interview vi: Cheryl 

Interview x: Jeroen 

Interview xi : Marco 

Interview xi i : Dennis 

Informanten studie V: jongerenserie 

Alle autochtone meiden 

Interview i: Babette 

Interview i i : Valerie 

Interview iii: Renate 

Interview iv: Jiske 

Interview v: Ciska 

Interview vi: Kelly 

Interview vi i : Mi lou 

Interview vi i i : Daphne 

Interview ix: Ella 

Interview x: Emilie 
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Dankwoord 

Het onderzoek waarvan deze dissertatie verslag doet begon vijfjaar geleden. Ik 

was als toegevoegd docent verbonden aan de afdelingen Communicatieweten

schap en Film- en Televisiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam, 

toen Liesbet van Zoonen mij vroeg te solliciteren op een door Joop van den 

Ende te financieren promotieplaats bij ASCoR, de Amsterdam School of Com

munications Research. Ik wist op dat moment wel dat ik ooit wilde promove

ren, al had ik zelf nog geen concrete plannen gemaakt. Maar dit project ging 

toevallig precies over de thema's die mijn interesse hadden: jongeren, televisie 

en de multiculturele samenleving. Gelukkig werd ik aangenomen. De eersten 

die ik derhalve wil bedanken zijn Liesbet en Klaus Schönbach. Joop van den 

Ende dank ik voor zijn direct enthousiaste reactie op Liesbet's idee voor het 

'Joop van den Ende Stipendium', dat later is ondergebracht bij de VandenEnde 

Foundation. Het is bijzonder dat mensen uit de media-industrie middelen 

beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek zonder daar, behalve 

naamsvermelding, een tegenprestatie voor te vragen. 

Al snel werd me duidelijk dat promoveren een behoorlijk eenzame ervaring 

kan zijn. Een van de strategieën om dat op te vangen is het samenwerken 

met studenten. Voor zowel de studies naar representatie als de studies naar 

interpretatie heb ik een onderzoeksteam geformeerd. Voor de studies naar 

representatie bestond dat team uit Gwen Bakker, Maartje van Beek, Patrick 

Crietee, Bibi Fadlalla, Shira Halevi, Lenneke van Ingen, Janneke Moerei, Nadia 

Nijenhuis, Audrey Nijhof, Vanessa Oosteijen, Sonja Rinkel, Maartje Rooker, 

Sarah Roozendaal, Eline Smith en Nikki Timmermans. Voor de studies naar 

interpretatie bestond het uit Annerieke Bijeman, Liselotte Doeswijk, Peggy 

Gemerts , Lenneke van Ingen, Monika Isaak, Esther Langerhorst , Sabrien 

Linders en Khirstine van der Pluijm. Zonder de inzet van deze mensen was het 

onmogelijk geweest een onderzoek van dezelfde omvang te ondernemen. Maar 

nog veel belangrijker is dat ik veel plezier heb beleefd aan de samenwerking, de 

discussies en de inspiratie. Lonneke Martens dank ik apart voor al haar hulp 

bij het kwantitatieve deel van het onderzoek. 

Voor de studies naar representatie zijn in totaal 545 afleveringen van populaire 

Nederlandse dramaseries geanalyseerd. Het overgrote deel daarvan is overge-

tapet op verschillende vestigingen van Endemol Nederland. Mijn dank gaat 

uit naar iedereen die daarbij belangeloos behulpzaam is geweest. Daarnaast 

wil ik de makers bedanken die ik heb mogen interviewen over 'hun ' serie: 

Ger Apeldoorn, Anne Huizinga, Wijo Koek, Will Koopman, Alain de Levita, 
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Polio de Pimentel, Marcel van Rongen, Arnout Vallenduuk en Rob van der 

Wel. Ten slotte veel dank aan Sandra Hoefsloot en Gerard van der Werf van de 

onderzoeksafdeling van Endemol, die mij steeds weer aan de juiste contacten 

en informatie hebben geholpen, en Thomas Notermans, die in verschillende 

fasen van het project zijn interesse heeft getoond. Voor de studies naar inter

pretatie zijn alles bij elkaar 239 jongeren geïnterviewd. Ze verschijnen onder 

pseudoniem in dit boek, dus ik kan hen helaas niet persoonlijk bedanken. In 

ieder geval was hun medewerking onmisbaar voor het onderzoek, evenals de 

medewerking van hun scholen. 

