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5 Representatie van jeugd 

Naar de representatie van jeugd is weinig onderzoek gedaan, laat staan specifiek 

naar de representatie van jeugd in populair Nederlands televisiedrama.' Wel 

is bekend dat de leeftijdsgroep van 13-18 jaar slechts zeer weinig voorkomt op 

de Nederlandse televisie. Uit de Monitor Diversiteit 2002, uitgevoerd door de 

Publieke Omroep, blijkt dat van alle mensen op de Nederlandse televisie slechts 

drie procent tot die leeftijdgroep behoort (Sterk & Van Dijck, 2003: 45)." Het 

enige onderzoek dat kijkt naar de manieren waarop jongeren op de Nederlandse 

televisie worden gerepresenteerd zijn kleinschalige studies van het Landelijk 

Bureau Leeftijdsdiscriminatie. Men concludeert ten eerste dat jongeren vaker 

in bij- dan in hoofdrollen verschijnen. Ten tweede vonden de onderzoekers 

een aantal stereotype representaties van jongeren, zoals gewelddadige jongeren, 

kibbelende meiden, materialistische jongeren, aanhangers van een extreme 

jongerencultuur en jongeren met een gebrek aan normen. Ten derde werd 

polarisatie van leeftijdsgroepen gevonden: jongeren worden vaak tegenover 

volwassenen geplaatst (Cornelissen, 2000: 62-64). Tot slot concludeert men 

dat de representatie van jongeren relatief divers is in de Nederlandse soaps. In 

tegenstelling tot serieuze genres als nieuws en actualiteiten laten de soaps veel 

jongeren in verscheidene rollen zien (Wierstra, 2001: 20). 

Het weinige buitenlandse onderzoek naar de representatie van jeugd focust 

op de tweedeling die in hoofdstuk twee al naar voren kwam met betrekking 

tot definities van jeugd, namelijk 'jeugd als probleem' versus 'jeugd als plezier'. 

De tweedeling lijkt aan bepaalde mediagenres gekoppeld. Het problematische 

beeld van jongeren duikt vooral op in het nieuws, het beeld dat nadruk legt 

op plezier vooral in de reclame. Zo worden jongeren enerzijds neergezet als 

een sociale bedreiging en anderzijds als lucratieve consumenten (Giroux, 1998: 

29). Daarnaast concluderen onderzoekers dat representaties van jeugd lijken 

te fungeren als metaforen voor de toestand in de samenleving. Henry Giroux 

stelt betrekking tot de vs: 'Representations of youth in popular culture [...] 

habitually serve as signposts through which American society registers its own 

crisis of meaning, vision, and community ' (Giroux, 1998: 24). Bill Osgerby 

concludeert op basis van het beschikbare onderzoek naar de representatie van 

jeugd dan ook: 'The media's representations of "youth" [...] tell us relatively 

little about the actual realities of life as experienced by young people. They 

reveal much more about dominant social and political preoccupations' (Os

gerby, 2002: 375). 
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Deze bevindingen roepen een aantal vragen op in relatie tot populair Neder

lands televisiedrama. Ten eerste: komt de dichotomie van jeugd als probleem en 

plezier terug? Zijn er (ook) andere representaties? Ten tweede: welke verschillen 

naar genre zijn waar te nemen? In hoofdstuk twee bleek dat soaps, politieseries, 

comedies en jongerenseries door hun verschillende narratieve structuren andere 

mogelijkheden bieden voor de representatie van identiteiten. Ten derde: is er 

in de loop der tijd iets veranderd? Zijn er ontwikkelingen in hoe jeugd wordt 

afgebeeld? Ten vierde: welke rol speelt sekse? Worden jonge vrouwen en jonge 

mannen anders neergezet? En ten vijfde: welke beelden van jeugd ontbreken? 

Wat wordt niet gerepresenteerd? Die vragen worden hieronder naar aanleiding 

van de analyses behandeld. 

F r ames van j e u g d 

O p basis van biografieën van personages zijn tijdens de analyses vier frames van 

jeugd gereconstrueerd. Twee frames corresponderen inderdaad met 'jeugd als 

probleem' en 'jeugd als plezier', het derde frame focust op de ontwikkeling van 

jongeren en het vierde frame zet jongeren neer alsof ze volwassen zijn. De vier 

frames appelleren elk op eigen wijze aan ideeën die in de samenleving over jeugd 

bestaan. De frames worden nu eerst in algemene termen geïntroduceerd. 

Plezier 

In het plezierframe worden jongeren neergezet als mensen met een goed ui

terlijk, een mooi lichaam en een opgewekt karakter. Ze dragen trendy kleding 

met felle kleuren, hebben een hedonistische levensstijl en zijn deel van de 

moderne consumentencultuur. Als jongeren in dit frame worden geplaatst, 

hebben ze vooral interpersoonlijke relaties met andere jongeren. Dat kunnen 

vriendschappen zijn, maar het zijn met name liefdes- en seksrelaties. Daarmee 

vormen ze een eigen gemeenschap waarin volwassenen geen plek hebben. Ze 

ontmoeten elkaar in uitgaansgelegenheden, jeugdhonken, hun eigen huis of 

op andere plaatsten waar ze 'onder elkaar' zijn. Daar overheersen felle kleuren, 

wordt populaire muziek gedraaid, gedanst en gedronken, waarmee een sfeer 

wordt opgeroepen die, zoals eerdere onderzoeker met betrekking tot 'jeugd 

als plezier' hebben opgemerkt, inderdaad wat aan reclamespots doet denken. 

