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8 Interpretatie van soaps en 

jongerenseries 

ESTHER [i]: 'Daar wilde ik nog even over doorgaan, de lesbische relatie, want hoe 
denken jullie daarover? Over die relatie die Charlie en Isabella hebben?' 
CARON: 'Goor.' 
JOLIJN: 'Ah, bah!' 
CARON: 'Nou, ik vind het ranzig om te zien hoor.' 
BIBIANA: 'Je mag het zijn...' 
CARON: 'Dat zoenen!' 
SELINE: 'Ja, je mag het van mij zijn, maar niet voor mijn neus.' 
BIBIANA: 'Nee, nee, nee... precies!' 
SELINE: 'Dat je nou een beetje lief tegen elkaar gaat zitten doen, oké, maar...' 
SHIRLEY: 'En voor die moeder die kus, dat doe je toch niet?' 
(Interview 5) 

LENNEKE [1]: 'Wat vind jij daarvan, die liefde tussen Angela en Frida?' 
ELLA: 'Ik vind dat het moet kunnen. Het zijn ook gewoon mensen, maar dan met 
andere voorkeuren. Als ze maar gelukkig zijn!' 
(Interview ix) 

Ten tijde van de interviews over soaps en jongerenseries verscheen zowel in 

Goede Tijden Slechte Tijden als in Costa een lesbisch liefdespaar. In GTST ver

anderde de vriendschap van de meiden Charlie en Isabella plotsklaps in liefde, 

terwijl in Costa de jonge vrouwen Angela en Frida elkaar, na het overwinnen 

van de nodige obstakels, eindelijk vinden en zelfs trouwen. De lesbische re

laties waren in de interviews een veelbesproken thema. De jongeren spraken 

verschillende morele oordelen uit over die relaties: zoals hierboven te zien is 

vonden sommige jongeren het 'goor' en 'ranzig', andere jongeren oordeelden 

dat 'het moet kunnen'. 

Dit hoofdstuk behandelt de 'performances' van jongeren ten aanzien van 

soaps en jongerenseries. Ik bespreek de twee genres apart. Eerst komt telkens 

aan de orde hoe jongeren het genre waarderen. Daarna worden drie perfor-

matieve stijlen besproken die ze gebruiken om de series en hun personages te 

interpreteren. Bij de laatste stijl komt het thema 'lesbische relaties' terug. Het 

hoofdstuk eindigt met een beschouwing op de rol van sekse en etniciteit bij 

de interpretatie van beide genres. 
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Waardering voor soaps 

Aan het begin van de interviews werd de jongeren gevraagd naar hun waar

dering voor de Nederlandse soaps. Hoewel in het vorige hoofdstuk bleek dat 

met name Goede Tijden Slechte Tijden relatief veel wordt gekeken en tevens als 

favoriete serie wordt aangeduid, waren jongeren slechts een enkele keer ronduit 

positief over de Nederlandse soaps: 

ESTHER [i]: 'Wat vinden jullie van Goede Tijden Slechte Tijden? 
KAREN: 'Leuk.' 
PRECILLA: 'Ja, heel leuk.' 
ROXANNE: 'Heel leuk.' 
ANNE: 'Beter dan Onderweg naar Morgen! 
(Interview 4) 

Veel vaker krijgen de soaps een negatieve waardering. Meerdere jongeren ga

ven aan dat ze vroeger wel keken, maar zijn gestopt omdat ze geen zin of tijd 

meer hebben: 

MONIKA [1]: 'En Nederlandse soaps?' 
MIRA: 'Nee.' 
JAMAL: 'Nee, niet meer.' 
MONIKA [1]: 'Waarom niet?' 
JAMAL: 'In het begin was het wel spannend, maar nu niet meer zo.' 
MIRA: 'En dat is echt een paar jaar geleden, bijvoorbeeld Goudkust echt elke dag, 
of GTST. Nu echt niet meer.' 
MONIKA [1]: 'Waarom niet?' 
MIRA: 'Gewoon droog.' 
JAMAL: 'Niet leuk en geen tijd meer voor.' 
(Interview 7) 

De waardering voor soaps blijkt samen te hangen met drie factoren. De eerste 

is de inpassing van het soaps kijken in het dagelijks leven. Omdat soaps elke 

werkdag op televisie zijn, kunnen ze deel uitmaken van een dagelijks terugke

rend ritueel (Seiter, Borchers, Kreutzner &Warth, 1989: 225). Voor de jongeren 

die soaps positief beoordelen is kijken iets vanzelfsprekends. Soaps worden 

gekeken uit gewoonte: 

ESTHER [1]: 'En Goede Tijden, wat vinden jullie daar leuk aan?' 
RIANNA: 'Dat is meer automatisch dat ik ernaar kijk.' 
KIMBERLY: 'Ik kijk het gewoon elke dag.' 
ESTHER [1]: 'Ja?' 
KIMBERLY: 'Ja, ik vind het gewoon, ik weet niet... Eh, sinds ik in de basisschool 
zit, in groep zes ofzo, ging ik ernaar kijken en ja... Ik weet niet, het is gewoon auto-
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matisch een verslaving geworden. [...] Ja, nu is her eigenlijk meer gewoonre dar je 
elke dag... Om achr uur sraar her op.' 
(Interview 2) 

Net als jongeren aangeven dat soap kijken binnen de dagelijkse bezigheden 

past, geven jongeren die niet (meer) kijken aan dat het niet binnen de dage

lijkse bezigheden past: 

MONIKA [1]: 'En waarom kijk je Tegenwoordig niet meer naar GTST?' 
AYLINE: i k heb geen tijd, ik weet niet. Ik heb meesral huiswerk wel, arbeid. 
[...] Ik heb het al heel lang niet gezien en als ik het niet volg dan heb ik geen 
zin meer, moet ik steeds weer gaan begrijpen wat is hier aan de hand, [...] dus 
ik kijk liever niet. 
(Interview n) 

De tweede factor bij het beoordelen van een soap is haar specifieke narratief. 