Verder heb ik de afgelopen jaren zeer prettig samengewerkt met de organi

saties die strijden voor een betere beeldvorming in de media. Van Migranten 

en Media wil ik in het bijzonder bedanken Monique Doppert, Nayat Elmarsse 

en JickeyTraxel, van Mira Media Susan Bink en Carmelita Serkei en van Meer 

van Anders Bernadette van Dijck en Garjan Sterk. Vooral met Garjan heb ik 

veel inspirerende gesprekken gevoerd over mijn onderzoek, haar onderzoek en 

de toestand in de wereld. 

Ook erg belangrijk voor de voortgang van het onderzoek en mijn welbevinden 

zijn de collega's bij ASCoR en Communicatiewetenschap die ik de afgelopen 

vijfjaar in mijn dagelijkse nabijheid heb gehad. Ten eerste de leden van de 

populaire cultuur PhD club, waarvan de samenstelling in de loop der tijd zo 

vaak is veranderd dat ik het niet aandurf iedereen persoonlijk te bedanken, uit 

angst dat ik iemand vergeet. Ten tweede Moniek Buijzen, met wie ik machtig 

heb samengewerkt aan het seminar Jeugd en Media Entertainment. Ten derde 

Jeroen Jansz, Peter Neijens en Sandra Zwier, die mij op een professionele en 

tegelijkertijd persoonlijke manier uit menig brandje hebben geholpen. En ten 

vierde de twee mensen met wie ik het grootste deel van de tijd op één kamer 

heb doorgebracht: Suzanne de Bakker en Kim Cramer. Ik zal de gezelligheid en 

de perfecte, vertrouwde werksfeer zeker missen. Ook een aantal buitenlandse 

collega's ben ik zeer erkentelijk: Max Bergman en Véronique Mottier, die mij 

in Essex een geweldige cursus kwalitatief onderzoek hebben gegeven, en Trisha 

Dunleavy en Pia Aquilia, die ik heb ontmoet op meerdere iCA-congressen. Het 

was een genoegen ideeën uit te wisselen met andere dramaonderzoekers en ik 

verheug me op onze toekomstige samenwerking. 

Een aantal collega's heb ik nog niet genoemd, omdat ze meer zijn geworden 

dan collega's alleen. De belangrijkste daarvan is zonder twijfel Mark Deuze. 

We zijn vanaf het begin van mijn bestaan als promovendus bevriend geraakt en 

de vriendschap heeft zich sindsdien telkens weer verdiept. Ik kan onmogelijk 

samenvatten wat we allemaal samen hebben ondernomen, maar wil hier de voor 

mij essentiële 'rustweek' samen met Betsi en Martha in Bloomington noemen. 

Andere belangrijke 'soulmates' zijn Jeroen de Kloet en Giselinde Kuipers - ik 

heb veel gehad aan hun visies op de wetenschap en hun betrokkenheid - Tonny 
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Krijnen, Angela van der Lee en Tamara Witschge. 

Zonder mijn vrienden had ik het niet volgehouden aan het onderzoekspro

ject te werken. Mijn Leidse vrienden Carien, Chantal, Edo, Gemma, Hans, 

Maarten, Manon, Martijn, Saskia, Steven, Yvette en Willem dank ik voor hun 

afleiding en de avonden in de kroeg, Mathijs en Ronald voor de aanhoudende 

gesprekken over politiek in de brede zin van het woord en onze drie-eenheid, 

Lenneke voor de gedeelde smaak op het gebied van populaire cultuur, Fransje 

en Louk voor samenkomsten die soms gepaard gaan met medische assistentie, 

Inti voor het feit dat ze altijd te bereiken is in moeilijke tijden, Kyanne voor 

het Koreaans eten en het ontwerpen van de omslag van dit boek, Merel voor 

het delen van een appartement en de bioscoopbezoeken en Janneke voor hulp 

in bange dagen. En vanzelfsprekend dank aan mijn directe familie: Annemarij, 

Hermien, Jannemiek, Josephien, Lizelotte, Theo en Willem. 