In de verhaallijnen worden jongeren voornamelijk verbonden met thema's die 

het persoonlijke leven behelzen. Het idee dat met dit frame wordt opgeworpen 

is dat jongeren een groep mensen zijn die zich afgezonderd van volwassenen 

uitstekend vermaken. 

Probleem 

In dit frame leveren jongeren problemen op voor de samenleving. Dat gaat 
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gepaard met een ander uiterlijk dan in het plezierframe: ze zien er onverzorgd uit 

en dragen kleding waarin donkere kleuren overheersen. Deze jongeren hebben 

een eigenwijs karakter, hangen doelloos rond of nemen zelfs deel aan criminele 

activiteiten. Met elkaar hebben ze criminele vriendschappen en liefdesrelaties, 

waarbij ze soms een jeugdbende vormen. Dan doet hun representatie het meeste 

denken aan de beelden van losgeslagen jongeren die in het nieuws verschijnen. 

Jongeren die in dit frame worden gerepresenteerd hebben daarnaast een slechte 

verhouding met hun ouders en gedragen zich opstandig tegenover volwassenen. 

De plekken waar ze zich vertonen worden gekenmerkt door een criminele 

sfeer en donkere kleuren. In de verhaallijnen worden jongeren gekoppeld aan 

thema's die de samenleving raken, zoals misdaad, overlast en drugsgebruik. 

Oftewel: jongeren zijn in dit frame ook afgezonderd van volwassenen, maar 

zorgen vooral voor ellende. 

Ontwikkeling 

In het ontwikkelingsframe worden jongeren afgebeeld als mensen die bezig 

zijn met volwassen worden. Ze worstelen met allerlei problemen en zijn op 

die manier zoekende naar hun identiteit. Dit frame is gestoeld op een ont 

wikkelingspsychologische definitie van identiteit (zie hoofdstuk twee), die 

stelt dat jongeren zich in een levensfase bevinden waarin ze ontdekken wie ze 

als individu zijn. In dit frame gerepresenteerde jongeren vertonen puberale 

trekken en zetten zich aftegen volwassenen. Tegelijkertijd helpen diezelfde 

volwassenen hen op liefdevolle wijze met de problemen om te gaan. Jongeren 

worden in het ontwikkelingsframe zelden onder elkaar afgebeeld; relaties met 

ouders of verzorgers staan centraal. In de verhaallijnen worden ze opvallend 

vaak geconfronteerd met thema's die zijn verbonden met lichamelijkheid of 

seksualiteit, zoals een zoektocht naar biologische ouders, mishandeling, ver

krachting, zelfmoord, ernstige ziektes en ongewenste zwangerschap. Dit frame 

roept kort gezegd een beeld op van jongeren die moeten worden geholpen op 

de moeilijke weg naar volwassenheid. 

Volwassen 

Soms worden jonge personages neergezet op een manier die hen, behalve hun 

jonge uiterlijk, niet van volwassen personages onderscheidt. Ze hebben een 

Volwassen' baan, zijn bijvoorbeeld zakenman of bedrijfsleidster, hebben een 

serieuze uitstraling en nemen zelfstandig beslissingen. Relaties met volwassen 

personages zijn gelijkwaardig en ten opzichte van (andere) jonge personages 

nemen ze een volwassen positie in. Ze maken dezelfde dingen mee als volwassen 

personages. Dit frame lijkt het bestaan van 'jeugd' in feite te ontkennen. 
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Diversiteit 

Personages worden niet steeds in hetzelfde frame gerepresenteerd, ze kunnen 

schuiven tussen frames als nieuwe verhaallijnen worden ingezet. Ik noem dit 

'syntagmatische diversiteit'. Van 'paradigmatische diversiteit' is sprake wanneer 

in een serie meerdere personages in andere frames worden neergezet. Omdat 

soaps, politieseries, comedies en jongerenseries andere narratieve structuren 

hebben, bieden ze ongelijke mogelijkheden voor het inzetten van de frames en 

voor het schuiven tussen frames, wat resulteert in andere mogelijkheden voor 

syntagmatische en paradigmatische diversiteit. 

D e vier genres 

Hieronder wordt per genre geschetst hoe jonge personages middels de frames 

van jeugd in de series zijn geplaatst. Daarbij komen niet alle geselecteerde 

personages expliciet aan de orde. De personages die worden genoemd zijn 

exemplarisch voor een trend. 

SOAPS 

In de soaps verschijnen relatief veel jonge personages, zoals in het vorige hoofd

stuk reeds werd aangegeven. De soaps gebruiken alle vier frames van jeugd, 

wat resulteert in paradigmatische diversiteit. Daarnaast biedt de narratieve 

structuur van soaps ruimte voor syntagmatische diversiteit: personages blijven 

soms jaren in de soap, worden in de loop der tijd met diverse verhaallijnen 

verbonden en kunnen zo schuiven tussen frames. 

