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6 Representatie van etniciteit 

Zoals in hoofdstuk één al aan de orde kwam, zijn het laatste decennium meer 

etnische minderheden verschenen in Nederlands televisiedrama. Op het eerste 

gezicht lijkt een tweedeling in representatie zichtbaar: sommige personages 

vertonen weinig etnische kenmerken, andere juist veel. Twee personages die de 

afgelopen jaren te zien waren in Goede Tijden Slechte Tijden zijn Arthur Peters 

en Che Azalaia. Deze personages hebben een aantal dingen gemeen. Ze zijn 

man, relatief jong en bovendien behoren ze beiden tot een etnische minder

heid: Arthur is Surinaams en Che Marokkaans. De manier waarop in de soap 

invulling is gegeven aan hun etniciteit verschilt echter. O p het eerste gezicht is 

Arthur een 'bounty': zwart van buiten, wit van binnen. Hij ziet er Surinaams 

uit, maar dat lijkt in de soap geen rol te spelen. Zeker in de laatste seizoenen 

voordat hij in 1998 Goede Tijden Slechte Tijden verlaat, maakt hij dezelfde dingen 

mee als witte personages. Dat geldt niet voor Che. De belangrijkste verhaal

lijn waarin hij speelt, gaat over zijn uithuwelijking. Che heeft een relatie met 

de witte Kim, maar zijn ouders hebben bedacht dat hij moet trouwen met de 

Marokkaanse Leïla. Che geeft uiteindelijk gehoor aan hun wens. Hij gaat naar 

Marokko, alwaar hij in een zeer traditioneel Marokkaans ogende omgeving 

Leïla het jawoord geeft. Daarmee is zijn rol in de soap in 1999 uitgespeeld. 

In dit hoofdstuk worden dezelfde vragen met betrekking tot de represen

tatie van etniciteit behandeld als in het vorige hoofdstuk ten aanzien van de 

representatie van jeugd. Ofwel ten eerste: hoe worden etnische minderheden 

afgebeeld? Zijn Arthur en Che exemplarisch voor etnische minderheden in 

populair Nederlands televisiedrama of zijn er nog andere representaties? Ten 

tweede: welke verschillen in representatie tussen genres zijn waar te nemen? 

In hoofdstuk twee bleek al dat Britse en Amerikaanse soaps, politieseries en 

comedies door hun specifieke narratieve structuur andere representaties van 

etniciteit tonen. Ten derde: welke ontwikkelingen zijn te signaleren in hoe 

etnische minderheden worden neergezet? Ten vierde: wat is de rol van sekse in 

de representatie van etniciteit? En ten vijfde: wat wordt in relatie tot etniciteit 

niet gerepresenteerd? 

F rames van etniciteit 

O p basis van de biografieën van etnische minderhedenpersonages zijn vier 

frames van etniciteit gereconstrueerd, die elk op eigen wijze bepalen hoe etni-
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sche minderheden in een serie worden gezer. Ook deze frames zijn, net als bij 

de frames van jeugd het geval was, te koppelen aan maatschappelijke ideeën, 

in dit geval over etnische minderheden. De vier frames hebben de namen 'as

similatie', 'exotisch', 'discriminatie' en 'complex'. 

Assimilatie 

In het assimilatieframe worden personages neergezet zonder referenties naar et

nische achtergrond. Het enige aspect waarin ze verschillen van witte personages 

is hun kleur. Ze dragen dezelfde soort kleren, spreken accentloos Nederlands, 

lijken dezelfde cul tuur en religie te hebben als witte Nederlanders en hun 

afkomst wordt niet benoemd. Ze hebben dezelfde interpersoonlijke relaties 

als witte personages, met de uitzondering dat ze in soaps meestal niet tot de 

families behoren. Ze behoren verder zonder voorbehoud tot de gemeenschap 

van de serie en ze kunnen worden verbonden met allerlei soorten verhaallijnen. 

Het frame komt in alle genres voor. De etnische groepen die het vaakst in 

dit frame worden gerepresenteerd zijn Surinaamse en Indische Nederlanders, 

ofwel de groepen met een achtergrond in voormalige Nederlandse kolonies. 

Dit werpt het idee op dat deze groepen bij uitstek zijn geïntegreerd in de 

'Nederlandse' cultuur. 

Exotisch 

Het exotische frame kan worden gezien als de tegenhanger van het assimila

tieframe. Personages die in dit frame worden gerepresenteerd dragen allerlei 

etnische kenmerken met zich mee, wat benadrukt dat ze anders zijn dan witte 

personages. Ze hebben andere culturele gebruiken, praktiseren een ander ge

loof, spreken Nederlands met een accent of een andere taal en hun buitenlandse 

afkomst wordt benadrukt. Hun relaties met witte personages zij n problematisch 

door taalproblemen of culturele verschillen. Ze behoren dan ook niet tot de ge

meenschap van de serie en worden verbonden met verhaallijnen over 'etnische' 

thema's, zoals uithuwelijken, strenge geloofsregels of het verkrijgen van een 

verblijfsvergunning. Ook het exotische frame werd in alle genres aangetroffen. 

Marokkaanse, Turkse en Italiaanse Nederlanders, ofwel groepen die in eerste 

instantie als arbeidsmigranten naar Nederland zijn gekomen, worden vaak in 

dit frame geplaatst. Daarmee wordt het idee opgeworpen dat ze in tegenstelling 

tot andere groepen aan hun 'eigen' cultuur vasthouden. Het assimilatieframe en 

het exotische frame bieden weinig ruimte voor de complexiteit van etniciteit. 

Personages worden óf in de dominante Nederlandse cultuur, óf in de cultuur 

van het herkomstland geplaatst. 

