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7 Introductie van de informanten 

Aan de studies naar de interpretatie van populair Nederlands televisiedrama 

hebben in totaal 239 jongeren meegedaan. Zij zijn óf in groepsverband óf indivi

dueel geïnterviewd. De 206 jongeren die participeerden in een groepsinterview 

hebben tevens een vragenlijst ingevuld.' Die vragenlijst ging enerzijds over hen

zelf en anderzijds over hun kijkgedrag met betrekking tot populair Nederlands 

televisiedrama. In dit hoofdstuk gebruik ik de resultaten van de vragenlijsten 

om deze jongeren in algemene termen te introduceren en een eerste blik te wer

pen op hoe ze met populair Nederlands televisiedrama omgaan. Ter illustratie 

van dat laatste worden enkele citaten uit de groepsinterviews gebruikt. 

PERSOONLIJKE ACHTERGRONDEN 

In de vragenlijst is de jongeren verzocht hun sekse, leeftijd, opleidingsniveau, 

etniciteit en geloof aan te geven. Van de 206 jongeren is 68 procent meisje 

en 32 procent jongen. De onbalans is te verklaren doordat meisjes enthousi

aster reageerden op de oproep mee te doen aan het onderzoek. De leeftijden 

lopen uiteen van twaalf tot en met achttien jaar, maar het gros valt binnen de 

leeftijdsgroep van veertien tot en met zeventien jaar: 21 procent is veertien, 

30 procent vijftien, 26 procent zestien en 17 procent zeventien. De jongeren 

zijn benaderd via scholen, mede met het oogmerk jongeren met verschillende 

opleidingsniveaus te selecteren. Van de 206 jongeren is 58 procent bezig met 

een 'lagere' opleiding (VMBO) en 42 procent met een 'hogere' opleiding (HAVO 

of vwo). 

De etniciteit van de informanten is bepaald met drie vragen. De eerste vraag 

luidde 'In welk land is je vader geboren?', de tweede 'In welk land is je moeder 

geboren' en de derde ' In welk land ben je z<?//"geboren?'~ Het overgrote deel 

van de informanten is in Nederland geboren: 77 procent. Een minderheid van 

23 procent is in het buitenland geboren.' O m de informanten naar etnische 

groepen in te delen, is gekeken naar het land waar hun ouders zijn geboren.4 

Daarmee wordt de volgende indeling zichtbaar: 
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Etniciteit 

Autochtoon 

Westers allochtoon 

Marokkaans 

Turks 

Surinaams 

Antill iaans 

Kaapverdiaans 

Chanees 

Anders 

Missend 

Totaal 

Percentage 

19,4% 

5,8 % 

22,3 % 

16,0% 

23,3 % 

2,4% 

2,9 % 

1,9 % 

5,3 % 

0,5 % 

100,0 % 

Ook is de jongeren gevraagd hun geloof aan te geven. Dat resulteert in deze 

verdeling: 

Geloof 

Geen 

islamitisch 

Christelijk 

Hindoeïstisch 

Boeddhistisch 

Missend 

Totaal 

Percentage 

18,4% 

4i,3 % 

34,5 % 

2,9 % 

0,5 % 

2,4 % 

100,0 % 

Er is een verband tussen geloof en etniciteit. Autochtone jongeren belijden geen 

geloof of zijn christelijk, jongeren van Marokkaanse en Turkse komaf zijn bijna 

allemaal moslim en 'zwarte' groepen zijn overwegend christelijk: 

Etniciteit en geloof 

Autochtoon 

Westers allochtoon 

Marokkaans 

Turks 

Surinaams 

Antil l iaans 

Kaapverdiaans 

Ghanees 

Anders 

Geen 

6o,s % 

30,0 % 

2,2% 

3,o % 

14,9 % 

16,7% 

18,2 % 

islam 

20,0 % 

97,8 % 

97,0 % 

10,6 % 

Christ. 

39,5 % 

50,0 % 

63,8 % 

100.0 % 

83,3 % 

100,0 % 

63,6 % 

Hindoe 

10,6 % 

9.1 % 

Boeddh. 