Het ontwikkelingsframe is een van de dominante frames in soaps. Nage

noeg alle jonge personages worstelen op een of andere manier met problemen 

rond volwassen worden. Vooral personages in hun tienerjaren worden daarbij 

neergezet als pubers. De relaties met hun ouders leveren standaard conflicten 

op. Een voorbeeld is het personage Job in Goede Tijden Slechte Tijden. Job is 

vijftien jaar als hij in 2000 de soap binnenkomt. Hij draagt stoere, wijde kle

ding, luistert naar hiphopmuziek en heeft vaak zijn discman op. Hij gedraagt 

zich opstandig tegenover zijn vader Rik, wil niet naar school, hangt nutteloos 

rond met zijn beste vriend Foolio en rookt wiet. Rik weet als jonge vader niet 

hoe hij met Job moet omgaan en ze maken dan ook veel ruzie. Job schuift kort 

naar het probleemframe wanneer zijn gebruik van softdrugs uit de hand loopt. 

Onder invloed van Foolio gaat hij steeds meer blowen. Wanneer Rik Job en 

Foolio blowend aantreft in het kraakpand waar de laatste woont, wordt hij zo 

kwaad dat hij zijn zoon slaat. Dit zorgt voor een keerpunt in hun relatie: Rik 

voelt zich schuldig over de klap, Job besluit bij de oudere meneer Harmsen te 

gaan wonen en wordt geleidelijk minder puberaal. 
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Een ander puberaal personage dat in GTST in het ontwikkelingsframe wordt 

gerepresenteerd is Charlie. Charlie komt in 1998 de soap binnen als vijftienjarig 

meisje en maakt op dit moment nog steeds deel uit van de cast. In de tussen

liggende tijd is haar karakter nauwelijks veranderd. Charlie is zeer aanwezig, 

eigenwijs en omdat ze tevens nogal naïef is, komt ze regelmatig in moeilijke 

situaties terecht. Ze heeft veel conflicten met haar moeder Barbara, maar te

gelijkertijd krijgt ze van haar liefde en steun. Wanneer ze ongewenst zwanger 

blijkt van haar vriendje Chris, besluit ze in overleg met Barbara tot een abortus. 

Het valt op dat deze ervaring Charlie niet volwassener maakt: ze lijkt alles na 

een week alweer vergeten te zijn. Charlie is wél korte tijd in het volwassen-

frame gerepresenteerd toen ze manager van een hairstudio was. Wanneer ze 

in de hairstudio verschijnt, stelt ze zich professioneel op en zijn haar puberale 

trekken onzichtbaar. Maar als ze naar huis gaat, voeren meningsverschillen 

met haar moeder weer de boventoon. Zo kan Charlie in één aflevering heen 

en weer schuiven tussen het ontwikkelingsframe en het volwassenframe. 

Terwijl Job en Charlie niet echt losraken van het ontwikkelingsframe, ver

andert het personage Sam in Westenwind in de loop der seizoenen van een 

puber in een jonge vrouw. In het eerste seizoen is ze zestien jaar en het enige 

tienerpersonage in de serie. O o k Sam wil niet naar school, luistert niet naar 

haar moeder Conny en zit het liefst met een zak chips voor de televisie. In latere 

seizoenen schuift ze naar het volwassenframe: ze gaat zich volwassener gedragen 

en de relatie met Conny wordt geli j kwaardiger. Op haar weg naar volwassenheid 

is Sam ook langs het probleemframe gekomen. Ze wordt verkracht door de 

drugsdealer Gideon, belandt daarna in een crisis en raakt verslaafd aan cocaïne. 

Als ze ook nog in de prostitutie terechtkomt, grijpt het personage Sophie in. 

Ze haalt Sam uit het circuit en zorgt dat ze van de drugs afraakt. 

Ook Julian in GTST wordt gaandeweg volwassener. Hij is zestien als hij in 

1995 voor het eerst in de soap te zien is. Hij heeft een moeilijke jeugd in een 

pleeggezin gehad en komt erg onzeker over. Hij lijkt met veel dingen zoekende. 

Zo moet hij zijn plaats bepalen ten opzichte van zijn pleegouders en gaat hij 

samen met zijn zus Kim op zoek naar hun biologische ouders. Julian heeft 

veel bevestiging nodig. Hij vraagt advies aan de volwassen personages in de 

soap. Naarmate de tijd vordert, komt hij sterker in zijn schoenen te staan en 

weet hij beter wat hij wil. Wanneer hij een relatie met Jessica krijgt, gaat zijn 

onzekerheid langzaam over. Het lijkt dat hij het proces van volwassen worden 

met succes heeft doorlopen. Vlak daarna verlaat hij in 1998 samen met Jessica 

de soap. 

Verschuivingen van het ontwikkelingsframe naar het volwassenframe zijn op 

grote schaal zichtbaar in Goudkust. De soap begon in 1996 met vijf families. Elke 

familie bestond uit een vader en een moeder en één of meerdere kinderen. In het 

begin van de soap stonden conflicten tussen ouders en kinderen centraal. In de 
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loop der seizoenen is de beginsituatie echter behoorlijk veranderd: langzamer

hand verlaten de meeste ouders de soap, gaan de jongeren op zichzelf wonen 

en komen ze op eigen benen te staan. Zo woont het personage Harm in het 

begin van Goudkust bij zijn ouders en ontmoet hij de andere jongere personages 

vooral op school. Als de soap in 2001 stopt, is Harm directeur van het bedrijf 

van zijn vader en zien we hem vooral in het werkende leven. Hetzelfde geldt 

voor Irene: eerst woont ze bij haar vader en moeder, aan het eind van de soap 

zijn die overleden en runt ze haar moeders bedrijf. Ze maakt een duidelijke 

ontwikkeling door. Eerst was ze een naïef meisje, later is ze een zelfverzekerde 

vrouw en houdt ze zich bezig met dezelfde soort oplichtingpraktijken waar 

haar moeder zich schuldig aan maakte toen die nog leefde. Zowel Harm als 

Irene leiden in de laatste seizoenen van Goudkust een volwassen leven waarin 

ze zelfstandig beslissingen nemen. 