Discriminatie 

In het discriminatieframe worden etnische minderhedenpersonages onderwerp 
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van een verhaallijn over discriminatie. Hun afwijkende kleur of culturele ach

tergrond wordt dan benadrukt. Relaties met andere personages verhevigen, óf 

omdat ze door die personages worden gediscrimineerd, óf omdat die personages 

hen juist bijstaan in het ageren tegen de discriminatie. In het eerste geval staan 

personages buiten de gemeenschap, in het laatste geval krijgen ze steun van die 

gemeenschap. Het discriminatieframe komt in alle genres voor en personages 

uit diverse etnische groepen worden in dit frame neergezet. 

Complex 

Het laatste frame biedt het meeste ruimte voor complexiteit en heet dus het 

complexe frame. Personages die in dit frame worden gerepresenteerd zijn 

in onderhandeling met culturele betekenissen uit verschillende bronnen en 

geven daarmee actief vorm aan hun eigen etniciteit. Ze hebben persoonlijke 

relaties met personages met diverse etniciteiten en kunnen tot verschillende 

gemeenschappen behoren. Ze verschijnen in verhaallijnen waarin etniciteit 

een ambivalente rol speelt: het is als het ware 'onder constructie'. Het com

plexe frame werd het meest gevonden in de politieseries en is niet categorisch 

met bepaalde etnische groepen verbonden. Wel valt op dat minder zichtbare 

groepen als Joegoslaven, Spanjaarden, Ghanezen en Russen ook een plaats in 

dit frame krijgen. 

Diversiteit 

Net als bij de frames van jeugd is sprake van syntagmatische diversiteit als per

sonages schuiven tussen frames en van paradigmatische diversiteit als meerdere 

personages in een serie in andere frames zijn gerepresenteerd. 

De vier genres 

Net als in het vorige hoofdstuk wordt hieronder per genre geschetst hoe per

sonages met de frames in de series zijn geplaatst. Daarbij passeren ook een 

paar jonge personages de revue. Wanneer zij in het assimilatieframe worden 

geplaatst, zijn dezelfde processen aan de orde als degene die in het vorige 

hoofdstuk werden geschetst. Maar veel vaker wordt hun etniciteit opgepikt 

om hen als 'anders' dan andere jongeren neer te zetten. 

SOAPS 

Sinds het midden van de jaren negentig zijn meer etnische minderheden 

verschenen in Nederlandse soaps, een ontwikkeling die zich tien jaar eerder 

in Britse en Amerikaanse soaps had voltrokken (Geraghty, 1991: 140; Malik, 

2002: 141). Terwijl de soaps eerder witte casts hadden, had elke soap daarna 
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minstens één etnische minderhedenpersonage. De narratieve structuur van 

soaps biedt mogelijkheden voor syntagmatische diversiteit, daar personages 

jaren in een soap blijven en daarmee een rol kunnen spelen in diverse verhaal

lijnen. De Nederlandse soaps tonen echter minder paradigmatische diversiteit, 

aangezien het complexe frame en het discriminatieframe maar weinig worden 

gebruikt. Etnische minderheden worden vooral in het assimilatieframe en het 

exotische frame gerepresenteerd. Wat dat betreft zijn Arthur en Che inderdaad 

exemplarisch voor een trend. Wanneer personages in soaps schuiven, is het met 

name tussen die twee frames. O m dit te illustreren, gebruik ik de personages 

Aïsha, Che en Keela. 

Aïsha is een jonge vrouw van Marokkaanse afkomst die van 1997 tot 2001 in 

Onderweg naar Morgen verschijnt. Als ze de soap binnenkomt, ziet ze er zeer 

traditioneel uit. Ze draagt een hoofddoek en traditionele Marokkaanse kleding. 

Ze heeft een strenge islamitische opvoeding genoten en is in België opgegroeid. 

Naar dat laatste wordt overigens nauwelijks verwezen: ze heeft geen Belgisch 

accent of Belgische gewoonten. Wanneer ze verliefd wordt op de witte Ravi 

vormt haar etniciteit een groot probleem. Haar ouders zijn het niet eens met 

de relatie en vooral haar broer wijst haar erop dat ze geen relatie mag hebben 

met een Nederlander. De hele situatie is met spanning overladen. Aïsha beslist 

echter de relatie met Ravi voort te zetten en het is opvallend dat ze vanaf dat 

moment 'westerser' wordt. Ze draagt geen hoofddoekje meer, haar ouders ko

men minder vaak in beeld en haar culturele achtergrond komt niet meer ter 

sprake. Ze schuift daarmee van het exotische frame naar het assimilatieframe. 

Het is opvallend dat Aïsha in haar 'traditionele' periode zichtbaar ongelukkig 

is en haar geluk vindt wanneer ze is 'verwesterd'. De witte gemeenschap heeft 

haar als het ware gered: Aïsha wordt door diverse witte personages in Onderweg 

naar Morgen bijgestaan om zich los te maken van haar ouders en haar isla

mitische achtergrond. Het contact houden met haar ouders en tegelijkertijd 

een plaats hebben in de witte gemeenschap van Onderweg naar Morgen blijkt 

niet mogelijk. O p deze manier maakt Aïsha een omgekeerde ontwikkeling 

door in vergelijking met de eerdergenoemde Che. Tijdens zijn begintijd in 

Goede Tijden Slechte Tijden is Che geassimileerd in de witte gemeenschap. Hij 

onderscheidt zich dan vooral doordat hij milieuactivist is. Hij draagt donkere 

kleding, waardoor hij nogal mysterieus overkomt. Later wordt duidelijk dat 

hij oorspronkelijk uit Marokko komt en belandt hij met de verhaallijn over 

uithuwelijken in het exotische frame. 