Een paar mensen wil ik speciaal danken. Allereerst mijn paranimfen, Jan

nemiek en Martijn. Martijn, voor de warme vriendschap, de voortdurende 

belangstelling en het wekelijks evalueren van eikaars werk in het zwembad. 

Jannemiek, mijn zusje, voor de band die we hebben opgebouwd en dat we soms 

zo op elkaar lijken. Dit boek is voor het grootste deel geschreven in Leeuwarden, 

in wat tijdelijk 'ons' huis was. Behoudens de herrie van sommige Silbermann-

boys, was het de ideale schrijfomgeving. En ten slotte twee mensen die mij als 

wetenschapper en ook als mens hebben gevormd. Zonder Joke Hermes was ik 

waarschijnlijk nooit aan een carrière in de wetenschap begonnen. Ik ben en 

blijf een grote bewonderaar van haar werk en haar unieke stijl. Dank voor je 

inzicht, aandacht en vriendschap. En dan als allerlaatste de naam die ik ook als 

eerste noemde: Liesbet van Zoonen. Ik kan nauwelijks omschrijven hoe blij ik 

ben met je voortdurende steun. Ik weet dat je altijd achter me staat, ondanks of 

misschien juist door de grappen die je erover maakt (Als je dat doet, zeg ik de 

begeleiding op!'). Je stijl van begeleiden en het vermogen die stijl te verfijnen 

als ik daarom vroeg, hebben me tot de eindstreep gebracht. Ik hoop dat we 

nog lang op allerlei manieren zullen samenwerken en ik zal zeker van je aanbod 

gebruikmaken om regulier bewoner van de logeerkamer te worden. 
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Summary 

Dutch popular television drama is one of the favourite television genres 

amongst young people in the Netherlands. At first glance, this preference is 

shared by youths from several ethnic backgrounds. In a country where there has 

been considerable discussion about the flaws of multicultural society, in which 

differences between ethnic groups are often underlined, such a communal 

preference is remarkable. Dutch popular television drama could foster con

nections between different kinds of people. This seems particularly important 

for youngsters, as they are in a phase of their lives in which they are finding 

their place in society, and even more so for young people from ethnic minority 

backgrounds, because they are influenced by several cultural sources. Previous 

research has stressed that ethnic minorities actively form 'new ethnicities' by 

negotiating between diverse cultural meanings. Media play a paramount role 

in these negotiation processes, since they provide an ongoing flow of cultural 

signs. 

The central research question of this dissertation is: 'Which identities do 

young people from diverse ethnic backgrounds construct in relation to Dutch 

popular television drama?' The dissertation does not focus on media effects, 

yet it analyses ways in which young people actively give meaning to Dutch 

popular television drama. The main theoretical source of inspiration for this 

work comes from cultural studies. The central themes of this dissertation have 

all been addressed by cultural studies scholars in the past. Since the seventies 

there have been studies regarding youth, while starting in the eighties, popular 

television drama, especially the reception of soap operas, has been a topic of 

investigation. In that same period, ethnicity and multiculturalism became 

major research themes. 

Earlier studies have shown that 'youth' is a socially constructed term. The 

concept of youth acquires meaning in public and academic discussions. Young 

people, supposedly, have the freedom to 'play' with different identities, thus 

finding their place in society. In the process, several identities can be brought to 

the foreground: gender, sexuality, colour, ethnicity, class, nationality, etcetera. 

For ethnic minority young people ethnicity is relatively important. Like other 

identities, ethnicity is constructed in various social contexts: at home, with 

family, amongst friends, at school and in public spaces. 