Samenvattend is het ontwikkelingsframe een dominan t frame in soaps. 

Sommige jonge personages worden doorlopend in dit frame gerepresenteerd, 

terwijl andere jonge personages in de loop der tijd loskomen van het ontwik

kelingsframe en doorschuiven naar het volwassenframe. Wanneer jonge perso

nages naar het probleemframe schuiven, gebeurt dit meestal onder invloed van 

personages van buiten de soapgemeenschap. Het probleemframe is daarmee een 

externe dreiging, die personages in hun ontwikkeling kan laten doorschieten 

naar de slechte kanten van de samenleving. 

Letterlijk naast het ontwikkelingsframe is het plezierframe dominant in de 

soaps. In alle soaps zijn plekken waar jongeren onder elkaar zijn en lol heb

ben. Meestal zijn dit uitgaansgelegenheden. Een voorbeeld is café De Engel in 

Onderweg naar Morgen. Terwijl dit café in de eerste seizoenen van de soap de 

plaats was waar de familie Reitsema de scepter zwaaide, is De Engel met het 

verdwijnen van die familie een soort jeugdhonk geworden. Het karakter van 

De Engel is veranderd van bruine kroeg naar hip eetcafé. Het enige volwassen 

personage dat in De Engel verblijft is barman JP . Rondom hem is telkens een 

groep jonge personages aanwezig. Ze ontmoeten elkaar in het café, hebben 

persoonlijke gesprekken en onderhouden relaties. Een aantal van hen woont 

boven De Engel, wat de functie van jeugdhonk onderstreept. Voorbeelden van 

dergelijke plekken uit andere soaps zijn café Scala in Goede Tijden Slechte Tijden 

en strandpaviljoen Pier 22 in Goudkust. De personages die op deze plekken 

komen zien er bijna zonder uitzondering goed uit. Ze dragen de laatste mode, 

hebben een goed figuur en een knap gezicht. 

Jonge soappersonages hebben veel onderlinge vriendschaps- en liefdesrela

ties. De meeste jonge personages hebben één of twee goede vrienden, waarmee 

ze veel tijd doorbrengen. Vriendschappen zijn meestal seksespecifiek. In On

derweg naar Morgen zijn Babette en Lotje bijvoorbeeld beste vriendinnen. Ze 

kennen elkaar al uit het kindertehuis en delen lief en leed, hoewel zich eveneens 
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conflicten tussen hen vootdoen. Het grootste conflict heeft te maken met de 

jongen Sasza, voor wie ze allebei gevoelens hebben. Jonge personages in soaps 

zijn in het algemeen met elkaar in strijd om liefdespartners, wat niet verwon

derlijk is aangezien dat een centraal thema van Nederlandse soaps is (Liebes & 

Livingstone, 1994: 731). Ze worden telkens in nieuwe liefdeskoppels geplaatst, 

waardoor ze in de loop der jaren meerdere relaties kunnen hebben. Die relaties 

worden meestal zeer serieus genomen. Er is weinig sprake van kalverliefde. In 

alle soaps komen jonge stellen voor die trouwen. Dat is echter geen garantie 

voor een onbezorgde toekomst en een verschuiving naar het volwassenframe: 

alle huwelijken lopen uiteindelijk stuk. Een verbinding tussen het plezierframe 

en het ontwikkelingsframe is het aanzienlijke aantal ontmaagdingen dat plaats

vindt, vooral in Goede Tijden Slechte Tijden. Bij Julian, Charlie, Job, Kim en 

Che wordt aandacht geschonken aan hun eerste seksuele ervaring. 

Door de dominant ie van het plezierframe naast het ontwikkelingsframe 

schuiven jonge personages cons tant tussen deze twee frames, soms zelfs 

meerdere malen binnen een aflevering. Enerzijds behoren jongeren tot een 

gemeenschap van exclusief jongeren, anderzijds worden ze in relatie tot ouders 

of verzorgers geplaatst. Als jongeren in het volwassenframe worden gerepre

senteerd, schuiven ze zelden naar andere frames. Het probleemframe is zoals 

gezegd vooral als externe bedreiging aanwezig. Het valt daarbij op dat jonge 

personages meestal maar kort in het probleemframe worden neergezet. Na een 

tijdje worden ze door de soapgemeenschap steevast gered en verschuiven ze naar 

een van de andere frames. Alles bij elkaar creëren soaps een nogal schizofreen 

beeld van jongeren: enerzijds zijn het mensen die met elkaar veel lol hebben 

en onafhankelijk zijn, anderzijds hebben ze juist hulp nodig van volwassenen 

bij het oplossen van problemen die gepaard gaan met het opgroeien. De enige 

definitieve oplossing voor deze tweespalt lijkt het verschuiven naar het volwas

senframe. 