9,1 % 

Totaal 

100% 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100% 

100% 

100% 
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In de rest van dit hoofdstuk wordt beschouwd in welke mate en op welke 

manieren de jongeren naar populair Nederlands televisiedrama kijken. Daarbij 

komen verschillen naar sekse, opleiding en etniciteit aan de orde. 

KlJKFREQUENTIE 

Met betrekking tot 21 populaire Nederlandse series' is de jongeren gevraagd hoe 

vaak ze ernaar kijken.6 De zeven best bekeken series zijn Goede Tijden Slechte 

Tijden, Baantjer, Sam Sam, Flodder, Het Zonnetje in Huis, Bradaz en Costa. In 

de onderstaande tabel is te zien hoe vaak de jongeren naar die series kijken: 

Kijkfrequentie 

Nooit 

[ keer per maand 

1 keer per week 

Paar keer per week 

Elke dag 

Missend 

Totaal 

GTST 

24,3 % 

n,7% 

9,2% 

16,5% 

38,3 % 

0 , 0 % 

100 ,0 % 

Baantjer 

S7,8 % 

19,9 % 

17,0 % 

4,4 % 

0 , 0 % 

1 ,0% 

100 ,0 % 

Sam Sam 

28,6 % 

22,3 % 

24,3 % 

1 6 , 0 % 

6,8 % 

1,9 % 

100 ,0 % 

Flodder 

32,S % 

23,8 % 

22,8 % 

13,1% 

7,3 % 

0,5 % 

100 ,0 % 

Zonnetje 

41,3 % 

14,1 % 

26,2 % 

12,6 % 

4,9 % 

1 , 0 % 

100 ,0 % 

Bradaz 

Sl.S % 

11,7 % 

18,0 % 

8,7 % 

7,8 % 

2,4% 

100 ,0 % 

Costa 

47,6 % 

21,4 % 

19,4 % 

4,9 % 

6,3% 

0,5% 

100 ,0 % 

Goede Tijden Slechte Tijden scoort, analoog aan de kijkcijfers en ander onder

zoek die in hoofdstuk één werden genoemd, duidelijk het beste. Maar liefst 

bijna 40 procent van de informanten kijkt elke dag naar die soap. De voor

keur voor GTST blijkt tevens uit een andere vraag. Jongeren werd verzocht een 

topdrie van favoriete Nederlandse series te maken. G7"57"werd door 35 procent 

van de jongeren op nummer één gezet. Goede Tijden Slechte Tijden blijkt voor 

de jongeren de Nederlandse soap bij uitstek. De andere soap, Onderweg naar 

Morgen, valt niet onder de zeven best bekeken series. 

Naar politieseries wordt relatief weinig gekeken, minder dan men op grond 

van de kijkcijfers onder jongeren zou verwachten. Alleen Baantjer behoort 

tot de zeven best bekeken series. Het genre comedy scoort hoger. Net als uit 

de kijkcijfers blijkt, worden van dat genre de series Sam Sam, Flodder en Het 

Zonnetje in Huis het best bekeken onder jongeren." Bradaz eindigt als vierde 

bij de comedies. Desalniettemin werd die serie na Goede Tijden Slechte Tijden 

het vaakst op nummer één van de topdrie geplaatst, te weten door 16 procent 

van de jongeren. De jongerenserie Costa wordt tot slot iets beter bekeken dan 

Baantjer en iets minder dan de comedies. Twee andere genres die in de vragen

lijst waren opgenomen, namelijk ziekenhuisseries en wekelijkse dramaseries als 

Westenwind, werden minder goed bekeken dan de vier besproken genres. 
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Verschillen naar sekse 

Van de zeven populairste series zijn de duidelijkste sekseverschillen in kijkfre-

quentie te zien bij Goede Tijden Slechte Tijden. Soaps worden in de literatuur 

gezien als 'vrouwelijk' genre en over het algemeen beter door vrouwen dan 

door mannen bekeken. Dat geldt ook voor deze groep jongeren: bijna de helft 

van de meisjes kijkt elke dag, terwijl ruim 40 procent van de jongens aangeeft 

nooit te kijken: 