Een reden om soaps te kijken is nieuwsgierigheid naar wat in de volgende 

aflevering zal gebeuren. De aantrekkingskracht van soaps ligt daarmee in de 

syntagmatische dimensie van het narratief. Omdat soapverhalen nooit worden 

afgerond maar altijd blijven doorgaan, is er elke dag weer reden om te kijken 

(zie Cantor & Pingree, 1983: 24): 

PRECILLA: 'Ik wil weren wat er de volgende aflevering gebeurt en dan zou ik heel 
graag de volgende willen zien.' [...] 
KAREN: 'Omdat je dan wil weten hoe het verder gaat.' 
(Interview 4) 

Niet alle jongeren gaan mee in deze aantrekkingskracht. Degenen die niet 

nieuwsgierig zijn naar hoe het verhaal verder gaat zeggen soaps eentonig en 

voorspelbaar te vinden: 

MONIKA [1]: 'En kun je ook zeggen waarom het niet leuk is?' 
JAMAL: 'Ja, een beetje eentonig.' 
MIRA: 'Ja, elke keer...' 
LEAH: 'Elke keer hetzelfde.' 
MONIKA [1]: 'Kan je uirleggen war er gebeurr, wat is allemaal hetzelfde?' 
JAMAL: 'Mmm, steeds een iemand die slechterik is en je weet dat hij weer war doen 
op gegeven moment.' 
LEAH: 'Je kan voorspellen wat er gaat gebeuren.' 
(Interview 7) 

Ook de paradigmatische dimensie van het narratief speelt een rol bij de waarde

ring van soaps. Het genre kenmerkt zich door complexe en telkens veranderende 

relaties tussen de personages (Allen, 1985: 69). Sommige jongeren beoordelen 

de ingewikkelde relaties tussen personages negatief: 
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BIBIANA: 'Nu is het niet meer leuk, omdat iedereen het met elkaar heeft gehad en 
iedereen gaat bijna dood, een bijna-doodervaring, iedereen heeft ruzie met elkaar 
gehad, iedereen kent elkaar al...' 
JOLIJN: 'Allemaal familie...' 
SHIRLEY: 'Vrienden.' 
BIBIANA: 'Allemaal vrienden' 
(Interview 5) 

Andere jongeren vinden datzelfde - in weerwil van de kritiek - juist span

nend: 

NADINE: 'Ik ben eigenlijk de enige rhuis die het kijkt, want mijn zusje zegt: als ze 
het één keer niet gezien heeft, is er niets veranderd. Ja, en her is wel saai en iedereen 
gaat met elkaar en dan gaat die weer mer die en die is weer zwanger van die en dat 
vindt ze niet leuk, maar ik vind dat juist wel spannend.' 
(Interview 2) 

De derde factor bij de waardering van een soap is de aantrekkingskracht van 

specifieke personages. Vooral jonge personages worden gewaardeerd: 

ESTHER [1]: 'Wat vinden jullie leuk aan Goede TijdenV 
SAMANTHA: 'Nou hoe ze erin spelen en de acteurs.' 
ELSA: 'Ja precies, dat vind ik ook.' 
FATMA: 'Vooral omdat Milan erin speelt.' [anderen lachen] 
RAGEL: 'Ja, Milan en Stefano en Charlie zijn leuk.' 
(Interview 6) 

Een veelgehoord punt van kritiek is dat teveel leuke (jonge) personages zijn 

weggegaan: 

MIRA '<77'.STwas eerst goed, ja, een goede serie.' 
MONIKA [1]: 'Kan jij beschrijven wat je onder goed verstaat?' 
MIRA: 'Ja, gewoon, die mensen die daarin speelden gewoon. Het was, het was gewoon 
spannend, maar nu niet meer. [...] Ik vond het toen leuk met Linda, Roos en Jessica. 
Die drie. Toen was het echt leuk. Toen volgde ik het echt elke dag.' 
JAMAL: 'Ik ook. Toen volgde ik het ook elke dag.' 
MIRA: 'Toen was het echt leuk.' [...] 
JAMAL: 'Maar bekende gezichren gaan vaak weg, dan gaan ze wat anders doen.' 
(Interview 7) 

De geuite waardering voor soaps houdt geen gelijke tred met de mate waarin 

jongeren kijken. In het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat bijna 40 procent 

van de jongeren die een vragenlijst invulden elke dag naar Goede Tijden Slechte 

Tijden kijkt. Daarnaast blijkt uit een aantal van de negatieve uitingen dat de 

betreffende jongeren wel degelijk kijken. Blijkbaar is het in de context van een 
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groepsinterview moeilijk om te zeggen dat je soaps leuk vindt. Het gegeven dat 

van soaps houden problematisch is, is bekend uit de literatuur. Nancy Baym 

heeft het over een 'pervasive cultural stereotype that soap operas are vapid and 

so too are their fans' (Baym, 2000: 35). Het genre soap wordt beschouwd als 

het laagste van het laagste op televisiegebied. Dat maakt het moeilijk te stellen 

dat je soaps zonder voorbehoud waardeert. Veel makkelijker is het om soaps 

te bekritiseren, zoals in de interviews veelvuldig gebeurt. Ien Ang (1985: 102) 

wijst er op dat het bekritiseren van soaps plezier kan opleveren, omdat je de 

buitenwereld laat zien dat je goede smaak hebt. Dat is precies wat de jongeren 

doen: ze reageren impliciet op de vooroordelen die in de samenleving over 

soapkijkers bestaan. Zo construeren ze een bepaalde identiteit: ze tonen zich

zelf personen die onderscheid kunnen maken tussen goede en slechte televisie. 