Keela is een jonge vrouw uit Indonesië, die in twee verschillende seizoenen 

van Westenwind speelt. In het eerste seizoen van de serie verschijnt ze in de 

gemeenschap omdat ze een kind heeft gekregen van Anton Noordermeer. An

ton heeft een affaire met haar gehad in Jakarta, waar zij werkte als serveerster. 

Keela ziet er in dit seizoen verward uit en spreekt slecht Nederlands. Er wordt 
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benadrukt dat ze zich in een voor haar vreemd land bevindt. Daarbij wordt ze 

door het personage Marleen mishandeld, opgesloten en gebruikt om de familie 

Noordermeer te chanteren. Anton wil echter niets met Keela te maken heb

ben en ontkent dat hij de vader van het kind is. Onder druk van zijn moeder 

trouwt hij toch met Keela, zodat ze een verblijfsvergunning kan krijgen. O p 

de bruiloft verschijnt Keela in traditionele Indonesische kleding. Het huwe

lijk gaat niet lang goed, Keela mist haar thuisland en gaat terug. In het derde 

seizoen van Westenwind verschijnt ze echter opnieuw en lijkt ze een complete 

metamorfose te hebben ondergaan. Ze heeft nu een sterke en zelfverzekerde 

uitstraling en spreekt vloeiend Nederlands. Ze eist geldt van Anton om hun 

kind te onderhouden en krijgt dat uiteindelijk ook. Dan gaat ze wederom terug 

naar Indonesië en is haar rol in Westenwind uitgespeeld. 

Op deze manier schuiven personages tussen het assimilatieframe en exotische 

frame als nieuwe verhaallijnen worden ingezet. In de genoemde voorbeelden 

gingen die over liefdesrelaties, wat niet ongewoon is voor soaps. Wanneer 

personages schuiven, worden andere persoonlijke eigenschappen benadrukt en 

veranderen hun relaties met andere personages en hun plek in de gemeenschap. 

In het exotische frame veroorzaakt hun achtergrond problemen en worden ze 

buitengesloten van sociale structuren in de soap. In het assimilatieframe worden 

personages juist opgenomen in diezelfde sociale structuren. He t dominante 

beeld in soaps is daarmee dat etnische minderheden tussen culturen moeten 

kiezen, waarbij de keuze voor de 'Nederlandse' cultuur de beste is. 

Het discriminatieframe komt ook voor in de Nederlandse soaps, zij het 

minder frequent dan het assimilatieframe en het exotische frame. In het eer

ste seizoen waarin de eerdergenoemde Arthur in Goede Tijden Slechte Tijden 

verschijnt, spelen verschillende verhaallijnen over discriminatie. Wanneer hij 

een liefdesrelatie met de witte Dian heeft, protesteert haar vader Jef vanwege 

zijn achtergrond. Verder wordt Arthur toegang tot een discotheek geweigerd 

vanwege zijn kleur en wordt hij gediscrimineerd en in elkaar geslagen door 

een groepje witte jongens. Het valt op dat deze jongens niet behoren tot de 

gemeenschap van de soap. Die gemeenschap helpt Arthur j uist de discriminatie 

te bestrijden, waarbij ze zich duidelijk feller opstellen dan Arthur zelf. 

Het assimilatieframe, het exotische frame en het discriminatieframe stro

ken met respectievelijk de incorporatiestrategie, de exotische strategie en de 

singleton strategie die Christ ine Geraghty (1991: 140-145) onderscheidt in 

Britse en Amerikaanse soaps. In de incorporatiestrategie horen etnische min-

derhedenpersonages bij de gemeenschap, in de exotische strategie worden ze 

gebruikt om de rust in de gemeenschap te verstoren en in de singleton strategie 

worden ze in een verhaallijn over discriminatie geplaatst. In de analyses van de 

Nederlandse soaps werd nog een manier van representatie gevonden, namelijk 

het complexe frame. Daarvan werden echter maar een paar gevallen ontdekt, 
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de meeste in Goudkust. Het valt op dat petsonages meestal naar het complexe 

frame schuiven als andere personages met dezelfde etniciteit als zijzelf in de 

soap verschijnen. In Goudkust is Lisa de geadopteerde dochter van de familie 

Zoomers, die naast haar bestaat uit vader Bert, moeder Mary en dochter Mariët. 

Lisa is begin twintig en heeft een lichtbruine huid: haar biologische vader is 

zwart en haar biologische moeder wit. Pas in het derde seizoen van Goudkust 

komt Lisa's achtergrond ter sprake. Lisa wordt over haar afkomst aan het denken 

gezet door de komst van een ander niet-wit personage in de serie: de twintiger 

Menno. Tijdens hun eerste ontmoeting vraagt Menno aan Lisa hoe het is om 

tussen blanke mensen op te groeien, omdat hij die ervaring niet heeft. Na het 

gesprek met Menno is Lisa helemaal van de kaart. Ze begint na te denken over 

haar eigen identiteit en besluit naar Curacao af te reizen om haar afkomst uit 

te zoeken. O p dat moment weet Lisa nog niet dat Menno haar halfbroer is. 

Wanneer ze daar achter komt, ontwikkelt ze een band met hem. Samen praten 

ze over Nederlandse en Antilliaanse cultuur. Na haar verschuiving naar het 

complexe frame behoudt Lisa haar plaats in de gemeenschap van Goudkust. 

Naast Menno heeft ze dezelfde relaties met andere personages als tevoren. In 

het complexe frame hebben personages derhalve meer ruimte om zelfstandig 

hun plaats te bepalen ten overstaan van meerdere culturen. 

