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4 Introductie van de series 

In de studies naar representatie zijn elf populaire Nederlandse dramaseries 

betrokken: vier soaps {Goede Tijden Slechte Tijden, Onderweg naar Morgen, 

Goudkust en Westenwind), drie politieseries (Baantjer, Spangen en Blauw 

Blauw), drie comedies {Sam Sam, Het Zonnetje in Huis en Flodder) en één 

jongerenserie {Costa). De series hebben elk een eigen karakter. In dit hoofdstuk 

worden ze geïntroduceerd naar aanleiding van interviews met hun makers en 

aanvullende informatie die op internetsites werd gevonden. Daarbij komen 

hun geschiedenis op de Nederlandse televisie, hun specifieke 'set up' en 'set

ting', de inhoud van hun verhaallijnen en hun personages aan de orde. Met 

betrekking tot dat laatste wordt ook alvast een blik vooruit geworpen op de 

volgende twee hoofdstukken, doordat wordt verteld welke jonge en etnische 

minderhedenpersonages zijn verschenen. 

G O E D E T I J D E N SLECHTE T I J D E N 

Goede Tijden Slechte Tijden is in 1990 begonnen op RTL 4 en was daarmee de 

eerste soap van Nederland en tevens van het Europese vasteland (O'Donnell, 

1999: 125). GTST werd in eerste instantie uitgezonden om halfzeven, maar 

verschoof al snel naar acht uur. De reden daarvoor is dat RTL 4 kijkers bij het 

NOS Journaal wilde weglokken (Van Zoonen, 1999b: 43). Afleveringen duren, 

net als die van de andere Nederlandse soaps, een halfuur. GTST is nu in haar 

vijftiende seizoen. Zoals in hoofdstuk twee werd beschreven, zijn de scripts 

van het eerste jaar vertalingen van de Australische soap The Restless Years. The 

Restless Years was in Australië in de jaren zeventig op televisie en ging over een 

groep schoolverlaters. Vanaf het tweede seizoen zijn de scripts van Nederlandse 

makelij. 

GTST speelt zich afin de imaginaire stad Meerdijk, hoewel die naam zelden 

valt. Na het eerste seizoen zijn meer volwassen personages in de cast opgenomen 

en ligt de nadruk minder op jongeren. De personages ontmoeten elkaar op 

verschillende plekken, met name in horecagelegenheden en in de huizen van 

de families die de soap bevolken. Die plekken hebben een moderne uitstraling 

en de meeste personages behoren tot de middenklasse. Er zijn aanhoudend 

ongeveer achttien personages in de soap aanwezig. Ongeveer de helft daarvan 

behoort tot een van de families. De familie Alberts is een constante factor in 

Goede Tijden Slechte Tijden. Laura, Robert en Jef Alberts zijn, net als Govert 
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Harmsen, al meer dan tien jaar in de soap aanwezig. Rondom hen zijn telkens 
nieuwe personages ingebracht. Vooral jonge personages blijven meestal maar 
een paar jaar. Dat zorgt ervoor dat relaties tussen ouders en kinderen telkens 
opnieuw worden ingevuld. Zo is Jef Alberts in verschillende seizoenen een 
vaderfiguur geweest voor Dian, John, Kim, Julian, Charlie, Sylvester en Mor
ris. De relaties tussen personages zijn daarmee instabiel. Goede Tijden Slechte 
Tijden is een 'dyadische' soap, wat inhoudt dat de personages langs onduidelijke 
liefdes- en familielijnen met elkaar zijn verbonden (Liebes & Livingstone, 1998: 
153). Relaties en vreemdgaan zijn belangrijke thema's in GTSTen daaraan worden 
dan ook veel verhaallijnen besteed. Dit is anders in 'dynastische' soaps, zoals 
Westenwind. Daar ligt de nadruk op één sterke familie of enkele sterke families 
en gaan de meeste verhaallijnen over familieverhoudingen (idem). 
In de afgelopen seizoenen zijn honderden personages de revue gepasseerd. Een 
groot deel daarvan was jongeren. De jonge personages die zijn geanalyseerd 
verschenen in de laatste zes seizoenen: Job, Daantje, Terra, Sylvester, Charlie, 
Julian, Hedwig, Che, Jessica en Kim. Terwijl Goede Tijden Slechte Tijden met 
exclusief witte personages begon, zijn vanaf het derde seizoen ook etnische 
minderheden verschenen. De geanalyseerde personages zijn: Arthur, Fatima, 
Mathilde, Jessica, Che, Terra, Sylvester en Bebe. 