Soortgelijke principes zijn werkzaam in de manier waarop de jongeren de soap 

en haar personages interpreteren. 

Performatieve stijlen 

De performances van de jongeren tijdens de interviews zijn te rubriceren in 

drie stijlen: 'deconstructie', 'associatie' en 'moralisatie'. Ze worden hieronder 

elk apart uitgelegd en geëxpliciteerd met interviewcitaten. Door middel van 

de stijlen construeren jongeren identiteiten op verschillende niveaus. Met de 

deconstructiestijl vormen ze een 'smart self', met de associatiestijl een 'sensitive 

self' en met de moralisatiestijl een 'moral self'. 

DECONSTRUCTIE 

Met de deconstructiestijl bezien jongeren de soap als een constructie, die uit 

elkaar kan worden getrokken. Dat doen ze op drie manieren: ze kijken naar 

de acteurs achter de personages, ze benaderen de soap als mediaproduct en 

ze bezien haar als televisiegenre met specifieke regels en eigenaardigheden. 

Oftewel: telkens rammelen jongeren aan de gecreëerde televisiewerkelijkheid. 

De deconstructiestijl vertoont overeenkomsten met het kritische perspectief 

dat Tamar Liebes en Elihu Katz (1990: 114) onderkennen (zie hoofdstuk twee). 

Een verschil is dat jongeren de stijl niet louter gebruiken om kritiek te leveren, 

maar vooral om zichzelf neer te zetten als slimme mensen en zo een 'smart self' 

te construeren. Vooral in een groepscontext is het belangrijk om te tonen dat 

je goed bent in deconstrueren van een soap. Het lijkt iets waar je bij andere 

jongeren mee kan scoren. 

Acteurs 

De acteerprestaties bleken een favoriet gespreksthema. Er werd in bijna alle 
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interviews over gesproken. Sommige personages worden afgekeurd en aange

duid als 'nep', andere personages worden juist gewaardeerd. Jongeren vallen 

elkaar in de rede om hun oordeel te kunnen vellen: 

KARIMA: 'Ik vind hem een beetje nep, een beetje nep.' 
NAIMA: 'Ja.' 
KARIMA: 'Sommigen kunnen het echt goed doen, dat je echt, dat je mee gaat 
huilen... Maar hij is gewoon nep...' [...] 
PEGGY [i]: 'En wat kan jij verder over Che vertellen?' [...] 
NAIMA: 'Ik vind het best wel eh, een mooie jongen, een leuke jongen... Ja maar hij 
acteert raar, ik weet niet zo...' 
KARIMA: 'Miezerig.' 
NAIMA: 'Ja, miezerig, je weet wel als, als eh, als er iets gebeurt dan is ie niet echt 
eh...' 
SORAYA: 'Bijvoorbeeld Stefano, die kan wel acteren, of Ludo.' 
KARIMA: 'Ja.' 
PEGGY [i]: 'En Kim?' 
NAIMA: 'Kim? Vind ik ook niet goed spelen.' 
KARIMA: 'Nee, nee, nee, middelmatig.' 
(Interview 13) 

Zo worden meningen uitgewisseld over prestaties van verschillende acteurs, 

waarmee de jongeren een haast professionele positie innemen. Daarnaast lieten 

jongeren zien kennis te hebben van het 'echte' leven van acteurs. Bijvoorbeeld 

over de actrice die in Goede Tijden Slechte Tijden Charlie speelt: 

KIMBERLY: 'Maar ze is toch ook in het echt, Aukje van Ginneken, is toch ook ziek, 
ze heeft toch wat aan d'r nieren? Dus soms in de serie, ik vond dat je dat nu wel goed 
kon zien, dan kan ze er zo slecht uitzien, dan keek ze echt heel moe en dan was het 
hier zo'n beetje ingevallen.' 
(Interview 2) 

Andere jongeren bleken te beschikken over eerstehands informatie over acteurs, 

doordat ze er in het echte leven een zijn tegengekomen. Qamar vertelt het op 

een aanvankelijk achteloze maar uiteindelijk triomfantelijke manier: 

QAMAR: 'Wie in Goede Tijden trouwens wel heel knap is, is Yasmine. Ik had haar 
een keer in het echt gezien en toen zei ik zo tegen d'r: "Mag ik even kijken of je in 
het echt ook zo mooi bent?"' 
ESTHER [1]:'Wat zei ze?' 
QAMAR: 'Nou toen gaf ze me gewoon zo'n big smile... toch Bert?' 
BERT: 'Ja.' 
(Interview 1) 
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Product 

Een andere manier waarop de deconstructiestijl zich manifesteert is als jongeren 

de soap beschouwen als mediaproduct. Dat doen ze onder andere wanneer ze 

het hebben over de makers van de soap. Veelal worden zij impliciet aangeduid 

met het woordje 'ze': 

LONNEKE: 'Wat ik mooi vond, toen Hennie doodging, hoe ze dat allemaal gedaan 
hebben toen. Hennie, de vrouw van oom Govert.' 
(Interview 8) 
BIBIANA: 'Wat gaf Charlie ook alweer aan Barbara in de vorige aflevering, toen zei 
ze: "hier pak aan, doe het onder je truitje", wat was dat?' 
JOLIJN: 'Een beeldje ofeo?' 
CARON: 'Iets blauws ofzo.' 
JOLIJN: 'Het bestond uit twee deeltjes toch?' [...] 
BIBIANA: 'Ja, ik wil weten wat het is.' 
ESTHER [i]: 'Ik heb ook geen idee.' 
CARON: 'Vraag het Endemol Productie.' 
(Interview 5) 