Kijkfrequentie CTST 

Meisjes 

Jongens 

Nooit 

15,0 % 

43,9 % 

1 x p/m 

10,0 % 

15,2% 

1 x p/w 

7,1% 

13,6 % 

Paar x p/w 

18,6% 

12,1% 

Elke dag 

49,3 % 

15,2 % 

Totaal 

100,0 % 

100,0 % 

X !(4. N = 206) = 33.308, p < .001; V= .402, p < .001 

Ook naar Het Zonnetje in Huis kijken net iets meer meisjes dan jongens.8 Bij 

de overige vijf series zijn geen sekseverschillen waar te nemen. 

Verschillen naar opleiding 

In de mate van kijken naar GTST zijn naast sekseverschillen verschillen naar 

opleiding aanwezig. Lager opgeleide jongeren geven vaker aan elke dag te 

kijken, hoger opgeleide jongeren vullen vaker 'nooit' in: 

Kijkfrequentie GTST 

Lager opgeleid 

Hoger opgeleid 

Nooit 

18,5 % 

32,2 % 

1 x p/m 

15,1 % 

6,9 % 

1 x p/w 

5,9 % 

13,8 % 

Paarx p/w 

14,3 % 

19,5 % 

Elke dag 

46 ,2% 

27,6 % 

Totaal 

100,0 % 

100,0 % 

X2(4, N = 206) = 15.606, p < .01; V = .275, p < .01 

Er is geen verschil tussen lager en hoger opgeleide jongeren in het kijken 

naar Baantjer en Costa. Lager opgeleiden kijken vaker dan hoger opgeleiden 

naar comedies. Dat geldt voor Sam Sam,9 Flodder,'0 Het Zonnetje in Huis" en 

Bradaz.11 

Verschillen naar etniciteit 

O o k tussen etnische groepen zijn er verschillen in het kijken naar de series. 

Ik kijk in dit hoofdstuk alleen naar de groepen 'Autochtoon', 'Surinaams' , 

'Marokkaans' en 'Turks' ." Die laatste drie zijn, net als in de Nederlandse sa

menleving (zie hoofdstuk één), de grootste niet-westerse allochtone groepen. 

De overige allochtone groepen lijken te klein om uitspraken over te doen. 

Wederom eerst GTST. 
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Kijkfrequentie GTST 

Autochtoon 

Surinaams 

Marokkaans 

Turks 

Nooit 

25,0 % 

14,6 % 

17,4 % 

48,5 % 

1 x p/m 

10,0 % 

8,3 % 

8,7 % 

21,2 % 

1 x p/w 

15,0 % 

8,3 % 

6,5 % 

12,1 % 

Paarx p/w 

2 0 , 0 % 

20,8 % 

15,2 % 

9,1 % 

Elke dag 

30,0 % 

47,9 % 

52,2 % 

9,1 % 

Totaal 

100,0 % 

100,0 % 

100,0 % 

100,0 % 

X2(i2, N = 167) = 29.753, P < 01; v= -244, P < 0 1 

De jongeren van Surinaamse en Marokkaanse afkomst kijken het vaakst, de 

autochtone jongeren net iets minder vaak. Wat betreft deze groep informanten 

blijkt Goede Tijden Slechte Tijden dus, net als in hoofdstuk één naar aanleiding 

van bestaand onderzoek aan de orde kwam, een multicultureel jong kijkers

publiek te trekken. De jongeren van Turkse komaf kijken echter een stuk 

minder. Een mogelijke verklaring daarvoor geef ik later in dit hoofdstuk. Ook 

bij Baantjer is een verschil naar etniciteit waar te nemen, zij het langs andere 

lijnen. Autochtone jongeren kijken meer dan allochtone jongeren: 