Volgens Robert Allen (1985: 75) is het moeilijk etnische minderheden grote 

rollen te geven in soaps vanwege de nadruk op familierelaties. Niet-wit te 

personages kunnen moeilijk in bestaande witte families worden ingepast. Een 

oplossing voor dit probleem is het introduceren van een hele familie met een 

etnische minderhedenachtergrond, zoals in Goudkust is gebeurd. Een bijko

mend voordeel is dat op die manier extra ruimte voor paradigmatische diver

siteit wordt gecreëerd. In het vierde seizoen komt in de witte gemeenschap van 

Goudkust ten Surinaamse familie binnen, bestaande uit vader Aron en kinderen 

Bibi en Junior. Moeder Joyce zal later haar opwachting maken. De familie 

Zuidgeest bevindt zich net als de andere families in Goudkust in de bovenlaag 

van de samenleving. Aron is officier van justitie en vestigt zich met zijn gezin 

in het oude huis van de familie Zoomers. Zij vormen hun eigen gemeenschap, 

maar behoren daarnaast onvoorwaardelijk tot de witte gemeenschap van de 

soap. De kinderen Bibi en Junior worden meestentijds in het assimilatieframe 

afgebeeld, terwijl vader Aron in het complexe frame wordt neergezet. Hij heeft 

Surinaamse trekken, maar leeft tegelijkertijd, mede door zijn werk bij justitie, 

in de dominante Nederlandse cultuur. Wanneer moeder Joyce korte tijd na 

haar entree overlijdt, verschuift de familie bovendien even naar het exotische 

frame, aangezien op de begrafenis Surinaamse rituelen worden opgevoerd. De 

soap Goudkust is in 2001 stopgezet. Het complexe frame lijkt daarmee in de 

Nederlandse soaps weer naar de achtergrond gedrukt. 
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POLITIESERIES 

Politieseries lijken het meest expliciet multiculturele genre van populair televi

siedrama, aangezien ze zich in de regel afspelen in grote, multiculturele steden 

(Buxton, 1990: 129). Dat geldt in ieder geval voor de Nederlandse politieseries 

die werden geanalyseerd. In de narratieve gemeenschap is een sterke scheiding 

tussen enerzijds de politiemensen en anderzijds de daders en slachtoffers. Elk 

van de geanalyseerde series heeft één of meer etnische minderheden in het 

politieteam en daarnaast zijn er veel afleveringen waarin etnische minderheden 

als gastpersonages verschenen. De politieserie is een nieuw genre in Nederland 

en de wijze waarop etnische minderheden in het genre worden afgebeeld is 

daarmee een nieuw fenomeen. Ze gebruiken alle frames van etniciteit, wat 

resulteert in paradigmatische diversiteit. Voor syntagmatische diversiteit is 

minder gelegenheid, aangezien de meeste personages in slechts één aflevering 

aanwezig zijn. 

Veel etnische minderhedenpersonages in politieseries worden gerepresen

teerd in het assimilatieframe en het exotische frame. Keizer is rechercheurs 

in het politieteam van Baantjer. Hij heeft daarin niet een heel prominente 

rol, hij is degene die de technische klusjes oplost. Van zijn persoonlijkheid 

en privé-leven komt de kijker niet veel te weten, maar dat geldt in mindere 

mate ook voor de andere leden van het politieteam. Alleen aan zijn uiterlijk, 

de acteur is van Indonesische afkomst, kunnen we afleiden dat hij tot een 

etnische minderheid behoort . Keizer lijkt met iedereen in het politieteam 

goed te kunnen opschieten en samenwerken. Hij behoort zonder enig voor

behoud tot deze witte gemeenschap. Wel moet gezegd worden dat zijn rol 

in de afwikkeling van politiezaken bijzonder klein is en dat hij dus ook niet 

vaak in contact komt met de verschillende daders en slachtoffers die de revue 

passeren. Een voorbeeld van een personage dat in het exotische frame wordt 

gerepresenteerd is de Marokkaanse man El Khatabi in Blauw Blauw. Hij 

spreekt Nederlands met een accent, is hoofd van een islamitische basisschool 

en is door een collega aangegeven omdat hij een leerling heeft geslagen. Hij 

verweert zich door te zeggen dat zijn collega niets begrijpt van hun cultuur 

en dat Marokkaanse jongeren worden verpest door de Nederlandse cultuur 

waarin alles mag. 

In sommige afleveringen van politieseries komt het politieteam in aanraking 

met een gemeenschap van etnische minderhedenpersonages. Die personages 

zijn in de regel gerepresenteerd in verschillende frames, wat resulteert in pa

radigmatische diversiteit. In een aflevering uit het eerste seizoen van Baantjer 

is de studente Selma Gürsel, van Turkse afkomst, vermoord. Ze wordt dood 

aangetroffen onder het raam van het studentenhuis waar ze woont. Ook haar 

vader Achmet, broer Suat, zus Günay, een vriend van haar vader ïsmet Bayar 
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en een Turkse tolk verschijnen in de aflevering. Overigens heeft geen van hen 

de moord gepleegd: een witte huisgenoot heeft Selma uit het raam geduwd. 

De Turkse personages worden in verschillende frames neergezet: Achmet, Suat, 

Günay en ïsmet in het exotische frame en Selma en de tolk in het complexe 

frame. Met zes Turken krijgen we een diversiteit aan beelden van 'Turks' te 

zien. Selma studeerde en woonde in een s tudentenhuis en werd door haar 

vader en broer gezien als slet, later blijkt uit haar dagboek echter dat ze nog 

maagd is. Achmet is een dominante vader, maar blijkt in tegenstelling tot de 

verwachting van rechercheur Vledder wel Nederlands te spreken. Günay is net 

als haar zus een jonge vrouw van Turkse komaf, maar kleedt zich traditioneler. 