Met het besef van het bestaan van makers kan het besef van het bestaan van 

kijkers gepaard gaan. Soms gebruiken jongeren vaktermen als 'kijkcijfers' en 

'doelgroep'. In de onderstaande citaten komt daarbij wederom een wat triom

fantelijke toon bovendrijven: 

JOLIJN: 'Maar stel, iemand vind het saai, dan is het ook weer niet meer leuk. Want 
stel, iemand vindt het ontzettend saai en dan gaat ie ook niet meer naar Goede Tijden 
kijken, nou en dan gaan de kijkcijfers omlaag.' 
(Interview 5) 

KIMBERLY: 'Het zou wel leuk zijn als het ook op een school was, omdat de doelgroep 
best wel veel kinderen zijn die naar school gaan. [...] Ja, dus de school is toch wel 
zo'n omgeving, tenminste ik ben toch wel de meeste tijd van de dag helaas op school. 
Dus het zou misschien ook wel leuk zijn als er een school in voorkwam.' 
(Interview 2) 

Genre 
De soap wordt ook gedeconstrueerd als genre met eigen regels en eigenaardig

heden. Met betrekking tot de verhaallijnen merken jongeren op dat veel hef

tige gebeurtenissen plaatsvinden en dat personages daardoor veel meemaken. 

Sommige jongeren lijken zich hieraan te ergeren, anderen stellen dat dat nu 

eenmaal bij het genre hoort: 
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EVELIEN: 'Ja, er gebeurt teveel inéén... Zegmaar van Jef en Barbara en dan speelde 
er weer iets anders mee en het is allemaal zo door elkaar.' 
BERT: 'Ja, maar dat is soap.' 
EVELIEN: Ja, dat is waar, maar het is allemaal zo onwerkelijk.' 
DANA: 'Je kent veel mensen en er gebeurt overal wel wat, maar dit is gewoon zo 
veel en heftig.' [...] 
BERT: 'Anders is het toch geen serie?' 
(Interview i) 

O p vergelijkbare wijze wordt gesproken over steeds wisselende relaties van per

sonages. Sommige jongeren keuren het af, anderen stellen: 'dat is dus soap': 

EVELIEN: 'Ik vind wel dat ze... Eerst waren hun opeens lesbisch en dan is Charlie, 
uhh... valt weer op Milan en dan valt Isabella weer op Yasmin.' 
DANA: 'Dat is dus soap.' 
EVELIEN: 'Ja, maar dat...' 
DANA: 'Dat is altijd zo.' 
(Interview i) 

Met het gebruik van de deconstructiestijl kunnen jongeren tonen dat ze door

zien dat de soap gefabriceerd is. Het is een mediaproduct dat onderhevig is aan 

genreregels, het wordt gemaakt bij Endemol en de personages van de soap zijn 

acteurs die hun werk niet altijd goed doen. Met het etaleren van deze wijsheden 

plaatsten jongeren zichzelf in de positie van wetende: ze laten aan de andere 

jongeren in het groepsinterview en aan de interviewer zien dat ze mediawijs zijn. 

Veel uitspraken in de deconstructiestijl gaan impliciet over realisme. Acteurs 

worden aangeduid als 'nep' en jongeren praten over hoe acteurs in het 'echte' 

leven zijn. Ook het zien van de soap als mediaproduct of specifiek televisiegenre 

veronderstelt dat het hier gaat om een fictieve televisiewereld. Er werden in 

de interviews ook uitspraken over de soap en haar realiteitsgehalte gedaan die 

een sterke morele ondertoon hebben. Die behandel ik bij de moralisatiestijl. 

Nu eerst de associatiestijl. 

ASSOCIATIE 

Met de associatiestijl praten jongeren over de personages. Ze evalueren het 

uiterlijk en gedrag van personages, wat resulteert in óf het afkraken van perso

nages óf het uiten van bewondering; ze leven zich in in wensen, gevoelens en 

gedachten van personages; en ze betrekken situaties waarin personages verke

ren op hun eigen positie door te bedenken wat zijzelf zouden doen. Met deze 

drie manieren van praten associëren jongeren zichzelf met de personages (zie 

Gillespie, 1995: 148). Zo construeren ze een 'sensitive self'. De associatiestijl is 

vergelijkbaar met het referentiële perspectief van Liebes en Katz (1990: 100), 
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zij het dat de informanten vaker impliciet (namelijk bij evalueren en inleven) 

dan expliciet (bij betrekken) vergelijkingen tussen personages en hun eigen 

leven maken. 

Evalueren 

Personages kunnen positief en negatief worden geëvalueerd. Bij dat laatste 

zeggen de jongeren personages te haten of irritant te vinden: 

ANNEMIEK: 'Ik haat Roxy.' 
PATRICIA: 'Ja.' 
LONNEKE: 'Ik haat Laura. Weetje...' 
MONIKA [i]: 'Hoe bedoel je?' 
ANNEMIEK: 'Roxy is verwend en Laura...' [...] 
PATRICIA: 'En Jef is irritant.' 
(Interview 8) 

In tegenstelling tot de studie van David Buckingham (1987: 164) naar jongeren 

en soaps, waarin volwassen personages werden gewaardeerd en jongere persona

ges afgewezen, vinden de jongeren uit dit onderzoek de volwassen personages 

van Goede Tijden Slechte Tijden in het algemeen niet leuk: 

MONIKA [1]: 'En welke personages vinden jullie niet leuk?' 
MIRA: 'Die oudjes.' 
JAMAL: 'Die ouderen.' 
MIRA: 'De ouderen dus.' 
MONIKA [1]: 'En kunnen jullie beschrijven wie de oudjes zijn?' 
JAMAL: 'Meneer Harmsen.' 
MIRA: 'Robert'. 
JAMAL: 'Robert, Jef, gaat dood volgens mij.' 
LEAH: 'Ja, hij gaat dood!' [anderen lachen] 
(Interview 7) 