Kijkfrequentie Baantjer 

Autochtoon 

Surinaams 

Marokkaans 

Turks 

Nooit 

30 ,0 % 

62,5 % 

72,7 % 

81,8 % 

1 x p/m 

2 5 , 0 % 

18,8 % 

9 ,1% 

9,i % 

1 x p/w 

4 0 , 0 % 

18,8 % 

13,6 % 

6,1 % 

Paar x p/w 

5,0 % 

0 , 0 % 

4,5% 

3,o % 

Totaal 

1 0 0 , 0 % 

100 ,0 % 

1 0 0 , 0 % 

100 ,0 % 

Xz[9, N = 165) = 28.669, P < 01; V = .241, p < .01 

Sam Sam wordt het best bekeken door de jongeren met een Surinaamse achter

grond. Een verklaring zou kunnen zijn dat het belangrijkste personage, Jimmy, 

zwart is. Maar ook jongeren van Marokkaanse komaf kijken relatief veel, zelfs 

net iets meer dan autochtone jongeren. Net als bij de soaps en de politieseries 

kijken de Turkse jongeren het minst: 

Kijkfrequentie Sam Sam 

Autochtoon 

Surinaams 

Marokkaans 

Turks 

Nooit 

2 7 , 5 % 

18,8% 

23,3 % 

63,6 % 

1 x p/m 

22,5 % 

25,0 % 

20 ,9 % 

24,2 % 

1 x p/w 

25,0 % 

22,9 % 

32,6 % 

12,1 % 

Paar x p/w 

17,5% 

25,0 % 

18,6 % 

O , 0 % 

Elke dag 

7,5% 

8,3 % 

4,7% 

0,0 % 

Totaal 

100 ,0 % 

100 ,0 % 

1 0 0 , 0 % 

100 ,0 % 

X !( l2, N = 164) = 28.684, P < 01; V= .241, p < .01 

Jongeren van Turkse komaf kijken ook relatief het minst vaak naar Het Zonnetje 

in Huis. Tussen de andere etnische groepen zijn geen verschillen te zien.'4 Bij 

Flodderen Costa is überhaupt geen verschil naar etniciteit. De 'zwarte' comedy 

Bradaz laat wél weer een verschil zien: 
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Kijkfrequentie Bradaz 

Autochtoon 

Surinaams 

Marokkaans 

Turks 

Nooit 

80,0 % 

15,2% 

54,4 % 

75,8 % 

1 x p / m 

7,5% 

13,0 % 

13,6% 

1 x p/w 

10,0 % 

34,8% 

15,9 % 

Paar x p/w 

2,5 % 

19,6% 

9,i % 

Elke dag 

0,0 % 

17,4 % 

6,8 % 

Totaal 

100,0 % 

100,0 % 

100,0 % 

1S,2% i 6,1 % 10 ,0% 3,0% 1 100.0% 

X2(i2, N = 163) = 54-359. P < o o i ; V = .333, p < .001 

Bradaz scoort zoals te verwachten goed bij jongeren met een Surinaamse ach

tergrond, wat minder bij Marokkaanse jongeren en het minst bij Turkse en 

autochtone jongeren. 

Zo vallen over de gehele linie de jongeren van Turkse komaf uit de toon. Een 

mogelijke verklaring is dat zij in vergelijking met andere etnische minderheden-

groepen het meeste aanbod in hun eigen taal via de schotel krijgen (Baardwijk, 

Dragt, Peeters & Vierkant, 2004: 105; Milikowski, 1999). Dit kwam ook naar 

voren tijdens verschillende groepsinterviews: 

MIRA: 'En als ik kijk, dan kijk ik naar Turkse series.' 

MONIKA [1]: 'En kijk je veel naar Turkse series?' 

MIRA: 'Nee, ook niet, maar als ik kijk, kijk ik naar Turkse series.' 

(Interview 7 soaps) 

De reden om voor Turkse series te kiezen kan liggen in taal of de perceptie van 

culturele nabijheid: 

MONIKA [1]: 'En jullie kijken Turkse soaps, wat gebeurt er allemaal?' 
SABANIYE: 'Bijvoorbeeld als bij Nederlandse soaps moeilijke woorden zijn, dan 
weet ik het bij de Turkse wel.' 
(Interview 10 soaps) 

MONIKA [1]: 'Kan je zeggen [...] wat je daar meer interessant aan vindt dan 
GTSTÏ' 