De tolk heeft overigens als functie om de 'Turkse cultuur' uit te leggen aan de 

rechercheurs. Zo zegt hij: 'Veel families hier komen van het Turkse platteland, 

daar gelden andere regels en gewoonten'. Behalve Selma en de tolk heeft geen 

van de Turkse personages banden met witte Nederlanders. De enige interactie 

met witten is met de rechercheurs. 

O o k in een aflevering uit het vijfde seizoen treden de rechercheurs van 

Baantjer een etnische minderhedengemeenschap binnen. Roy Biervliet, een 

medici jnman die de Surinaamse inheemse godsdienst Wint i praktiseerde, 

wordt dood gevonden. Andere Surinaamse personages in deze aflevering zijn 

André Vreugdenhil , Ruud Samrat, Papa Kondre, Frenk Wielaart en Teun 

Kistemaker. De laatste is, opvallend genoeg, wit. De laatste vier personages 

blijken elkaar en Roy Biervliet nog te kennen uit Suriname. Daar heeft Roy 

samen met Ruud en Teun de broer van Frenk vermoord, reden waarom Frenk 

naar Nederland is gekomen om wraak te nemen. De medicijnman is in het 

exotische frame gerepresenteerd, de andere personages in het complexe frame. 

Dat resulteert wederom in paradigmatische diversiteit: sommige personages 

hebben een accent en anderen niet, de huidskleuren zijn van donkerbruin tot 

lichtbruin tot zelfs wit en sommigen doen aan Winti terwijl anderen daar niets 

mee te maken willen hebben. Net als in de Turkse aflevering is er een personage 

dat 'de cultuur' uitlegt, alleen is dat nu rechercheur Prins, die een relatie met 

een Surinamer heeft gehad. Verder ontwikkelt De Cock een vriendschapsband 

met het personage Papa Kondre. O p die wijze worden ook verbindingen gelegd 

tussen de Surinaamse gemeenschap en de witte personages. 

Het discriminatieframe duikt op in politieseries als vooroordelen over etni

sche groepen ter discussie worden gesteld. Wanneer De Cock aan André Vreug

denhil in de hierboven besproken aflevering van Baantjer vraagt of hij eerder 

met justitie in aanraking is geweest, zegt deze: 'Nee, niet iedere Surinamer is 

met j ustitie in aanraking geweest'. De al besproken Marokkaan El Khatabi zegt 

tegen een politieagent: 'Van alle arrestaties die jullie maken, hoeveel zijn er 

buitenlanders? Bijna de helft is allochtoon! Veel te veel!'. Achmet Gürsel zegt 

in de besproken Baantjer-aftevering: 'Iedere vader, of hij nou Nederlander of 
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Turk is, zal kwaad worden als z'n dochter zichzelf als slet gedraagt, daar heeft 

afkomst niets mee te maken'. 

Terwijl politieseries paradigmatische diversiteit laten zien door alle frames 

te gebruiken, bieden ze tegelijkertijd minder ruimte voor syntagmatische 

diversiteit omdat de meeste personages maar in één aflevering verschijnen en 

daardoor niet schuiven. Personages die wél kunnen schuiven zijn de recher

cheurs. De rechercheur Thomas in Spangen heeft een Surinaams uiterlijk, is 

midden dertig en werkt meestal samen met de witte Robin. Hij wordt meestal 

in het assimilatieframe geplaatst. Maar in een aflevering waarin een Antil

liaanse verdachte wordt aangehouden, wordt Thomas plotseling als 'één van 

hen' neergezet. De verdachte wil alleen met Thomas praten en niet met Robin. 

Ze groeten elkaar voor het verhoor door vuisten tegen elkaar aan te slaan en 

Thomas noemt hem in het verhoor 'brother'. In een andere aflevering wordt 

een extreemrechtse groep opgerold. Thomas voelt zich betrokken en kan zijn 

emoties niet bedwingen tegenover de eigenaar van een nazi-café: hij gaat met 

hem op de vuist. Naast dergelijke verhaallijnen is Thomas gewoon één van de 

leden van het politieteam en vervult daarin een soortgelijke rol als de witte 

Robin. Hij schuift alleen naar het complexe en het discriminatieframe als een 

concrete situatie daartoe aanleiding geeft. Een verschil met de soappersonages 

is dat hij sneller schuift, vaak in de loop van één aflevering of zelfs één scène. 

Terwijl Karen Ross (1996:110) stelt dat politieagenten uit etnische minderheden 

vooral in de serie worden gebracht om zich met de zwarte criminele gemeen

schap te bemoeien, blijkt uit het geval van Thomas dat ze dat niet voortdurend 

doen. 

In vergelijking met de andere genres gebruiken de politieseries het complexe 

frame het vaakst en bovendien reflecteren ze dikwijls op discriminatie. Daarmee 

laten ze een divers beeld van etnische minderheden zien. Een mogelijke verkla

ring daarvoor ligt in hun narratieve structuur. Volgens Danae Clark (1999: 347) 

worden in de politieserie Cagney & Lacey traditionele betekenissen van tal van 

sociale identiteiten ter discussie gesteld. Dat gebeurt doordat in de serie een 

strijd wordt gevoerd tussen verschillende 'stemmen' over het vertellen van het 

verhaal. In het begin van een aflevering zijn er in de regel verschillende theo

rieën over wie een misdaad heeft gepleegd, aan het einde blijkt pas hoe het zit. 

Gedurende een aflevering proberen politieseries hun kijkers op het verkeerde 

been te zetten. Onderdeel van die strategie lijkt wat betreft de Nederlandse 

politieseries om allerlei verschillende etnische minderhedenpersonages op te 

voeren. 