POLITIESERIES 

In politieseries verschijnen veel minder jongeren dan in soaps. Ze hebben een 

marginale plaats in de vaste cast en zijn dus vooral te zien als gastpersonages. 

In de onderzochte series worden twee frames gebruikt: het probleemframe en 

het ontwikkelingsframe. De gastpersonages worden categorisch in het pro

bleemframe geplaatst, de vaste personages in het ontwikkelingsframe, waarbij 

ze soms naar het probleemframe schuiven. Zo is er weinig paradigmatische 

diversiteit en een geringe syntagmatische diversiteit, die alleen voor de vaste 

personages geldt. 

In een aantal afleveringen van Baantjer, Spangen en Blauw Blauw komen 

meerdere jonge personages tegelijk voor. In ongeveer de helft van de gevallen 
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zijn ze lid van een jeugdbende. De personages Tipsy en Mario bijvoorbeeld zijn 

zus en broer en maken in de aflevering 'Kinderwerk' uit het eerste seizoen van 

Spangen deel uit van een bende van zes jongeren. De bende maakt zich schul

dig aan het stelen en doorverkopen van waardevolle spullen zoals sieraden en 

heeft haar thuishonk in een donkere loods in het havengebied van Rotterdam. 

Alleen Tipsy en Mario hebben tekst; de rest blijft op de achtergrond en lijkt 

als functie te hebben de bedreiging van een groep losgeslagen jongeren uit te 

stralen. De moeder van Tipsy en Mario komt ook in de aflevering voor. Zij 

lijkt de controle over haar kinderen totaal verloren te hebben wanneer ze zegt: 

'Ik weet het allemaal niet meer met die kinderen. Ze doen gewoon waar ze zelf 

zin in hebben. Ik heb mijn oudste ook al een paar dagen niet meer gezien'. 

In de politieseries verschijnen ook losse criminele jongeren. Jeffrey Sturken-

boom uit de aflevering 'De Cock en de man die zijn gezicht verloor' uit het 

zesde seizoen van Baantjer is een agressieve Ajax-supporter die in voorarrest 

heeft gezeten voor het mishandelen van een Feyenoord-aanhanger. We zien 

hem zitten in een coffeeshop met enkele andere jongeren. Als hij wordt aan

gehouden, gaat hij nog even cocaïne snuiven op het toilet. Tijdens het verhoor 

gedraagt hij zich opstandig. Hij zegt onder andere tegen rechercheurs De Cock 

en Vledder: 'Wat zijn dit voor kutvragen?' Jongeren zijn in politieseries in het 

algemeen niet erg onder de indruk van het gezag van de politie. Ze verzetten 

zich tegen degenen die de leidende posities in de samenleving bekleden. 

De politieseries Spangen en Blauw Blauw hebben ook jonge personages in 

de vaste cast. In Spangen verschijnt Pelle, de zoon van rechercheur Sylvia, in 

Blauw Blauw Casper, de zoon van rechercheurs Paul en Karin, en Susan, een 

jonge agente. Pelle en Casper zijn beide pubers, ze hebben een conflictueuze 

relatie met hun ouders. Casper komt over als een bijdehante en tegelijkertijd 

ongeïnteresseerde jongen, hij zet zich aftegen zijn ouders en tast grenzen af. 

Wanneer hij zijn vader uitscheldt, krijgt hij van hem een klap. Zijn gedrag 

verergert, zo wordt hij onder andere opgepakt wegens winkeldiefstal en be

sluit hij van huis weg te lopen. Pas in de laatste aflevering normaliseert zich 

de verhouding tussen Casper en zijn ouders. Susan is de jongste agente van 

het team van Blauw Blauw. Ze heeft een kleine rol in de serie en valt op door 

haar onervarenheid. Daardoor maakt ze eigenlijk voortdurend fouten, ze heeft 

bijvoorbeeld per abuis een arrestant vrijgelaten. Haar collega's spreken haar 

aan op haar gedrag, maar ze lijkt niet echt te veranderen. Haar functie in de 

serie lijkt de verbeelding van jeugdige naïviteit. In het algemeen lijkt het de 

functie van jonge personages in politieseries om problematische situaties weer 

te geven, enerzijds in de publieke sfeer middels het probleemframe, anderzijds 

in de privé-sfeer middels het ontwikkelingsframe. 
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COMEDIES 

De geanalyseerde comedies verschillen in de manieren waarop ze jeugd re

presenteren. Terwijl in Sam Sam het plezierframe dominant is, wordt in Het 

Zonnetje in Huis en Flodder alleen het probleemframe gebruikt. Er is dus wei

nig paradigmatische diversiteit. Ook is er weinig ruimte voor syntagmatische 

diversiteit. In comedies vindt over het algemeen weinig ontwikkeling plaats; 

het genre kenmerkt zich doordat aan het einde van elke aflevering de situatie 

van het begin van de aflevering weer is hersteld (Palmer, 1987: 170). Zo is het 

te verklaren dat de jonge personages in Sam Sam in het negende seizoen van de 

serie nog met dezelfde verwikkelingen bezig zijn als in het eerste seizoen. 