SULEMAN: 'Het is meestal comedy en Turkse cultuur is nog, het is nog aantrek
kelijker voor mij. Dat snap ik beter dan...' 
MONIKA [1]: 'Dan Nederlandse?' 
SULEMAN: 'Ja, dan Nederlandse. En Turkse series hebben gewoon andere pro
blemen.' 
(Interview 9 soaps) 

In een ander groepsinterview discussiëren twee meiden van Turkse komaf over 

Turkse humor en daarmee impliciet over taal en culturele nabijheid. Daarbij 

komt een derde reden ter sprake om naar Turkse series te kijken, namelijk 

omdat je ouders dat doen: 
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NESRIN: 'Ik kijk wel naar Turkse series.' 
DILOS: 'Ja, daar kijken we wel naar.' 
ALAYNA: 'Ja, dat is veel leuker dan de Nederlandse series.' 
CENNET: 'En mijn ouders begrijpen dat.' 
LISELOTTE [i]: 'En waarom vind je dat?' 
ALAYNA: 'Ik begrijp de humor.' 
NESRIN: 'Turkse humor daar begrijp ik niets van, dan gaan mijn ouders zitten 
lachen en dan heb ik echt zoiets van...' 
ALAYNA: 'Ja, maar ik kijk er wel vaak naar en dan begrijp je het Turks wel heel goed, 
ik heb dat nooit wat zij heeft.' 
(Interview 19 politieseries) 

Ook uit ander onderzoek blijkt dat jongeren met een Turkse afkomst relatief 

veel naar televisiezenders uit het moederland kijken. Ook daar geven jongeren 

als reden aan dat hun ouders daar liever naar kijken (D'Haenens, Beentjes & 

Bink, 2000: 330-331). 

KlJKOMSTANDIGHEDEN 

Naast vragen over de mate van kijken werden vragen gesteld over kijkom-

standigheden, namelijk waar en met wie wordt gekeken, met wie over series 

wordt gepraat en welke activiteiten rond series worden ondernomen. De vragen 

werden gesteld in algemene zin en zijn dus niet gekoppeld aan specifieke series. 

Bij de vraag naar waar ze de series kijken, konden de informanten meerdere 

antwoorden aankruisen: 

Waar kijken 

Thuis, in de woonkamer 

Thuis, op eigen kamer 

Bij vrienden of vriendinnen thuis 

Ergens anders 

Percentage 

84,0 % 

39,8 % 

26,2 % 

Q.2% 

Jongeren geven het vaakst aan populair Nederlands televisiedrama in de woon

kamer te kijken en in mindere mate ook op de eigen kamer. Ook bij de vraag 

naar met wie ze de series kijken, konden de jongeren meerdere antwoorden 

aankruisen. Het resultaat: 

Met wie kijken 

Alleen 

Broers, zussen, neven of nichten 

Ouders, verzorgers of andere volwassen familie

leden 

Vrienden of vriendinnen 

Anderen 

Percentage 

58,3 % 

55,8 % 

45,1 % 

39,3 % 
10,2% 



De series worden met verschillende mensen gekeken: met familieleden, met 

vrienden en vriendinnen, of alleen. Kortom, het verschilt: 

ESTHER [i]: 'Hoe kijken jullie Goede Tijden, doe je dat vaak alleen of doe je dat 
met anderen?' [...] 
EVELIEN: 'Alleen.' 
DANA: 'Mijn moeder zit vaak al te kijken en dan kijk ik mee.' 
QAMAR: 'Met mijn broertje en zusje.' 
BERT: 'Ik kijk bij mijn vrienden.' 
ESTHER [i]: 'Als je bij hun bent?' 
BERT: 'Ja, ik ga best wel vaak naar mijn vrienden toe in mijn oude buurt en daar 
staat het altijd op.' 
(Interview i soaps) 

De antwootden op de laatste twee vragen uit de vragenlijst lijken elkaar te 

bijten: als jongeren het vaakst aangeven in de woonkamer te kijken, zou men 

denken dat ze ook het vaakst aangeven met andere mensen te kijken. Sommige 

informanten vertelden dat ze vaak in hun eentje in de woonkamer kijken en 

naar hun eigen kamer gaan als hun ouders televisie willen kijken: 