ONDERWEG NAAR MORGEN 

Onderweg naar Morgen is vanaf 1994 om half acht op de Nederlandse televisie 
te zien, eerst beurtelings bij TROS en Veronica op Nederland 2, maar met het 
commercieel gaan van de laatste vanaf 1995 exclusief op Veronica. In 2001 werd 
die zender omgedoopt tot Yorin. De soap is momenteel in haar elfde seizoen. 
De setting van Onderweg naar Morgen is gebaseerd op de Amerikaanse soap 
Ryan's Hope, de verhaallijnen zijn echter vanaf het begin door Nederlanders 
geschreven. De twee belangrijksten plekken waar personages elkaar ontmoeten 
zijn ziekenhuis Het Beatrix en café De Engel. In het begin van de soap waren die 
plaatsen aan twee families gekoppeld, respectievelijk de families Couwenberg 
en Reitsema. Later zijn de families door elkaar gaan lopen en de laatste jaren 
hebben veel familieleden de soap verlaten. 

Onderweg naar Morgen is in vele opzichten vergelijkbaar met Goede Tijden 
Slechte Tijden: het is ook een dyadische soap en de familieverhoudingen en 
liefdesrelaties zijn dan ook veranderlijk. Wel zijn de verhaallijnen wat drama
tischer aangezet en worden de karakters van de personages meer uitgediept. 
Terwijl de familie Reitsema eerst de lagere klasse vertegenwoordigde, behoren 
nu bijna alle personages tot de middenklasse. De sfeer in het ziekenhuis is meer 
zakelijk, terwijl het café gezelliger aandoet. In de loop der jaren is het aantal 
jongere personages toegenomen. Dit gebeurde vanaf het moment dat Veronica 
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een commerciële zender werd en een jong publiek wilde aanspreken. De jonge 

personages bevinden zich hoofdzakelijk in café De Engel en vormen daar een 

eigen gemeenschap. De geanalyseerde jongeren zijn: Babette, Jannes, Daan, 

Lizzy, Ravi, Lotje, Aïsha, Bento, Ruby en Sascha. Het Indonesische personage 

Gyman heeft vanaf het begin deel uitgemaakt van de cast, aangezien hij de 

geadopteerde zoon was van de familie Couwenberg. Later kwamen er net als bij 

GTSTmeerdere etnische minderheden. Naast Gyman zijn Aïsha, Bento, Ruby, 

Sasza en Maurice geanalyseerd. 

GOUDKUST 

Gondkust is de eerste soap van puur Nederlandse makelij. De soap is in 1996 

gestart op SBS 6 en later op Fox 8 en Net 5 geprogrammeerd. Het uitzendtijd

stip is meestentijds zeven uur geweest, maar er is een aantal maal met de soap 

geschoven. Wegens te lage kijkcijfers is Goudkust in 2001 stopgezet. De soap 

speelt zich af in een chique villawijk in het fictieve kustplaatsje Duinwijk en 

gaat, net als Goede Tijden Slechte Tijden in het begin, over een groep jongeren 

die net van school zijn. In het begin waren er vijf families: de families Van 

Cloppenburg, Zoomers, Verweijden, D'Harencourt en Hardebol. Vooral de 

familie Van Cloppenburg is erg rijk, maar ook de andere families zijn gefor

tuneerd. De leden van de families hebben elk hun eigen besognes, maar die 

van de jongeren staan centraal. De jongeren komen bij elkaar over de vloer, 

maar zijn ook te zien in discotheek de Hot Spot of strandpaviljoen Pier 22. 