In Sam Sam •wonen de personages Jimmy, Chris en Jo ! op de bovenverdieping 

van een huis. Het huis is modern ingericht en in frisse kleuren geschilderd. Er 

komen in verschillende afleveringen van Sam Sam meerdere jonge gastperso-

nages langs. Een vast gastpersonage is Lex, de beste vriend van Jimmy. Andere 

gastpersonages zijn bijna zonder uitzondering scharrels van de vaste jonge 

personages. O p de benedenverdieping van hetzelfde huis wonen Riet en Nol, 

een ouder echtpaar. Hun kamers zijn juist heel ouderwets ingericht. Er staan 

meubels in jaren vijftig-stijl en bruintinten overheersen. Soms komen Riet en 

Nol naar boven, in die situaties wordt hun 'anders' zijn benadrukt . O p die 

momenten staat het generatieconflict tussen ouderen en jongeren centraal. 

In Het zonnetje in huis komen in alle seizoenen slechts twee jonge gastperso

nages voor. Beide zijn crimineel en opmerkelijk genoeg worden beiden door 

het vaste bejaarde personage Piet weer op het rechte pad geholpen. Ook in 

Flodder voeren criminele jongeren de boventoon. Henkie en Toet zijn de jongste 

telgen uit de Flodder-familie. Ze misdragen zich voortdurend, één keer plegen 

ze samen zelfs een inbraken in huizen in de buurt. Er verschijnen geen jonge 

gastpersonages in Flodder. Comedies lijken daarmee ofwel het plezierframe 

ofwel het probleemframe te gebruiken om de lach op te wekken. 

JONGERENSERIES 

In Costa komen alle vier frames voor, maar het plezierframe is dominant. De 

meeste van de talrijke jonge personages zien er goed uit en lopen rond in hippe 

zomerkleding of badkleding. Ze ontmoeten elkaar op verschillende plekken: in 

discotheek de Costa, in de strandtent Poco Loco, op het strand en in de stra

ten van Salou. De proppers wonen samen in een appartement, waar sommige 

gastpersonages ook blijven slapen. O p al deze plekken wordt het plezierframe 

gebruikt: jongeren komen met elkaar in contact, hebben veel lol, luisteren naar 

muziek, dansen, drinken en zijn bezig met liefde en seks. 

De proppers die de vaste cast van de serie vormen zijn een echte vrienden-
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groep. Ze ondernemen veel samen en gaan vriendschappelijk met elkaar om. 

Binnen de groep bestaan vriendenkoppels. Zo gaan Björn en Tommy meestal 

samen op pad en staan ze elkaar bij als het nodig is. Een belangrijk onderdeel 

van hun vriendschap is het praten over de meisjes met wie ze seks hebben gehad. 

Ze proberen elkaar daarin de loef af te steken. Daarnaast ontstaan in de serie 

nieuwe vriendschappen, doordat elke aflevering meerdere nieuwe jonge per

sonages naar Salou komen. Voortkomend uit of naast die vriendschapsrelaties 

worden in Costa elke aflevering nieuwe liefdesrelaties tussen vaste personages 

en gastpersonages gevormd. Er wordt een divers beeld gecreëerd doordat ver

schillende personages anders met liefde en seks omgaan. De jongste propper 

Bart gelooft nog het meest in ware liefde en is erg aangedaan wanneer een 

vriendinnetje weer met de bus naar huis gaat. Björn en Tommy zijn het meest 

uit op losse contacten, waarbij het hen vooral om de seks en niet zozeer om de 

liefde te doen is. Agnetha wil dat eigenlijk ook, maar ervaart dat wisselende 

contacten voor meisjes minder worden geaccepteerd in Salou. Frida heeft bijna 

geen relaties en Janet heeft juist een heel serieuze relatie met Rens, met wie ze 

in de laatste aflevering zelfs trouwt. Daarmee schuiven Janet en Rens naar het 

volwassenframe en verlaten ze de serie. Het volwassenframe is in het algemeen 

aan de orde wanneer personages het propperbestaan opgeven en de serie gedag 

zeggen om een volwassen leven te gaan leiden. 

Het probleemframe is gereserveerd voor de concurrent van de Costa en 

daarmee de 'vijand' van alle vaste personages en bijna alle gastpersonages: 

discotheek de Empire. Daar is zwart de dominante kleur. Bovendien worden 

drugs gebruikt en heerst er een criminele sfeer. Het ontwikkelingsframe wordt 

met name voor gastpersonages ingezet. Een voorbeeld is Quirine, die verschijnt 

in aflevering drie van Costa. Ze is zeventien jaar en is samen met haar ouders 

naar Salou gekomen. Haar ouders zijn erg beschermend en houden precies in 

de gaten wat ze doet. Quirine gedraagt zich als een opstandige puber, ze gaat 

in sexy kleding naar de disco en komt zelfs een nacht niet thuis. Zo komen alle 

frames van jeugd in Costa aan bod. Het feit dat het hier om een jongerenserie 

gaat lijkt te resulteren in een veelkleurig beeld van 'jong zijn'. 

O n t w i k k e l i n g e n 

In de loop der tijd lijkt het plezierframe meer op de voorgrond te zijn getreden. 

Het is het duidelijkst aanwezig in Costa, de jongerenserie die in 2001 is gestart. 