LA SOESA: 'Marokkaanse tv, dat kijken mijn ouders altijd... Dan ga ik naar mijn 
kamer, kijk ik op mijn eigen kamer tv. [...] Mijn moeder kijkt van alles, maar als mijn 
vader thuiskomt... mijn moedet is gelijk Marokko. [...] Ze kijken vaak allebei naar 
het nieuws, zeg maar om rien uur zo, komt Marokkaanse nieuws van heel de dag. [...] 
En dan was er zeker wat eh moois bezig en dan ga ik naar boven en kijk ik het af.' 
(Interview i politieseries) 

Een andere mogelijke reden om zonder ouders televisie te kijken, is de vrees 

dat er taferelen voorbijkomen die zij zullen afkeuren (zie Baardwijk, Dragt, 

Peeters & Vierkant, 2004: 94). Daarbij gaat het over scènes waarin seks, blote 

lichamen of zoenen voorkomt: 

NESRIN: 'Als ik een film huur, kijk ik nooit met mijn ouders, nooit!' 
MELEK: 'Nee.' [lacht] 
NESRIN: 'Want mijn vadet, als er een scène in komt die hij niet zo leuk vindt, dan is 
het meteen van 'ja, wat voor film is dit nu weet?", dat soort dingen haat ik vreselijk. 
Echt heel erg, ik kijk altijd pas als ze gaan slapen.' 
DILOS: 'En over wat voor scène?' [...] 
ALAYNA: 'Een zoenscène...' 
NESRIN: 'Ja, daar doen ze best wel moeilijk over, daarom.' 
(Interview 19 politieseries) 

Net als bij de vorige twee vtagen, konden de informanten bij de vraag met wie 

ze over de series praten meerdere antwoorden aankruisen: 
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Met wie praten 

Vrienden of vriendinnen 

Broers, zussen, neven of nichten 

Ouders, verzorgers of andere volwassen familieleden 

Praat er niet over 

Anderen 

Percentage 

66,5 % 

38,8% 

21,8 % 

1 9 , 4 % 

13,1 % 

De meeste jongeren geven aan met leeftijdsgenoten te praten, namelijk met 

vrienden en vriendinnen of jonge familieleden. Minder jongeren geven aan 

met volwassenen, zoals ouders, te praten. Die kijken namelijk vaak naar andere 

programma's: 

JOOST [1]: Praten jullie wel eens met ouders?' [...] 

HAYAT: 'Die vinden heel veel andere dingen leuk, ze kijken niet dezelfde dingen als 
ons, dan kan ik niet gaan praten. Soms met m'n moeder, maar die vindt ook eh, liever 
eh, die kijkt altijd gewoon van die kookprogramma's en dat soort saaie dingen.' 
(Interview 2 politieseries) 

Dat wijst erop dat het praten over populair Nederlands televisiedrama eerder 

behoort tot jongerencultuur dan dat het een rol speelt in relaties tussen ouders 

en kinderen. Ten slotte werd de jongeren voor elf activiteiten gevraagd of ze 

die in relatie tot populair Nederlands televisiedrama wel eens ondernemen. 

Het resultaat: 

Activiteiten 

In tijdschriften lezen overeen serie of een acteur of actrice 

Bezoeken van websites over een serie 

Videobanden of dvd's van een serie kopen 

Een poster van een acteur of actrice uit een serie ophangen 

Een handtekening vragen van een acteur of actrice uit een serie 

Alleen of met anderen stukjes naspelen uit een serie 

Dingen kopen met afbeeldingen van een serie of een acteur of actrice 

Een plakboek van een serie of een acteur of actrice maken 

Meedoen aan een Internet-forum overeen serie of een acteur of actrice 

Lid zijn van een fanclub van een serie of een acteur of actrice 

Zelf een website maken over een serie of een acteur of actrice 

Percentage 

70 ,4 % 

41,7 % 

22,8 % 

19,4 % 

12,6 % 

8,7 % 

8,3 % 

5,3 % 
4,4 % 

1 ,0% 

0,5 % 

Activiteiten die vaak voorkomen lijken te bestaan uit secundair mediagebruik, 

namelijk tijdschriften lezen, websites bezoeken, video's en dvd's kopen en een 

poster ophangen. De overige activiteiten komen minder vaak voor. Ze hebben 

gemeen dat ze enige mate van activiteit en creativiteit vergen en lijken derhalve 

voorbehouden aan fans. 
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Verschillen naar sekse 