Terwijl oude personages als Robert en Jef nota bene dood worden gewenst, 

krijgen jonge personages, wederom in tegenspraak met de studie van Buc

kingham (1987: 189), vaker een positieve evaluatie. Bij personages van dezelfde 

sekse lijkt sprake van identificatie. Jongeren vergelijken zichzelf soms direct 

met een bepaald personage, zoals Fatma in het onderstaande citaat doet. Bij 

personages van de andere sekse lijkt een seksuele lading aanwezig. Samantha 

lijkt zich het personage Milan zelfs toe te eigenen in relatie tot de andere 

meiden in de groep: 

ESTHER [1]: 'Charlie vinden jullie het belangrijkste?' 
SAMANTHA: 'Ja, die maakt het leuk.' 
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FATMA: 'Ja, die maakt het leuk en ze is ook zo babyachtig. [...] Ik ben Charlie de 
tweede!' 
ESTHER [i]: 'Hé, jij zei Milan?.' 
SAMANTHA: 'Ja eh, kijk... Als er ook lekkere jongens in die film zitten dan kijk 
je er ook meer naar.' 
FATMA: 'Volgens mij vindt zij Milan leuk.' 
ELSA: 'Wie?' 
FATMA: 'Zij.' 
SAMANTHA: 'Niet afpikken, hè?' 
(Interview 6) 

Soappersonages bieden de gelegenheid om je mening te uiten over welk soort 

mensen je leuk vindt, waarmee je ook jezelf als mens positioneert. Informanten 

wijzen de oudere personages categorisch af, zetten hen neer op een afstand van 

zichzelf, en plaatsen jonge personages dichtbij, door te zeggen dat ze zelf ook 

zo zijn of dat ze hen aantrekkelijk vinden. Soms gaan evaluerende uitspraken 

puur over uiterlijk. Als meisjes vrouwelijke personages evalueren, focussen ze 

in de regel op haar en kleding. Zo spreekt een groep meiden op bewonderende 

toon over het uiterlijk van het personage Isabella: 

ESTHER [i]: 'Ja, wat vinden jullie van haar?' 
PRECILLA: 'Ze ziet er altijd leuk uit.' 
ROXANNE: 'Ja, heel leuk zelfs...' 
ANNE: Alleen, ze is heel erg wit.' [...] 
KAREN: 'Ja maar, dat komt door haar rode haar. [...] Maar ik vind haar er wel altijd 
goed uitzien.' 
PRECILLA: 'Ja, ik vind dat echt wel.' 
AIMEE: 'Ja, maar ze heeft best wel... Haar haar zit altijd leuk enzo.' 
PRECILLA: 'Ze heeft ook altijd leuke kleren aan.' 
(Interview 4) 

Wanneer jongeren het uiterlijk van een personage van de andere sekse bewon

deren, is 'lekker' het sleutelwoord. Een verdere uitleg lijkt haast niet nodig: 

MONIKA [1]: 'Van de personages die in GTST voorkomen, wie vinden jullie het 
meest interessant of leuk?' 
ANNEMIEK: 'Stefano.' [lacht] 
FADUA: 'Ja, Stefano.' 
MONIKA [1]: 'Kan je hem beschrijven?' 
ANNEMIEK: 'Lekker.' 
LONNEKE: 'Ja, lekker inderdaad.' 
(Interview 8) 

Oudere personages worden op basis van hun uiterlijk juist afgekraakt: 
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PATRICIA: 'Maar Laura draagt altijd zulke make-up en dat het eh... echt barbiepop, 
echt paars hier, roze daar.' 
FADUA: 'Maar ze hebben allemaal zoveel make-up op'. [...] Weet je wat het is...' 
PATRICIA: 'Bij die jongere mensen is het nog gewoon leuk, maar zij is zo'n oud 
wijf. Van die gekke kleurtjes echt zo...' 
(Interview 8) 

Andere uitspraken gaan meer over gedrag van personages. De meiden in het 
volgende citaat lijken tegen elkaar op te bieden over hoe stom Milan wel niet 
is: 

ESTHER [i]: 'En wat is Milan voot een jongen?' 
AIMEE: 'Stug.' 
ROXANNE: 'Een sukkel.' 
AIMEE: 'Nou, hij doet zich stoer voor maar eigenlijk is hij dat niet, als je het zo 
ziet.' 
PRECILLA: 'Ik vind hem een vies kwalletje.' [anderen lachen] 
ANNE: 'Hij irriteert me als ik kijk.' 
AIMEE: 'Hij is belachelijk.' 
ROXANNE: 'Echt lelijk is hij.' 
KAREN: 'Ik vind... Hij doet gewoon stoer, maar eh, ja... ' 
ANNE: 'Hij wil haar wel helpen, maar dan durft ie dat niet te zeggen, ofzo.' 
AIMEE: 'Hij denkt alleen aan zijn ego.' 
KAREN: 'Heel egoïstisch.' 
(Interview 4) 

Van een vergelijkbaar mechanisme kan sprake zijn wanneer personages positief 

worden geëvalueerd. Het gedrag van een personage wordt dan juist bewonderd 

en toegejuicht. De populariteit van het 'slechte' personage Ludo Sanders, in 

het bijzonder bij jongens, is in deze context opvallend (zie ook Buckingham, 

1987: 190): 

BEN: 'Stel je voor, hij heeft iets gedaan ofzo en zeg maar iemand komt erachter, dan 
gaat hij niet moeilijk doen, zo van "oké, ik geef het toe", ofzo. Hij blijft cool.' 
ALVIN: '"Nee, ik heb toch doekoe" [geld], ofzo.' 
BEN: 'Hij wacht af, hij wacht gewoon af thuis, hoe het verhaal - nee, niet hoe het 
verhaal - maar hoe het afloopt gewoon en misschien aan het einde neemt hij een beslis
sing, maar hij gaat et eerst gewoon rustig over nadenken, van "wat ga ik doen?"' 
PEGGY [1]: 'En wat vind je daarvan?' 
BEN: 'Dat vind ik een goeie maniet van aanpakken.' 
(Interview 17) 

In het evalueren van personages is een element van performance aanwezig. 