Maar ook in de soaps is het plezierframe dominanter geworden. Onderweg naar 

Morgen is begonnen met bijna alleen volwassen personages; er is een toename 

van jongeren na het commercieel gaan van Veronica. Het gros van die jongeren 

woont bij elkaar boven De Engel en staat los van de volwassen personages. In 

Goudkust zijn jongeren met het verdwijnen van veel volwassenen ook meer 
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op zichzelf komen te staan, wat zich uit in meer gebruik van het plezierframe 

en het volwassenframe. Goede Tijden Slechte Tijden is in 1990 juist begonnen 

met veel jonge personages. Later zijn meer personages uit andere generaties 

verschenen, waardoor het ontwikkelingsframe naast het al gebruikte plezier

frame kwam te staan. 

Binnen de geanalyseerde comedies is in de loop der jaren weinig veranderd, 

wat niet vreemd is aangezien de representatie van personages in comedies stabiel 

is. Wel heeft het gebruik van het plezierframe in Sam Sam navolging gekregen 

in de vorm van een aantal nieuwe comedies zoals De Garage, Babes en Bradaz. 

Daarbij blijft echter gelden dat in de andere geanalyseerde comedies het pro

bleemframe dominant is. Politieseries zijn een relatief nieuw genre in Neder

land. Jongeren hebben in politieseries geen grote rollen en het probleemframe 

is duidelijk overheersend. Hier valt echter op dat Spangen en Blauw Blauw, de 

nieuwste series, beide een jong personage in de vaste cast hebben dat in het 

ontwikkelingsframe wordt gerepresenteerd. 

De opkomst van het plezierframe is wellicht verklaarbaar met de vaststelling 

dat jongeren tegenwoordig als doelgroep van populair televisiedrama worden 

gezien. Het valt op dat series waarin het plezierframe domineert worden uit

gezonden door zenders of omroepen die zich op jongeren richten: Onderweg 

naar Morgen en Sam Sam door Yorin en Costa door BNN. Het plezierframe 

lijkt te appelleren aan de belevingswereld van jongeren. Het benadrukt dat 

het leuk is om jong te zijn, in tegenstelling tot het probleem- en het ontwik

kelingsframe. Juist die frames worden gebruikt in series die zich sterker op 

volwassen kijkers richten, waaronder de politieseries en de comedy Het Zon

netje in Huis. 

De rol van sekse 

In sommige frames speelt sekse geen onderscheidende rol, in andere frames 

juist wel. Het probleemframe is op zich meer mannelijk. Jongens worden in 

algemene zin meer in verband gebracht met criminaliteit en overlast voor de 

samenleving dan meiden. In de politieseries worden echter evenveel jongens als 

meiden in het probleemframe geplaatst. Daarbij wordt gespeeld met vooroorde

len. De eerdergenoemde Jeffrey in Baantjerwerd verdacht van het mishandelen 

van een Feyenoord-supporter. Uiteindelijk blijkt echter dat zijn vriendinnetje 

Muriëlle het heeft gedaan. In de aflevering 'Meisjes' uit het derde seizoen van 

Spangen blijkt een groepje onschuldig uitziende meisjes hun lerares op brute 

wijze te hebben vermoord. Ook de comedy Flodder speelt met vooroordelen, 

door alle leden van de familie Flodder, ook de vrouwelijke, als crimineel neer 

te zetten. De twee jonge criminelen die in Het Zonnetje in Huis verschenen 

zijn echter beide jongens. 
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Het ontwikkelingsframe is in eerste instantie sekseneutraal. Zowel meisjes 

als jongens doorlopen het proces van volwassen worden, ze worden beiden 

met puberteit in verband gebracht en hebben beiden conflicten met ouders 

en andere volwassenen. Er treedt echter verschil op in problemen die ze tegen

komen. Vrouwelijke jonge personages worden vaker gekoppeld aan seksuele 

problematiek. Zo worden Charlie (GTST), Aïsha {OnM) en Irene {Goudkust) 

met ongewenste zwangerschap geconfronteerd en worden Sam {Westenwind), 

Terra en Hedwig (GTST) het slachtoffer van verkrachting. Verder valt op dat 

de vaste jonge personages in politieseries jongens zijn. Wellicht maakt hun 

sekse een verbinding met criminaliteit en schuiven naar het probleemframe 

logischer. Het volwassenframe is in elk geval onzijdig. De jongeren die hierin 

verschijnen hebben een volwassen leven en bijbehorende baan. Daarin zijn 

geen sekseverschillen waar te nemen. 

Het plezierframe laat de meeste sekseverschillen zien door de nadruk op lief

des- en vriendschapsrelaties. Zoals vermeld zijn de meeste vriendschappen seks

especifiek. Het vriendenkoppel Jimmy en Lex in Sam Sam deelt een bepaalde 

manier van humor, die bestaat uit maken van botte grappen en opscheppen over 

hoeveel meisjes ze hebben gehad. Dat geldt op vergelijkbare wijze voor Tommy 

en Björn in Costa. Vriendschappen tussen jonge vrouwelijke personages zijn in 

vergelijking sterker op serieuze gesprekken en onderlinge steun gebaseerd. In 

liefdesrelaties spelen sekseverschillen bijna altijd een rol aangezien de meeste 

relaties heteroseksueel zijn. Meisjes lijken wat onzekerder in hun relaties dan 

jongens. Zo is Lotje in Onderweg naar Morgen vooral in het begin erg onzeker 

over haar relatie met Sasza. Samen met haar beste vriendin Babette bespreekt 

ze haar onzekerheden. In Costa wordt expliciet de dubbele moraal aan de kaak 

gesteld: Frida vraagt zich hardop af waarom het stoer is wanneer een jongen 

met veel meisjes is geweest terwijl een meisje een slet wordt genoemd wanneer 

ze veel jongens heeft gehad. Desalniettemin wordt in de soaps ook gespeeld 

met sekseverhoudingen in relaties: jongens tonen hun zorgzame kant terwijl 

meisjes hun harde kanten etaleren. Daarnaast zijn ook homoseksuele stellen in 

soaps te zien, waaronder Jeroen en Michiel in Goudkust en Charlie en Isabella 

in Goede Tijden Slechte Tijden. 

