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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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