Er zijn geen verschillen tussen meisjes en jongens in waarnzsx de series wordt 

gekeken. Er is een klein verschil in met wie wordt gekeken. Meisjes geven iets 

vaker dan jongens aan met vrienden of vriendinnen te kijken. IS Wat betreft het 

praten over de series zijn de sekseverschillen groter. Meisjes geven vaker dan 

jongens aan met ouders, verzorgers en andere volwassen'6 en met vriendinnen 

en vrienden over de series te praten,'" terwijl jongens vaker aangeven niet te 

praten."1 Meisjes en jongens verschillen met betrekking tot drie activiteiten. 

Meisjes geven vaker aan te lezen in tijdschriften"' een handtekening te vragen,20 

jongens geven vaker aan mee te doen aan een forum op Internet,2 ' hoewel bij 

dat laatste moet worden aangetekend dat de aantallen klein zijn. Over de gehele 

linie blijken meisjes actiever met de series om te gaan dan jongens. 

Verschillen naar opleiding 

Er zijn niet veel verschillen naar opleiding waar te nemen. Er is geen verschil 

in de plek waar wordt gekeken, er is geen verschil in het praten over de series 

en het enige verschil in met wie wordt gekeken is dat hoger opgeleiden vaker 

dan lager opgeleiden zeggen alleen te kijken.22 Er zijn twee verschillen naar 

opleiding zichtbaar in de activiteiten die jongeren rond series ondernemen. 

Lager opgeleiden zeggen vaker dan hoger opgeleiden een poster op te hangen2 ' 

en een handtekening te vragen.24 

Verschillen naar etniciteit 

Het enige verschil naar etniciteit in de plek waar wordt gekeken is dat infor

manten van Marokkaanse afkomst minder vaak dan andere groepen aangeven 

in de woonkamer te kijken.2S Ook bij het met anderen kijken wijkt deze groep 

af. Ze geven minder vaak dan de andere groepen alleen te kijken,26 met ouders, 

verzorgers of andere volwassenen te kijken27 en ze geven vaker aan met broers, 

zussen, neven en nichten te kijken.28'29 Wat betreft het praten over de series 

zijn de jongeren met een Turkse achtergrond de uitzondering. Zij geven vaker 

aan niet over de series te praten'0 , wat niet verwonderlijk is aangezien ze de 

series ook minder vaak kijken. Er zijn geen verschillen naar etniciteit te zien 

wat betreft activiteiten rond de series. 

PRATEN OVER SOAPS EN POLITIESERIES 

De vragen naar kijkomstandigheden zijn, zoals vermeld, in algemene zin gesteld 

en dus niet gekoppeld aan specifieke series of genres. Wat betreft het praten 

over de series zijn daarbij, naar aanleiding van de groepsinterviews over soaps 

en politieseries, een aantal kanttekeningen te plaatsen. Jongeren lijken met 

name over soaps te praten: 
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PEGGY [i]: 'Praten jullie onderling over televisie?' 
HANAN: 'Ja.' 
PEGGY [i]: 'En over wat praten jullie dan?' 
HANAN: 'Als bijvoorbeeld eh, als zij [wijst naar Laila] Goede Tijden niet heeft gezien, 
dan vertel ik wat er is gebeurd.' 
(Interview 15 soaps) 

Er wordt vooral gepraat over 'wat er is gebeurd', zoals informanten het aan

duiden: 