COMEDIES 

De comedy heeft in vergelijking met de andere drie genres, zoals in hoofdstuk 
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één werd gesteld, een langere geschiedenis in Nederland. Al vanaf het begin van 

de Nederlandse televisiecomedy verschenen etnische minderheden, waarvan 

de Afrikaans-Amerikaanse Dinky in Pension Hommeles een bekend voorbeeld 

is (zie Kuipers, 2003). Ook in latere Nederlandse comedyseries waren etnische 

minderheden te zien (De Leeuw, 1999: 13-14)- In de geanalyseerde comedies 

zijn echter weinig personages uit etnische minderheden gevonden. Degenen die 

verschenen, werden met name in het assimilatieframe en het exotische frame 

gerepresenteerd. Deze comedies laten zo ten opzichte van de andere genres de 

minste paradigmatische en syntagmatische diversiteit zien. Het genre biedt op 

zich wel mogelijkheden voor paradigmatische diversiteit, zoals 'zwarte' come

dies uit de Verenigde Staten (bijvoorbeeld de Cosby Show en The Fresh Prince 

of Bell Air) aantonen. Er lijken minder mogelijkheden voor syntagmatische 

diversiteit, aangezien personages in comedies over het algemeen niet verande

ren. Aan het einde van een aflevering wordt steevast de status quo bereikt als 

degene waarmee de aflevering begon (Mare, 1997: 110). 

Een uitzondering op deze regel is het personage Jimmy in Sam Sam. Jimmy 

is in alle seizoenen van deze comedy het belangrijkste personage. Hij is een 

lange jongeman met een lichtbruine huidskleur en zwart kortgeknipt krullet-

jeshaar. Zijn uiterlijk wordt over het algemeen niet als aanzet tot verhaallijnen 

gebruikt. Soms worden echter grappen gemaakt waarin Jimmy's etniciteit 

plotseling wél een rol speelt. In een van de eerste scènes van Sam Sam merkt 

het personage Nol op dat J immy trommels heeft. Deze geeft als antwoord 

dat hij die gebruikt voor 'tamtampost voor Afrika'. In een aflevering uit 2001 

wordt Jimmy verweten dat hij geen ritmegevoel heeft, waarop hij roept: 'Geen 

ritmegevoel? Wie is hier de neger?' Op deze manier schuift Jimmy anticiperend 

naar het discriminatieframe. Jimmy is een ster in het acteren van typetjes, zoals 

een samoerai, een Rus, een kakker, een geheim agent, een Surinamer of een 

zwarte. Dat laat zien dat Jimmy speelt met zij n identiteit, door op verschillende 

momenten verschillende etniciteiten op een grappig exotische manier neer te 

zetten. Hiermee wordt duidelijk dat etniciteit niet zozeer een diepgewortelde 

identiteit is, maar vaak veel meer een 'act'. 

In het algemeen lijkt de opdracht van etnische minderhedenpersonages in de 

Nederlandse comedies echter om de rust in de gemeenschap te verstoren. Ver

gelijkbaar met Amerikaanse en Britse comedies wordt hun anderszijn gebruikt 

om de lach van het (witte) publiek op te wekken (Malik, 2002: 91; Shohat & 

Stam, 1994). In elk van de geselecteerde comedyseries komen Italianen voor, 

die in het exotische frame worden gerepresenteerd. In Flodderen Sam Sam is er 

één aangetroffen, in Het zonnetje in huis zelfs drie. Alle rollen werden gespeeld 

door Nederlandse acteurs (met donker haar), die zich voor de gelegenheid een 

zwaar Italiaans accent aanmaten. In Flodder verschijnt in twee opeenvolgende 

afleveringen uit 1993 Vitorio Bellusconio. Hij is een stereotiepe maffiose Itali-
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aan: hij draagt een wit pak en een witte hoed, heeft een snorretje, een gouden 

tand en spreekt Nederlands met een zwaar Italiaans accent. Bovendien is hij 

een echte macho: hij versiert ma Flodder en belandt met haar in bed. Daarnaast 

kookt hij spaghetti voor de familie en drinkt hij de hele dag rode wijn. Tot slot 

is hij een zware crimineel. Hij wordt aan het einde van de aflevering door de 

politie neergeschoten. 

JONGERENSERIES 

De enige jongerenserie die werd onderzocht is Costa. Bovendien werden slechts 

tien afleveringen geanalyseerd, wat niet veel mogelijkheden biedt algemene 

uitspraken over de representatie van etniciteit in het genre jongerenseries te 

doen. In Costa is, soortgelijk aan politieseries, een scheiding in de gemeenschap 

tussen de groep vaste personages en de gastpersonages aanwezig. De jonge 

gastpersonages uit etnische minderheden die in Costa verschijnen worden allen 

neergezet in het assimilatieframe. Ze onderscheiden zich alleen door hun kleur 

van witte gastpersonages. In de vaste cast zijn drie personages met een etnische 

minderhedenachtergrond vertegenwoordigd. Bij Frida is daarvan niets te mer

ken en bij Tommy wijst uitsluitend zijn accent op zijn Belgische achtergrond. 

Het personage Björn wordt echter in het complexe frame gerepresenteerd. Hij 

behoort onvoorwaardelijk tot de groep proppers, maar onderscheidt zich door 

zijn Surinaamse accent en 'relaxte' voorkomen. Wanneer in aflevering drie zijn 

oma langskomt, wordt even aandacht besteed aan Surinaamse cultuur. Zij 

merkt op dat in Suriname oudere mensen niet in een bejaardentehuis worden 

geplaatst, maar er in tegenstelling tot in de Nederlandse cultuur nog volledig 

bijhoren. Het dominante frame in Costa blijft echter het assimilatieframe. 

Bovendien komen het exotische frame en het discriminatieframe geheel niet 

voor, waarmee de serie een geringe syntagmatische en paradigmatische diver

siteit laat zien. 