Because they make a whole array of cultural meanings available, to which 

young people can refer, media can be seen as a 'cultural toolkit' or ' identity 

market'. Young people in the Netherlands, regardless of ethnic background, 
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are heavy television watchers. Popular television drama is one of their favourite 

genres. It can be divided into a number of sub genres, that each have their own 

specific narrative structure and history regarding the representation of gender 

and ethnicity. Reception studies have shown that viewers negotiate between 

representations and their own positions. In doing so, they construct identities, 

i.e. they form ideas about themselves and others. Most studies into the recep

tion of popular television drama focus on soap operas. Police series, sitcoms 

and teen series have less often been the topic of study. 

In order to answer the central research question several studies were under

taken. Some of these look at interpretation, i.e. the ways in which young people 

give meaning to Dutch popular television drama. To be able to comprehend the 

identity constructions that result from this, studies were conducted regarding 

representation i.e. meanings that Dutch popular television drama offers to its 

viewers. The research led to two identities: 'youth' and 'ethnicity'. Presumably, 

these identities are the most important to young people from diverse ethnic 

backgrounds. To grasp the identity constructions around youth and ethnicity, it 

is necessary to look at representations of youth and ethnicity on the one hand, 

and interpretations of youth and ethnicity on the other. This line of reasoning 

leads to four sub research questions: 

i. How is youth represented in Dutch popular television drama? 

2. How is ethnicity represented in Dutch popular television drama? 

3. How do young people from diverse ethnic backgrounds interpret youth in 

Dutch popular television drama? 

4. How do young people from diverse ethnic backgrounds interpret ethnicity 

in Dutch popular television drama? 

The research focuses on the four genres of Dutch popular television drama that 

are the most popular with youth audiences: soap opera, police series, sitcom 

and teen series. For the studies into representation, 360 soap episodes, 90 police 

series episodes, 85 sitcom episodes and 10 teen series episodes were analysed. 

The unit of analysis were young characters and ethnic minority characters. 

To interpret the results of the analyses, the concept of'frame' is used. Frames 

determine how characters are positioned in a series and which meanings are 

attached to them. For the studies into interpretation, all in all, 239 young people 

were interviewed about either soaps, police series, sitcoms or teen series. The 

central concept that was used to grasp the meanings that young people gave 

to Dutch popular television drama was 'performative style'. This concept is 

derived from Erving Goffman, who states: 'The self is a [...] product of the 

performances that individuals put on in social situations' (Branaman, 1997: 

xlvi). By talking about Dutch popular television drama, young people actively 

construct different kinds of'selves'. 
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In the analyses of the representation of youth, four frames were reconstructed. 

Two frames correspond with a dichotomy that is often found in youth research: 

youth as fun and youth as trouble. The third frame focuses on the psychological 

development of young people, whereas the fourth frame portrays young people 

as if they were adults. Soaps, police series, sitcoms and teen series differ in their 

deployment of the frames. The soaps use all four frames, although the pleas

ure and the development frame are dominant. Moreover, in soaps, characters 

shift relatively often between frames. The teen series also use all four frames, 

yet characters shift less often between frames. The sitcoms display the least 

amount of diversity: in the series that were analysed, only one frame was used, 

either the pleasure or the problem frame. Police series categorically represent 

guest characters in the problem frame and regular characters in the develop

ment frame. The use of the pleasure frame in all four genres seems to have 

increased over the past years. Gender differences are particularly emphasised 

in that frame. Boys are depicted as being more self-assured and tough, whereas 

girls are portrayed as being more serious and less self-confident. The civil life 

of young people, that is their education or work life, is barely represented in 

Dutch popular television drama. The four frames, each in their own way, create 

a impressive picture of young people's lives. 

The analyses of the representation of ethnicity also resulted in four frames. 