In een groep jongens is het stoer om het criminele gedrag van een personage 
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gewoon goed te keuren. De evaluerende uitspraken die met de associatiestijl 

worden gedaan over personages bieden ruimte om te bedenken welk soort 

mensen je waardeert, waarmee je tevens jezelf als persoon ten opzichte van de 

buitenwereld neerzet. 

Inleven 

Terwijl het evalueren van personages relatief afstandelijk is, je roept van een 

afstandje wat je van een personage vindt, kunnen jongeren met hun uitspraken 

ook dichter op de huid van personages zitten. Ze noemen hen dan 'lief' of 

'aardig'. In vergelijking met het louter 'leuk' vinden van personages, spreekt 

meer betrokkenheid bij wat hen beweegt: 

ESTHER [i]: 'Wat is Daantje voor iemand?' 
QAMAR: 'Ze is lief, maar ze kan ook koppig zijn, heel koppig.' 
ESTHER [i]: 'Wat vinden jullie van haar?' 
BERT: 'Ze ziet er aardig uit.' 
(Interview i) 

Met deze manier van praten leven jongeren zich in in personages. Daarbij 

komen in feite voor het eerst in dit hoofdstuk verhaallijnen ter sprake uit de 

aflevering van Goede Tijden Slechte Tijden die informanten hebben gekeken vóór 

het interview. Jongeren leefden zich onder andere in in Daantje, die vanwege 

een leverziekte in het ziekenhuis ligt: 

KIMBERLY: 'In deze serie denkt ze dat ze doodgaat. Maar in deze serie zie je nog niet 
echt dat ze alles uit het leven wil halen, ze ligt nu nog een beetje te denken enzo.' 
VICTORIA: 'Een beetje te filosoferen.' [lacht] 
ESTHER [i]: 'Hoe gaat Daantje met mensen om in de serie?' 
KIMBERLY: 'Ja, ze wil wel... Ja, het is echt erg.' 
VICTORIA: 'Ze wil graag aandacht.' 
(Interview 2) 

Daantjes wensen, gevoelens en gedachten zijn op deze manier onderwerp van 

gesprek. Datzelfde geldt wat betreft Daantjes tweelingbroer Milan, die haar 

kan helpen door een stukje van zijn lever af te staan: 

ESTHER [1]: 'En dan wil ik ook nog even Milan bespreken, wat is Milan voor een 
jongen?' 
EVELIEN: 'Nou eh... een beetje egoïstisch.' 
QAMAR: 'Nee, volgens mij is hij wel lief, maar wilt hij dat niet. Hij wil haar wel 
helpen, maar iets houdt hem tegen.' 
DANA: 'Volgens mij is hij bang.' 
QAMAR: 'Ik weet niet wat... Volgens mij is hij wel een lief persoon, maar doet hij 
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alleen maar stoer. Anders zou hij niet naar het ziekenhuis gaan.' 
(Interview i) 

Soms gaan jongeren een stap verder in het zich verdiepen in personages. Ze 

kruipen dan in de huid van een personage, door in plaats van de derde persoon 

enkelvoud de eerste persoon enkelvoud te gebruiken: 

ESTHER [i]: 'Ik ben ook heel benieuwd hoe jullie over Milan denken. Wat is Milan 
voor een jongen volgens jullie?' 
VICTORIA: 'Zo'n iemand die wel gevoelens heeft, maar die niet toont.' 
KIMBERLY: Arrogant.' 
VERENA: 'Ja, stoer.' 
KIMBERLY: 'Ja, hij is te stoer om te huilen.' 
VICTORIA: 'Ja, ja.' 

KIMBERLY: 'Echt zo van "ja, ik heb verdriet, ik zou eigenlijk wel willen huilen 
maar ik ben te stoer".' 
(Interview 2) 

Daarnaast praten de jongeren over de lesbische relatie van Charlie en Isabella, 

die al ter sprake kwam in het begin van dit hoofdstuk. Daarbij wordt Isabella's 

onzekerheid over haar seksualiteit belicht: 

ESPERANSA: 'Isabella schaamt zich.' 
MONIKA [1]: "waarvoor schaamt zij zich?' 
ESPERANSA: 'Dat ze lesbisch is.' 
(Interview 10) 

Ook over de gevoelens van Charlie wordt gepraat, waarbij de conclusie is dat 

ze niet echt lesbisch is, maar biseksueel, aangezien ze ook op jongens valt: 

JANICE: 'En eh, Charlie, volgens mij, is biseksueel hoor...' 
PEGGY [1]: 'Ja.' 

DANISHA: 'Charlie nee, maar, Charlie is biseksueel, want... Isabella wil wel recht
streeks lesbisch zijn, maar Charlie, die twijfelt een beetje tussen lesbischheid en de 
hetero...' 
(Interview 16) 

Zo leven jongeren zich in in verschillende personages die een rol spelen in een 

bepaalde verhaallijn. Dat geeft hun de mogelijkheid de situatie vanuit meer

dere perspectieven te bekijken. Tijdens de groepsinterviews kozen jongeren 

de verhaallijnen uit die gaan over jonge personages. Bij de verhaallijn over de 

leverziekte wordt gekeken vanuit Daantje en Milan, in het geval van de lesbische 

relatie vanuit Isabella en Charlie. Het performance-element is in dit geval dat 
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jongeren aan andere jongeren en de interviewer kunnen laten zien dat zij de 

mensenkennis hebben om te begrijpen wat er aan de hand is. 