ESTHER [1]: 'Waar praten jullie over als je over televisieprogramma's of soaps 
praat?' 
SAMANTHA: 'Ja, zeg maar eh... bij voorbeeld wat er is gebeurd ofzo.' 
ELSA: 'Wat er is gebeurd enzo.' 
SAMANTHA: 'Ja, zeg maar eh, bijvoorbeeld dat gisteren was Dennis geschept door 
een vtachtwagen en als het dan na de dinges [de commercial break] verder gaat of 
de dag etna dan gaan we kijken hoe het verder gaat en kijken wie gelijk heeft zeg 
maar.' 
(Interview 6 soaps) 

Het praten over soaps lijkt te behoren tot een meidencultuur. Uit de antwoor

den op de vragenlijsten kwam al naar voren dat meiden vaker dan jongens over 

de series praten. Het lijkt iets dat bij uitstek meisjes in hun vrije tijd en op 

school doen. Dit gegeven wordt ondersteund door de literatuur over soapkij-

kers. Soaps worden gezien als vrouwelijk en bij uitstek vrouwen beleven plezier 

aan praten over soaps (Hobson, 1989: 160-165): 

DUNJA: 'Wij bellen altijd elkaar na Goede Tijden! [...] 
MONIKA [1]: 'Waar hebben jullie het dan ovet?' 
FATIMA: 'Over wat et allemaal gebeurd is dan om half negen, als het afgelopen is. 
[...] Van: "hoe vond jij het?" en "het was wel leuk tussen die en die. 
DUNJA: 'En "hoe zit het nou, ik snap het niet wat et nu gebeurt".' 
MINA: 'Ja, daar hebben wij het ook op school over.' 
DUNJA: 'Ja, als wij elkaar niet gebeld hadden.' [...] 
MINA: 'Ja, of "dat stukje was grappig", gaan wij het nadoen.' 
(Interview 9 soaps) 

Over politieseries wordt daarentegen veel minder gepraat: 

JOOST [1]: 'Over zo'n serie als Baantjer, zou je daar met andere mensen over pra
ten?' 
SABAH: 'Niet iedereen kijkt het.' [...] 
SOURAYA: 'Als het zo'n rage was als Goede Tijden en Idols enzo dan wel, maar 
iedereen heeft zijn eigen smaak en dan ga je niet zeg maar. 
(Interview 5 politieseries) 
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Als er over politieseries wordt gepraat, dan alleen in speciale gevallen, zoals 

bijzondere afleveringen of als je gemist hebt wie de misdaad heeft begaan: 

JOOST [i]: 'Praten jullie normaal wel eens over Baantjer? Gebeurt dat wel eens?' 
JOHNNY: 'Nee. Ja, alleen misschien als er echt iets heel bijzonders een keer is.' 
[...] 
SASKIA: 'Ik bedoel, het is wel leuk dat je daar naar kijkt enzo. En dan zie je hoe 
iemand vermoord wordt en dan vraag je je toch af ja, wie, wie ervan, wie dat gedaan 
heeft. En... ' 
JOHNNY: 'En dat wil je dan toch weten. Als je de moord ziet, wil je ook de dader 
weten.' 
SASKIA: 'Ja, weet je, van "wie heeft het gedaan?".' [...] 
JOHNNY: 'Ja, en [...] [als] je maar de helft mag kijken omdat je moet eten bijvoor
beeld...' 
SASKIA: 'Ja! Dan eh, dan eh, vraag ik het natuurlijk op school...' 
(Inrerview n politieseries) 

Daarmee lijken er opmerkelijke verschillen tussen de rol die soaps en politie

series in het leven van de jongeren spelen. Ten eerste wotden soaps vaak geke

ken en politieseries een stuk minder. Ten tweede wordt over soaps regelmatig 

gepraat, over politieseries slechts in uitzonderlijke gevallen. Nu een eerste blik 

is geworpen op welke jongeren aan de groepsinterviews hebben deelgenomen, 

welke series favoriet zijn en hoe de jongeren in algemene zin met populair 

Nederlands televisiedrama omgaan, is het tijd om te kijken naar manieren 

waarop ze er betekenis aan geven. De bespreking daarvan geschiedt per genre. 

In het volgende hoofdstuk analyseer ik hoe jongeren soaps en jongerenseries 

intetpreteren, in het hoofdstuk daarna staan de genres politieserie en comedy 

centraal. 
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