In the assimilation frame, ethnic minorities are represented as absorbed into 

'Dutch' culture. On the contrary, in the exotic frame they are given an abundant 

amount of 'exotic' traits. In the discrimination frame, they are discriminated 

against because of their skin colour or ethnicity. In the complex frame, ethnic 

minorities actively construct their ethnicities by negotiating with meanings 

from different cultural sources. The sitcoms and teen series turned out to be 

least diverse in their representation of ethnicity. In the sitcoms that were ana

lysed, few ethnic minorities were featured. Teen series predominantly used the 

assimilation frame. The police series were the most diverse, by using all four 

frames. In the soaps, ethnic minority characters shift mostly between the exotic 

and assimilation frame. Nevertheless, the complex frame seems to be deployed 

more frequently over the years, leading to a more sophisticated representation 

of ethnic minorities. A drawback is that the complex frame is more often used 

for representing men than women. The main reason for this is that it is used 

mostly in police series, where men are featured more regularly. In the complex 

frame, characters from all sorts of ethnic backgrounds are represented, whereas 

the assimilation frame seems to be reserved for people coming from one of 

the former Dutch colonies, and the exotic frame for people that came to the 

Netherlands as labour migrants. 

During the interviews about soaps, police series, sitcoms and teen series, 

young people used three distinct performative styles to interpret the series and 
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their characters. With the deconstruction style, they look behind the reality of a 

series, thereby showing that they see through the constructed television reality. 

In doing this, they present a 'smart self'. With the association style, they talk 

about the characters of a series as though they were real people. They evaluate 

the characteristics or behaviour of a character and relate them, explicitly or 

implicitly, to their own positions. Thus, they present a 'sensitive self'. Lastly, 

they perform a 'moral self' by morally judging what they perceive in a series. 

In the process, they define their own stance vis-a-vis moral issues. Although 

the same performative styles are used in talking about each of the four genres, 

there are differences in how they are deployed. 

Differences between genres are relatively small in the use of the deconstruc

tion style. Regarding all genres, young people talk about the actors, the fact 

that series are 'products' , and that they have specific genre rules. More dis

similarities are visible in the use of the association style. Young people utilise 

soaps and teen series to evaluate what kind of people they like, to empathise 

with situations in which characters find themselves, and to imagine themselves 

in these situations by wondering what they would do if it happened to them. 

The dominant way of associating themselves with police series' characters is by 

'investigating' them. The major question when watching police series seems to 

be: 'Who did it?' Solving the puzzle of which one of the suspects committed 

the crime leads to a pleasurable viewing experience. The use of the association 

style with regards to sitcom characters is even more uniform, as characters are 

solemnly judged on the basis of their funniness. 

The moralisation style is used to judge either the behaviour of a character, or 

the way in which this behaviour is represented in a series. In regards to soaps 

and teen series, young people use this style to express their stance towards the 

sexual relationships of characters. They judge the behaviour of characters by 

their own moral standards, thus defining and expressing their own position. 

Because of this, gender and ethnicity play a crucial role. Girls were more eager 

to express their opinions than boys, presumably because of a double standard 

concerning sexuality. For some informants, ethnicity mattered in talking about 

sex. Young people of Turkish background were especially critical of the ever 

changing relations between characters. Still, it is important to stress that there 

were no clear-cut differences between ethnic groups. Since young people give 

meaning to their ethnicities in divergent ways, they also come to different 

conclusions regarding moral issues. 

When talking about police series and sitcoms, informants used the moralisa

tion style to talk about the representation of ethnic minority characters. On 

the one hand they talk about features of characters, yet on the other hand they 

discuss whether the makers of the series have painted an accurate picture of the 

multicultural reality. In that way, the informants explore the moral boundaries 
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of the Dutch multicultural society. Again, ethnicity plays a distinctive role 

in the use of the moralisation style. Young people with an ethnic minority 

background refer to their own position within this multicultural society when 

they evaluate certain representations. Their main argument seems to be that 

they want to recognise themselves in the media. They value the presence of 

ethnic minorities in Dutch popular television drama, but they want them to 

be 'real'. They seem to opt for a representation of multicultural society that 

exudes naturalness instead of artificiality. However, white informants regularly 

expressed a preference for ethnic minority characters that seem well integrated 

and act 'normally'. 