Een andere plek waar veel personages bij elkaar komen is hotel-restaurant De 

Hoge Duinen. Sommige plaatsen, zoals De Hoge Duinen en het huis van de 

familie van Cloppenburg, ademen een chique sfeer, terwijl op andere plekken, 

zoals in Pier 22, een jeugdige uitgaanssfeer heerst. 

Ook Goudkust is een dyadische soap te noemen, er zijn veel wisselende lief

des- en familierelaties. In de loop der seizoenen hebben veel personages de soap 

verlaten en is de nadruk komen te liggen op de families Van Cloppenburg en 

Zoomers. In 1999 is daarnaast de Surinaamse familie Zuidgeest geïntroduceerd. 

Haar twee kinderen, Bibi en Junior, zijn geanalyseerd. De andere geanalyseerde 

etnische minderhedenpersonages zijn: Guido, Lisa, Menno en Samir. De ge

analyseerde jonge personages zijn: Bibi, Eva, Harm, Mariët, Irene, Tim, Jeroen, 

Nick, Samir en Junior. 

WESTENWIND 

Westenwind ÏS een dramaserie die vanaf 1999 op RTL 4 is uitgezonden, mees

tentijds twee maal per week laat op de avond. Er is discussie of Westenwind 

een soap kan worden genoemd. In het eerste seizoen liepen de verhaallijnen 
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over de afleveringen heen, later werden verhaallijnen per aflevering afgerond. 

Bovendien is in vergelijking met de genoemde soaps meer tijd en geld voor 

de productie beschikbaar, duren de afleveringen 45 minuten in plaats van een 

halfuur, zijn er minder personages en is er meer karakterontwikkeling bij de 

personages. Na het zesde seizoen is de serie gestopt. Westenwind draait om twee 

families, namelijk De Graaf en Noordermeer. Beide families zijn eigenaar van 

een scheepswerf in Rotterdam en de families verkeren dan ook in concurrentie 

met elkaar. Daarnaast zijn er echter liefdesrelaties over en weer. Het motto 

van de serie is 'de strijd om macht en liefde'. De familie Noordermeer is hard, 

zakelijk en kil, terwijl de familie De Graaf warm, huiselijk en vriendschap

pelijk is. De serie telt vergeleken met de genoemde soaps veel buitenscènes, 

vooral van de scheepswerven en de haven van Rotterdam. De serie doet met 

deze eigenschappen denken Amerikaanse soaps als Dallas en Dynasty en kan 

derhalve wél als 'dynastische' soap worden gezien (zie Liebes & Livingstone, 

1998: 153). 

De geselecteerde jonge personages zijn Sam, Marco en Tessa van de familie 

De Graaf en Anton en Fleur van de familie Noordermeer. Er verschijnen niet 

veel etnische minderheden in Westenwind. De personages met substantiële 

rollen zijn Abdel, Keela en Gideon en die zijn dan ook geselecteerd. 

BAANTJER 

De politieserie Baantjer is vanaf 1995 om half negen 's avonds te zien op RTL 

4 en beleeft thans haar tiende seizoen. De afleveringen duren, net die van de 

andere geselecteerde politieseries, drie kwartier. De setting en de personages 

zijn ontleend aan de boeken van Appie Baantjer. De serie speelt in het centrum 

van Amsterdam en draait om een rechercheteam dat bestaat uit inspecteur De 

Cock, zijn assistent rechercheur Vledder en rechercheurs Prins en Keizer. Daar

naast zijn vaste personages commissaris Buitendam en technisch rechercheur 

Den Koninghe. Baantjer heeft een zeer strak format. In de eerste scène van een 

aflevering wordt een lijk gevonden, dan komt de technische recherche langs, 

vervolgens passeren vijf verdachten de revue en is het de taak aan het team om 

de moord op te lossen. De Cock is altijd degene die de oplossing ziet en dat 

gebeurt steevast wanneer hij in café Lowietje zit. Tegen het einde van de afle

vering zien we een flashback waaruit blijkt hoe de moord is gepleegd, waarna 

het politieteam bij De Cock thuis een borrel drinkt. Daarbij is ook zijn vrouw 

aanwezig. Verder zien we weinig van het privé-leven van rechercheurs. 