W a t o n t b r e e k t ? 

Dan rest nog de vraag welke representaties de gevonden frames van jeugd 

uitsluiten. Het valt op dat we in de geanalyseerde series weinig zien van het 

burgerlijk leven van jongeren. In Goede Tijden Slechte Tijden zijn in twee peri

oden jongeren op school te zien,4 in Goudkust alleen in het begin van de soap 

en in de andere series helemaal niet, terwijl in het werkelijke leven van jongeren 

naar school gaan qua tijdsbesteding een van de belangrijkste activiteiten is. Ook 
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andere aspecten van burgerschap als omgaan met geld, het betalen van huur 

of het zoeken van werk zijn nauwelijks zichtbaar. 

Het is echter de vraag of dergelijke beelden door kijkers worden gemist. Po

pulair televisiedrama is bovenal gericht op entertainment en representaties van 

jeugd staan ten dienste aan dat doel. De vier frames laten elk op hun eigen wijze 

een spectaculair beeld van jongeren zien. In het plezierframe vullen jongeren 

hun tijd met uitgaan, op vakantie gaan, plezier maken en persoonlijke relaties. 

Het probleemframe zet jongeren neer als wat duistere, nutteloze en opstandige 

mensen die zich inlaten met criminele activiteiten. Het ontwikkelingsframe 

appelleert weliswaar aan processen die de gemiddelde jongere meemaakt , 

maar de problemen die daarbij optreden zijn spectaculair te noemen. Zo is 

het negentienjarige meisje Daantje in Goede Tijden Slechte Tijden binnen een 

tijdsspanne van een paar maanden na haar entree in 2002 weggelopen van huis, 

is ze op zoek naar biologische vader, wordt ze bijna verkracht door een man die 

zegt haar vader te zijn, krijgt ze te horen dat ze een ernstige leverziekte heeft, 

ontmoet ze haar tweelingbroer waarvan ze het bestaan niet wist en ontdekt ze 

dat het vaste personage Robert haar biologische vader is. Het volwassenframe 

is weer op andere wijze spectaculair, doordat het jonge personages als vanzelf

sprekend neerzet op posities die de gemiddelde jongere pas in een latere fase 

van haar of zijn leven zal hebben. 

Samenvatting 

In dit hoofdstuk is de representatie van jeugd in populair Nederlands televisie

drama besproken. Naar de representatie van jeugd is nog maar weinig onderzoek 

verricht. Het bestaande Nederlandse onderzoek laat een aantal stereotypen 

van jongeren zien en stelt dat soaps divers zijn in hun representatie van jeugd. 

Buitenlands onderzoek focust op een tweedeling in representatie, namelijk 

jeugd als probleem versus jeugd als plezier. In de analyses zijn vier frames van 

jeugd gereconstrueerd, waarvan twee corresponderen met jeugd als probleem 

en jeugd als plezier. Het derde frame focust op de ontwikkeling van jongeren, 

terwijl het vierde frame jongeren als volwassenen neerzet. 

Soaps, politieseries, comedies en jongerenseries verschillen in het gebruik 

van de frames. De soaps zijn inderdaad divers qua representatie, zowel in pa

radigmatisch als in syntagmatisch opzicht. In soaps komen alle frames voor, 

maar het plezierframe en het ontwikkelingsframe zijn dominant . Personages 

schuiven tussen die frames wanneer ze respectievelijk in relatie tot elkaar en 

in relatie tot ouders of andere volwassenen worden geplaatst. Ook in de jon-

gerenserie Costa worden alle frames gebruikt, maar personages schuiven niet. 

Costa is zo wel paradigmatisch maar niet syntagmatisch divers. Comedies zijn 

het minst divers: in de geanalyseerde series werd slechts één frame gebruikt, óf 
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het probleemframe óf het plezierframe. In politieseries is het probleemframe 

dominan t voor gastpersonages, terwijl vaste personages met name in het 

ontwikkelingsframe worden gerepresenteerd. De enige evidente ontwikke

ling in de tijd is een toegenomen gebruik van het plezierframe, wat wellicht 

te verklaren is met nieuwe interesse voor jongeren als doelgroep van populair 

Nederlands televisiedrama. Juist dat frame worden verschillen tussen meisjes 

en jongens sterk aangezet. Jongens tonen zich zelfverzekerder en stoerder en 

meisjes onzekerder en serieuzer. Het burgerlijk leven van jongeren, waaronder 

het volgen van een opleiding, wordt nauwelijks gerepresenteerd. De vier frames 

zijn weinig alledaags, maar creëren elk op eigen wijze een spectaculair beeld 

van jongeren. 
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