With regard to all genres, young people express a strong preference for young 

characters. Grownup characters are often dismissed, after which informants 

turn their attention to the younger characters. The presence of young people 

in a series seems to be a main reason for watching that series, whereas the 

absence of young characters seems to be a good reason not to watch it. Over 

all, young people are active interpreters of Dutch popular television drama. 

Instead of being influenced by the representations the series offer, they seem, 

like the informants of a study by David Buckingham: 'to be able to apply their 

own moral and ideological frameworks to the programme without feeling that 

it was encouraging them to adopt different ones' (Buckingham, 1987: 177). At 

the same time, linking the interpretation studies to the representation studies 

reveals that young people are bounded by the frames that Dutch popular televi

sion drama offers. The two genres that were most diverse in the representation of 

youth, i.e. the soaps and teen series, were used to construct 'youthful' identities. 

Furthermore, specific episodes of police series and comedies, in which ethnic 

minorities are featured, were drawn upon to construct ethnic identities. When 

a genre or a series does not offer certain frames, young people cannot discuss 

the meanings that are enclosed in those frames. Therefore, diversity remains 

important : the more diversity, the greater possibility for identity construc

tions. 

Returning to the question whether Dutch popular television drama could 

foster connections between different kinds of young people, it is firstly needed 

that young people from different backgrounds watch the same series. The soap 

Goede Tijden Slechte Tijden, the teen series Costa and several Dutch sitcoms 

have, indeed, a multicultural youth audience. However, the police series 

Baantjer is more watched by white than by ethnic minority youths. Young 

people of Turkish background are the odd ones out regarding this conclusion. 

As there is ample supply of Turkish series via satellite, they watch less Dutch 

popular television drama than other ethnic groups. 

Secondly, it is essential that viewers talk about the series or actively engage 

them in other ways. Informants indicated that they often talk about soaps, 
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but seldom about police series. Therefore, soaps seem to especially function as 

a frame of reference for identity constructions that are used in everyday life. 

Young characters are particularly employed as vehicles for identity construc

tions. Police series do not seem to have this function. Nevertheless, during 

the interviews, police series storylines and characters were used to talk about 

ethnicity and multicultural society. Because soaps have not featured many eth

nic minority characters in the past few years, the frame of reference that soaps 

offer is not very colourful. The soaps could increase their societal meaning by 

representing more ethnic minorities in diverse ways. In that way, they would 

truly deserve the classification: 'multicultural drama'. 
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Er is de laatste jaren veel gediscussieerd over 
de Nederlandse multiculturele samenleving. 
Sommigen spreken over een 'multicultureel 
drama': verschillende etnische groepen zouden 
volledig langs elkaar heen leven. Slechts 
zelden komen de betrokkenen zelf aan het 
woord. Dit boek doet verslag van interviews 
met meer dan tweehonderd jongeren met 
verschillende etnische achtergronden. Het 
gespreksonderwerp was populair televisie
drama, een van hun favoriete televisiegenres. 
Wat vinden jongeren leuk aan series als Goede 
Tijden Slechte Jijden, Baantjer, Sam Sam en 
Costa? Welke identiteiten construeren ze in 
relatie tot die series? Wat is de plaats van 
populair televisiedrama in hun dagelijks leven? 

Op deze vragen geeft dit boek een antwoord. 
De onderliggende kwestie is de mogelijkheid 
die populair televisiedrama biedt om nieuwe 
maatschappelijke verbindingen te realiseren. 
Fungeert het als gedeeld referentiekader voor 
jongeren met diverse etnische achtergronden? 
En zo ja: hoe ziet dat referentiekader eruit? 
Hoe worden jongeren en etnische minderheden 
in populaire series afgebeeld? Kunnen we ook 
hier spreken van een 'multicultureel drama'? 
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