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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 
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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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