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

De manier waarop de genres etnische minderheden neerzetten is in de loop der 

tijd veranderd. In het begin van de jaren negentig hadden de soaps exclusief 

witte casts. Midden jaren negentig begonnen meer etnische minderheden te 

verschijnen, de meesten gerepresenteerd in het assimilatie- en het exotische 

frame. De nieuwste soap, Goudkust, die in 1996 begon, gebruikte ook het 

complexe frame. Die soap is echter in 2001 gestopt. De overgebleven soaps 

lijken de laatste jaren sterker op het assimilatieframe te leunen. Politieseries zijn 

het nieuwste genre van populair Nederlands televisiedrama en laten de meest 

ingewikkelde representatie zien. Alle geanalyseerde series spelen zich afin grote 
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multiculturele steden en gebruiken die setting om vele etnische minderheden 

als daders en slachtoffers de revue te laten passeren. Daarbij worden alle vier 

frames van etniciteit ingezet. Het valt op dat de twee nieuwste politieseries, 

Spangen en Blauw Blauw, het meest multicultureel zijn. Bovendien hebben 

beide series politiemensen uit etnische minderheden die bij gelegenheid schui

ven tussen frames. Het oudste genre van populair Nederlands televisiedrama, 

de comedy, laat aan de hand van de geanalyseerde series de minste diversiteit 

in representatie zien. In 2001 is echter een 'zwarte' Nederlandse comedy ge

start, Bradaz genaamd, die vele etnische minderheden in verschillende frames 

opvoert. Er lijkt dus een ontwikkeling in populair Nederlands televisiedrama 

te zijn in de richting van het tonen van meer etnische minderheden, die in 

een toenemende mate van complexiteit worden neergezet (zie ook De Leeuw, 

1999)-
Vergelijkbare tendensen hebben zich in andere landen voltrokken. Herman 

Gray (1995) schetst de historische ontwikkeling in de representatie van etni

sche minderheden op de Amerikaanse televisie. In de jaren zestig werden veel 

stereotypen gebruikt, in de jaren zeventig werden etnische minderheden als 

geassimileerd in de dominante cultuur afgebeeld. Vanaf de jaren tachtig zijn 

echter ook andere perspectieven opgekomen: er is meer aandacht voor 'zwarte' 

cultuur, etnische minderheden worden in hogere sociale klassen neergezet en in 

sommige programma's wordt een multicultureel perspectief gehanteerd, waarin 

etniciteiten als complex en dynamisch worden voorgesteld. Zo beschouwd zijn 

het assimilatieframe en het exotische frame (en waarschijnlijk ook het discri

minatieframe) oude representaties, terwijl het complexe frame als nieuwe vorm 

van representatie kan worden gezien. 

D e rol van sekse 

De rol van sekse in de representatie van etniciteit lijkt op het eerste gezicht 

gering. In het assimilatieframe worden etnische minderhedenpersonages 

gelijk aan witte personages afgebeeld, waarmee ook dezelfde processen rond 

sekse spelen. In het exotische frame worden personages met name als etnische 

minderheid neergezet en schuift sekse naar de achtergrond. Zo zou men ver

wachten dat een verhaallijn over uithuwelijken aan een vrouwelijk personage 

wordt toebedeeld, aangezien in het Nederlandse maatschappelijk debat de 

vermeende strenge regels van de islam het vaakst met de positie van vrouwen 

worden verbonden (zie Leurdijk, 2000: 252), maar het is het mannelijke per

sonage Che die in GTST wordt uitgehuwelijkt. Het discriminatieframe lijkt 

evenmin seksegebonden. Personages worden gediscrimineerd vanwege hun 

huidskleur of culturele achtergrond, waarbij sekse meestal geen onderschei

dende rol speelt. Een uitzondering is wellicht Arthur in GTST, wanneer Jef 
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diens relatie met zijn dochter Dian afkeurt omdat Arthur als Surinaamse man 

'andere' opvattingen over seksualiteit zou hebben. Sekse speelt de grootste rol 

in het complexe frame omdat daarin vooral mannelijke personages worden 

neergezet. De voornaamste reden daarvoor is echter dat het complexe frame 

het vaakst in politieseries voorkomt, waar mannen sowieso in de meerderheid 

zijn. Desalniettemin wordt de waarde van het complexe frame ondergraven als 

daarin vrouwen geen plek krijgen. Dan lijkt het net alsof alleen mannen actief 

betekenis geven aan hun etniciteit. 

Een sociale identiteit die daarentegen wél een onderscheidende rol speelt 

in de frames is de etnische groep waartoe een personage wordt gerekend. 

Personages met een Surinaamse of Indische achtergrond worden relatief 

frequent in het assimilatieframe gerepresenteerd, personages van Turkse of 

Marokkaanse afkomst vaker in het exotische frame. Daarmee ontstaat een 

verschil in representatie tussen etnische minderheden uit voormalige Ne

derlandse kolonies en etnische minderheden die als arbeidsmigranten naar 

Nederland zijn gekomen. De eerste groep wordt voorgesteld als geassimileerd 

in de Nederlandse samenleving, terwijl de laatste groep blijkbaar vasthoudt 

aan de 'eigen' cultuur. O p die wijze wordt eenzelfde conclusie getrokken als 

in de huidige discussies over de multiculturele samenleving, namelijk dat 

Marokkaanse en Turkse Nederlanders slecht geïntegreerd zijn. Daarbij is het 

kennelijk te riskant om het exotische frame aan te wenden om hen werkelijk 

belachelijk te maken. Daarvoor worden, in comedies althans, personages van 

Italiaanse afkomst gebruikt. 