In elke aflevering krijgt het rechercheteam met een bepaald Amsterdams 

milieu te maken. O p die manier verschijnen mensen van allerlei rangen en 

standen in de serie. Dat milieu kan een roeivereniging zijn of de Wallen, 

maar ook een groep jongeren of een etnische minderhedengemeenschap. De 
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afleveringen waarin dat gebeurt en afleveringen waarin anderszins jongeren of 

etnische minderheden voorkomen, zijn geselecteerd. Daarnaast is rechercheur 

Keizer, die van Indonesische afkomst is, geselecteerd. 

SPANGEN 

Spangen wordt in tegenstelling tot de hierboven beschreven series uitgezonden 

door een publieke omroep, namelijk door de TROS op Nederland 2, om half 

negen of negen uur. De serie is begonnen in 2000 en er zijn tot nu toe vier 

seizoenen geweest. Het eerste seizoen is geschreven op basis van de Duitse 

politieserie Doppelter Einsatz, de andere seizoenen zijn geheel zelfgeschreven. 

In de eerste helft van het tweede seizoen was er een lange verhaallijn, die over 

de afleveringen heen liep. Voor het overige worden verhaallijnen binnen een 

aflevering afgerond. De verhalen spelen zich afin de Rotterdamse wijk Spangen. 

Net als bij Baantjer draait de serie om een team van politiemensen; nu zijn de 

twee belangrijkste personages echter geen mannen, maar vrouwen: Sylvia en 

Nicky. In die zin is de serie geïnspireerd op de Amerikaanse politieserie Cagney 

&Lacey. Daarnaast behoren twee mannen tot het team: Thomas en Robin. Het 

laatste vaste personage is commissaris Stam. De kijker ziet in Spangen meer van 

het privé-leven van de personages dan in Baantjer. Zo spelen de liefdesrelaties 

van vooral de twee vrouwen een rol in de verhaallijnen en heeft Sylvia een zoon, 

namelijk Pelle. Bij de relaties tussen de personages lopen werk- en privé-relaties 

door elkaar heen. Terwijl Baantjer een echte 'whodunnit ' is, is Spangen meer 

een 'whydunni t ' . Dat zorgt ervoor dat de karakters en beweegredenen van 

personages verder worden uitgediept. De jonge personages die zijn geselecteerd 

zijn Pelle en jonge gastpersonages. De etnische minderhedenpersonages zijn 

rechercheur Thomas en gastpersonages. 

BLAUW BLAUW 

Van de politieserie Blauw Blauw zijn slechts 26 afleveringen gemaakt, die 

in 1999 en 2000 werden uitgezonden op RTL 4 op het tijdstip van Baantjer, 

in de periodes dat die serie er tijdelijk niet was. De serie speelt zich af in de 

multiculturele wijk De Pijp in Amsterdam en heeft in vergelijking met andere 

politieseries een realistischer uitstraling. Er komen personages uit verschillende 

etnische groepen in de serie voor, ook groepen die minder vaak in de media 

verschijnen zoals Ghanezen en Georgiërs. Het politieteam bestaat hier uit de 

vrouwelijke commissaris Henny, de rechercheurs Paul, Wim en Karin en de 

agenten Stefan, Suzan, Rodney en Astrid. De laatste twee zijn broer en zus en 

van Surinaamse afkomst. Bij Blauw Blauw zijn er nog sterker dan bij Spangen 

verhaallijnen die over de afleveringen heen lopen. De vaste personages maken 
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in de loop van de serie een karakterontwikkeling door en we zien dan ook veel 

van hun privé-levens. Politiezaken blijven wel altijd binnen één aflevering. Vaste 

jonge personages in de serie zijn de politieagente Susan en Casper, het zoontje 

van Paul en Karin. Naast Susan en Casper als jonge personages en Rodney en 

Astrid als etnische minderhedenpersonages zijn jonge en etnische minderheden 

geanalyseerd die als gastpersonages verschenen. 