Betrekken 

Jongeren betrekken de personages ook direct op hun eigen leven, door te be

denken wat zij in een gelijke situatie zouden doen. Dat gaat meestal gepaard 

met de frase 'ik zou.. . ' : 

AZIZ: 'Maar het pakt je ook soms aan, weet je, dan denk je aan je eigen... Straks 
overkomt het mij, wat zou ik doen?' 
(Interview 14) 

Tijdens de interviews plaatsten jongeren zichzelf vooral in de situatie van 

Milan. Milan wordt gevraagd een stukje van zijn lever af te staan aan zijn 

zieke tweelingzus. Er wordt flink gediscussieerd over wat je in zo'n situatie 

zou moeten doen: 

ESTHER [1]: 'Hoe denken jullie over de levertransplantatie?' 
PRECILLA: 'Ik zou mijn lever wel willen afstaan aan mijn familie of iemand die mij 
heel dierbaar is, dat bedoel ik, maar als ik zou sterven en ze kunnen m'n lever ofzo 
gebruiken of iets, zal ik het toch niet willen.' 
ESTHER [1]: 'Nee?' 
KAREN: 'Ja, nou ik zou het wel doen.' 
ESTHER [1]: 'Ja, jij wel Karen?' 
KAREN: 'Ja, dan kan je andere mensen hun leven mee redden, jij bent toch al 

dood.' 
ESTHER [1]: 'Maar zoals Milan doet, die een stukje van zijn lever afstaat?' 
KAREN: 'Ja, zou ik wel doen, maar bij een heel onbekende.' 
PRECILLA: 'Nee, want stel je voor: op een dag word ik ziek en ik heb die lever 
zelf nodig, ik heb het afgestaan aan anderen en die persoon kan mij hem dan niet 
geven.' 
KAREN: 'Dat groeit toch wel weer aan.' 
PRECILLA: 'Nee, ja het groeit wel weer aan, maar stel je voor, die van jou is iets 
mis mee ofzo.' 
KAREN: 'Dan wil je toch altijd dat iemand anders dat aan jou geeft?' 
PRECILLA: 'Ja dan wil je dat, maar stel je voor, mensen zijn niet zo eh, hoe noem 
je dat, eh weggevend zoals jij bent ofzo en jij hebt het nodig en krijgt het op een dag 
niet en jij hebt het wel afgestaan en jij sterft daardoor.' 
KAREN: 'Nou ik vind toch dat je iemand anders moet helpen.' 
PRECILLA: 'Ja, aan een persoon die jij niet kent, maar ik zou het liever aan mijn 
familie geven, dan dat ik het aan een onbekende geef, dat vind ik.' 
(Interview 4) 
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Blijkbaar zet de verhaallijn over de levertransplantatie aan tot het je afvragen 

wat jij in de betreffende situatie zou doen. Na enige aanmoediging van de 

interviewer gaan de meiden in het bovenstaande citaat met elkaar een gesprek 

aan, waarin ze hun meningen uitwisselen. O o k de lesbische relatie tussen 

Charlie en Isabella werd in de interviews op het eigen leven betrokken. Meiden 

plaatsen zich in de situatie van Charlie en Isabella, maken zo een koppeling 

met hun eigen leven en komen tot uiteenlopende conclusies. Sommige meiden 

werpen het idee van lesbisch zijn verre van zich. Hun moeder zou het in elk 

geval niet accepteren: 

CARON: 'Als mijn moeder het zou zien.' 
RIANNA: Als ze gaan kussen, ga ik over mijn nek.' 
SHIRLEY: 'Dat wil ze echt niet zien.' 
CARON: 'Nee.' 
SELINE: 'Ik denk niet dat mijn moeder het...' [anderen lachen] 'Echt niet hoor.' 
BIBIANA: 'De mijne slaat me het huis uit.' [anderen lachen] 
(Interview 5) 

Andere meiden konden zich er meer bij voorstellen: 

SAMANTHA: 'Nou kijk, vroeger dacht ik altijd "bah lesbisch, gatver, rot op met 
hun", weet je wel, maar nu denk ik gewoon "het zou eigenlijk best wel kunnen", niet 
dat ik het wil worden ofzo, maar gewoon die mensen, het is gewoon respect.' 
FATMA: 'Maar je weet nooit wat er gebeurt, misschien kan ik het bijvoorbeeld later 
wel worden, maar ik zou niet... Maar ik zeg niet dat ik het word, maar ik zeg dan 
"het kan".' 
(Interview 6) 

Zo bieden soaps aanleiding tot het jezelf verplaatsten in situaties die je in 

het dagelijks leven wellicht niet zo snel tegenkomt. In de interviews werd dat 

gegeven opgepikt om met anderen van gedachten wisselen over die situaties. 

Dat lijkt in meet algemene zin de functie van de associatiestijl. De jongeren 

gebruiken die stijl om in interactie met elkaar hun positie te bepalen ten op

zichte van verschillende soorten mensen, de situaties waarin zij verkeren en hoe 

zij daarmee omgaan. Daarmee laten de jongeren aan elkaar en de interviewer 

zien wat voor soort mens ze zelf zijn. 

MORALISATIE 

In de moralisatiestijl schuiven de twee bovengenoemde stijlen gedeeltelijk 

in elkaar. Het praten over de soap en haar personages krijgt dan een stetke 

morele ondertoon. De jongeren uiten oordelen over wat ze in de soap zien. 