Wat ontbreekt? 

Uit de vorige paragraaf valt af te leiden dat het eerste dat ontbreekt een even

wichtige representatie van etnische groepen is. Etnische groepen uit de voor

malige Nederlandse kolonies worden weinig in het exotische frame afgebeeld. 

Daarmee lijkt het alsof zij geen specifieke culturele kenmerken (meer) hebben. 

Arbeidsmigranten, waaronder Turken en Marokkanen, worden nauwelijks in 

het assimilatieframe gerepresenteerd, wat het idee opwerpt dat zij weinig aan 

de dominante Nederlandse cultuur deelnemen. Daarnaast valt op dat de meeste 

etnische minderheden in populair Nederlands televisiedrama een Turkse, Su

rinaamse of Marokkaanse achtergrond hebben, een conclusie die strookt met 

onderzoek van de STOA uit 1994. We zien weinig andere etnische minderhe-

dengroepen uit de Nederlandse samenleving, zoals Ghanezen, Antillianen of 

Chinezen of Afghanen. De weinige personages uit 'kleine' etnische groepen die 

verschijnen, worden vooral in het complexe frame gerepresenteerd. Blijkbaar 

biedt dat frame, vanwege haar focus op complexe processen rond etniciteit, 

ruimte voor minder voor de hand liggende groepen. 
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Een andere meerwaarde van het complexe frame is dat het zichtbaar maakt 

dat mensen zelf invloed hebben op de betekenis van hun etniciteit. Daarmee 

sluit het aan bij de in hoofdstuk twee besproken processuele definitie, die stelt 

dat etniciteit ontstaat uit een constante onderhandeling tussen verschillende 

culturen. De andere frames worden gestuurd door de essentialistische definitie 

van etniciteit, die het begrip onlosmakelijk verbindt met cultuur, taal, religie, 

huidskleur en een bepaald land. Dat heeft tot gevolg dat etnische minderhe-

denpersonages in één cultuur worden neergezet, namelijk óf de dominante 

Nederlandse cultuur (in het assimilatieframe) óf de vermeende cultuur van hun 

moederland (het exotische frame en het discriminatieframe). Het is derhalve 

spijtig dat het complexe frame maar weinig voorkomt in populair Nederlands 

televisiedrama. Het is vooral in de politieseries te zien, veel minder in de soaps, 

de comedies en Costa. Het gevolg daarvan is dat we maar weinig personages 

zien die onderhandelen tussen culturen en daarmee op zelfverzekerde wijze in 

de multiculturele samenleving staan. 

S a m e n v a t t i n g 

Het thema van dit hoofdstuk is de representatie van etniciteit in populair 

Nederlands televisiedrama. Een eerste blik op de representatie van etnische 

minderhedenpersonages toont een dichotomie: enerzijds worden personages 

afgebeeld als geheel opgegaan in de dominante Nederlandse cultuur, anderzijds 

worden personages overladen met culturele kenmerken. Aan de hand van de 

analyses zijn vier frames van etniciteit gereconstrueerd, waarvan respectievelijk 

het assimilatieframe en het exotische frame corresponderen met die dichoto

mie. De twee andere frames zijn het discriminatieframe, waarin personages 

op basis van kleur of cultuur worden gediscrimineerd, en het complexe frame, 

waarin personages actief onderhanden met verschillende culturen en zo hun 

etniciteit vormen. 

Soaps, politieseries, comedies en jongerenseries verschillen in het gebruik 

van de frames daarmee in diversiteit. De comedies en jongerenseries laten 

de minste diversiteit zien. In comedies is syntagmatische diversiteit moeilijk, 

omdat personages in dat genre in het algemeen niet veranderen. Paradigmati

sche diversiteit werd in de geanalyseerde series niet gevonden, omdat weinig 

etnische minderheden verschenen. De jongerenserie Costa leunt op het as

similatieframe. De politieseries tonen de meeste paradigmatische diversiteit, 

aangezien alle frames worden gebruikt en verschillende etniciteiten stemmen 

krijgen toebedeeld. Het multiculturele gezicht van politieseries heeft echter 

een beperkte bandbreedte, omdat ze draaien om één thema, namelijk crimi

naliteit. Verder verschijnen etnische minderheden meestal als gastpersonages, 

wat weinig gelegenheid biedt voor syntagmatische diversiteit. Soaps bieden de 
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meeste mogelijkheden voor syntagmatische diversiteit, omdat personages jaren 

in de soap verschijnen en met tal van verhaallijnen kunnen worden verbonden. 

Etnische minderheden schuiven inderdaad tussen frames in soaps, maar meestal 

tussen het assimilatieframe en het exotische frame. 

Het complexe frame lijkt in opkomst te zijn. In de loop der tijd zijn meer 

etnische minderhedenpersonages in de geanalyseerde series verschenen en we 

kunnen met enige voorzichtigheid stellen dat ze met toenemende mate van 

complexiteit worden neergezet. Terwijl de rol van sekse in de representatie van 

etniciteit over het algemeen niet groot is, worden juist in het complexe frame 

vooral mannelijke personages afgebeeld. De reden daarvoor is dat het frame 

vooral in politieseries wordt gebruikt, waarin mannen sowieso in de meerder

heid zijn. Etnische afkomst speelt wél een grote onderscheidende rol in de 

frames. Etnische groepen uit voormalige Nederlandse kolonies worden vaker 

in het assimilatieframe afgebeeld, etnische groepen met een geschiedenis van 

arbeidsmigratie vaker in het exotische frame. We zien vooral personages van 

Surinaamse, Marokkaanse en Turkse komaf verschijnen in populair Nederlands 

televisiedrama, andere etniciteiten komen, behoudens in het complexe frame, 

minder frequent voor. 
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