SAM SAM 

Sam Sam is op de Nederlandse televisie te zien sinds 1994 en wordt op dit 

moment nog steeds uitgezonden op Yorin op wisselende tijdstippen. De af

leveringen duren, net als bij andere comedyseries, een halfuur. Er zijn tien 

seizoenen geweest, maar daarnaast is de serie net als de andere geselecteerde 

comedies vaak herhaald. De eerste drie seizoenen zijn vertalingen van de En

gelse sitcom Man About the House, daarna zijn de afleveringen geschreven door 

Nederlanders. De serie telt zes vaste personages. Vier van hen zijn twintigers. 

Drie daarvan wonen bij elkaar in huis, dat zijn Jimmy, Chris en Jo (in 2000 is Jo 

vervangen door het personage Nina; in 2001 is Chris vervangen doorTes). Lex 

is de vierde twintiger die tot de vast cast behoort. Eerst woonde hij op zolder 

boven het huis van de drie, na een aantal seizoenen is J immy naar de zolder 

verhuisd en is Lex ergens anders gaan wonen. De personages hebben duidelijke 

eigenschappen: Chris (later Tes) is serieus, Jo (later Nina) is dom en Jimmy zit 

samen met Lex altijd achter de vrouwen aan. Behalve de vier jongeren behoren 

twee ouderen tot de vaste cast, dat zijn de vijftigers Riet en Nol. Dit stel woont 

een verdieping lager dan de jongeren in hetzelfde huis. De personages treffen 

elkaar in het huis en ook in een nabijgelegen café. Veel verhaallijnen gaan over 

de verschillen tussen vrouwen en mannen, over liefdesrelaties en seks en over 

verschillen tussen jongeren en ouderen. Het enige etnische minderhedenper-

sonage in de cast is Jimmy. Hij heeft een witte moeder en een zwarte vader, 

die in de serie ook beide een keer langskomen. Naast J immy komen in Sam 

Sam enkele etnische minderhedengastpersonages voor. Zij zijn geanalyseerd, 

evenals de jonge gastpersonages. De laatste zijn overwegend nieuwe liefdes van 

een van de vaste jonge personages. 

H E T ZONNETJE IN H U I S 

Net als Sam Sam is Het Zonnetje in Huis in eerste instantie een vertaling van 

een Engelse sitcom, namelijk Tom, Dick and Harriet. De eerste twee seizoenen 

zijn vertaald, daarna is de serie door dezelfde schrijvers als Sam Sam geschreven. 

Het Zonnetje in Huis is vanaf 1993 op de Nederlandse televisie geweest, de eerste 

twee seizoenen bij de VARA en later bij RTL 4, en is in 2002 gestopt. Daarmee 
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zijn acht seizoenen uitgezonden. Het tijdstip van uitzenden was meestal half 

negen. Het Zonnetje in Huis speelt in Amsterdam hoewel dat alleen in de 

dialogen merkbaar is. Er zijn drie centrale personages: de bejaarde Piet, zijn 

zoon Erik en diens vrouw Cat. Erik en Cat zijn beide veertigers. Ze hebben 

een klein zoontje, Arnoutje, dat overigens nooit in beeld komt. Piet woont bij 

Erik en Cat in huis, wat tot veel conflicten leidt. Piet en Cat kunnen elkaar 

slecht verdragen en Erik speelt de rol van intermediair. Een andere plaats waar 

veel verhalen zich afspelen is de stamkroeg van Piet. Vaste personages op die 

locatie zijn de kroegbazen Cees en Conny en bij toerbeurt de gasten Fred, Bert, 

Hella, Dré en Walter (waarvan de eerste drie net als Piet bejaard zijn). Naast 

deze personages komen er af en toe gastpersonages voorbij, waarvan slechts een 

paar etnische minderheden of jongeren zijn. Die zijn geanalyseerd. 

