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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 

21 



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). 

28 



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 
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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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