FLODDER 

Flodder kent als televisieserie een onconventioneel begin: ze is gemaakt naar 

aanleiding van bioscoopfilms. Na het succes van de films Flodder en Flodder 2 

hebben de makers een televisieserie ontwikkeld, die vanaf 1993 vijf seizoenen 

op wisselende tijdstippen op televisie is geweest, eerst bij Veronica en later bij 

Yorin. De thematiek en personages van Flodder zijn eveneens onconventio

neel. De serie gaat over de familie Flodder, die bestaat uit ma Flodder en haar 

vijf kinderen. Johnny, zoon Kees en dochter Kees zijn twintigers, Henkie en 

Toet zijn tieners. Tot de familie behoren verder opa en de hond Whiskey. De 

familieleden worden gekenmerkt door hun asociale gedrag. Daarmee vormen 

ze een grote bron van frustratie voor de chique buur t Zonnedael waar ze 

wonen. In deze buurt wonen verder alleen nette, rijke mensen. Andere vaste 

personages zijn de criminele vrienden van Johnny en de buurtwerker Sjakie. 

Het enige vaste etnische minderhedenpersonage is Toet, zij het slechts in de 

twee seizoenen waarin deze rol werd vertolkt door een Indonesisch uitziende 

actrice. De geselecteerde jonge personages zijn de kinderen van de familie 

Flodder. Toet is daarnaast geanalyseerd als etnische minderhedenpersonage. 

Ook is gekeken naar de weinige jonge en etnische minderheden die als gast

personages verschenen. 

COSTA 

De jongerenserie Costa is net als Flodder afgeleid van een gelijknamige film. 

De film Costa was in 2001 in de bioscoop te zien. Nog in hetzelfde jaar zijn 

tien afleveringen van de serie op wekelijkse basis om negen uur uitgezonden 

bij BNN op Nederland 2. Sindsdien zijn nog twee seizoenen gemaakt. Afleve

ringen duren drie kwartier. Costa gaat over een groep Nederlandse jongeren 
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die in de zomer werkt als 'proppers' in de Spaanse badplaats Salou. Het is hun 

taak vakantiegangers de discotheek de Costa binnen te lokken. De personages 

wonen met elkaar in een huis en zijn ook vaak samen te zien op het strand, in 

de straten van Salou en in de Costa. De serie volgt het 'love boat principe': de 

groep vaste personages wordt iedere week met vakantiegangers geconfronteerd, 

waaruit vriendschaps- en liefdesrelaties ontstaan. De serie is te zien als een krui

sing tussen een soap en een comedy: de nadruk ligt op de romantische relaties, 

maar er gebeuren ook grappige dingen. In Costa verschijnen vele Nederlandse 

sterren, die ook al in de bovengenoemde andere series te zien zijn geweest. 

De serie staat garant voor goed uitziende jongeren met gebruinde lijven, veel 

romantiek en daaruit voortkomende seks tussen de proppers en de vakantie

gangers en kleurrijke beelden van het zonovergoten strand en de stampvolle 

discotheek de Costa. De serie is gesponsord door de Stichting SOA Bestrijding, 

wat merkbaar is doordat nu en dan veilig vrijen aan de orde komt. 

In de serie komen maar weinig volwassen personages voor. Als zij verschijnen, 

zijn het ouders van de jonge vakantiegangers. De jonge personages van de vaste 

cast zijn alle geanalyseerd: Agnetha, Bart, Björn, Frida, Janet, Rens en Tommy. 

Daarnaast zijn de jonge vakantiegangers geanalyseerd. De geanalyseerde etni

sche minderheden zijn Björn, Frida en Tommy uit de vaste cast en etnische 

minderhedengastpersonages. 

In de volgende twee hoofdstukken worden de series diepgravender geanaly

seerd, in het hoofdstuk hierna met betrekking tot de representatie van jeugd en 

in het hoofdstuk daarna met betrekking tot de representatie van etniciteit. 
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