Die oordelen gaan over het gedrag van personages, maar soms ook over hoe 
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dat gedrag wordt afgebeeld. Bij dat laatste kan aan het realiteitsgehalte van 

soaps worden gerefereerd (zie Buckingham, 1987: 173). Chris Barker vond na 

gesprekken met Britse meiden over soaps: Throughou t the conversations the 

girls are engaged in moral evaluations of characters, situations and represen

tations [...]• The primary tension in the conversation^] [...] is between the 

girls' own moral opinions and the need to justify such judgements against the 

yardstick of realism' (Barker, 1998: 72). De moralisatiestijl biedt jongeren de 

gelegenheid hun positie te bepalen ten overstaan van morele vraagstukken en 

zo een 'moral self' te vormen. Ze gebruikten deze stijl vooral om over seksueel 

gedrag van personages te praten. 

Lesbische liefde 

De lesbische relatie van Charlie en Isabella roept relatief veel morele oordelen 

op. Die kunnen betrekking hebben op de relatie op zich, maar ook op het feit 

dat in een soap een lesbische relatie te zien is: 

ESTHER [1]: 'En hoe denken jullie over de lesbische relatie van Charlie en Isa

bella?' 
KIMBERLY: 'Dat moet toch wel kunnen... als je van elkaar houdt? We leven toch 
nu in een tijd en in een land waar dat kan en dat mag en dan moet het ook zeker in 
series. Want stel je voor, je bent zelfbijvoorbeeld lesbisch... Ik ben niet lesbisch... 
[anderen lachen] En je kijkt dat soort series en je twijfelt over je gevoelens ofzo en 
dan zie je: "kijk daar kan het ook" enzo'. [...] 
VICTORIA: 'Het is niet vreemd, het is geen taboe, het is niet zo van "uhh".' 
KIMBERLY: 'Het is niet raar.' 
(Interview 2) 

Over de relatie van Charlie en Isabella worden verschillende oordelen geveld. 

Daarbij is het ambigu of de oordelen betrekking hebben op het gedrag van de 

personages of op het realisme van de verhaallijn: 

ESTHER [1]: 'Hoe denken jullie over de lesbische relatie van Isabella en Charlie?' 
AIMEE: 'Dat moeten ze zelf weten.' 
ROXANNE: 'Ja, dat moeten ze zelf weten.' 
ANNE: 'Ze moeten het zelf weten, maar het is echt wel gewoon eigenlijk.' 
AIMEE: 'Het is wel heel overdreven.' 
ROXANNE: 'Ik vind het wel heel apart.' 
ESTHER [1]: 'Sorry, wat zei je?' 
ANNE: 'Het is wel gewoon.' 
AIMEE: 'Iedereen moet zelf weten wat ie is ofzo, niet dat ik er problemen mee heb, 
maar in deze serie ofzo wordt het wel heel erg overdreven overkomen.' 
ROXANNE: 'Ja, en ze zijn zo klef.' 
KAREN: 'En Charlie vertelt ook alles aan d'r moeder, maar dat doe je normaal 
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niet. 

ANNE: 'Dat doet niemand.' 
AIMEE: 'Nee, niemand.' 
(Interview 4) 

Terwijl in de twee bovenstaande citaten gematigd positieve oordelen over de 

lesbische relatie doorklinken zijn andere jongeren directer, zoals ook al in het 

eerste citaat van dit hoofdstuk bleek. Lesbisch zijn is 'vies': 

PEGGY [1]: 'Oké, jij wilde, jij wilde er niets over zeggen, waarom wilde je er niets 
over zeggen? Ik vroeg je net "wil je een omschrijving geven?", toen zij je nee...' 
JANICE: 'Nee, is vies lesbisch, stel je voor man... ' [lacht] 
PEGGY [1]: 'Maar eh, wat vinden jullie nou eigenlijk van de relatie Isabella en 
Charlie?' 
JANICE: 'Ik blijf erbij wat ik heb gezegd, ik vind het vies. Ik vind dat dat niet kan 
van die jongeren... ik vind het vies.' [lacht] 
(Interview 16) 

De jongeren vellen met de moralisatiestijl een oordeel over wat ze in de soap 

zien. Die oordelen variëren van 'we leven toch nu in een tijd en in een land 

waar dat kan en dat mag' en 'iedereen moet zelf weten wat ie is' tot 'ik vind het 

vies'. Zo laten ze aan de groep en de interviewer zien wat volgens hen moreel 

juist gedrag is. 

Wisselende relaties 

Een ander moreel vraagstuk aangaande seksualiteit dat jongeren interpreteren 

met de moralisatiestijl zijn de wisselende relaties tussen personages. Dat fe

nomeen is typisch voor 'dyadische' soaps, waartoe ook de Nederlandse soaps 

behoren: oude liefdesrelaties worden opgeblazen en personages worden in 

nieuwe liefdesrelaties geplaatst (Liebes & Livingstone, 1998: 153). Niettemin 

worden personages die wisselende relaties hebben door sommige jongeren 

veroordeeld: 

ESTHER [1]: 'Wat is Daantje voor een meisje?' 
SAMANTHA: 'Een kreng.' 
FATMA: 'Een bitch.' 
CARA: 'Eerst gaat ze met Stefano, dan gaat ze met Benjamin en nu gaat ze weer 
met Dennis.' 
(Interview 6) 

Datzelfde aspect komt naar voren in een kleinere studie naar de interpretatie 

van soaps (studie m , zie hoofdstuk drie), waaraan alleen meiden van Turkse 

en autochtone komaf deelnamen. Er was één Turkse, één autochtone en één 

gemixte groep. Deze interviews zijn niet op school afgenomen, maar bij de 
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meiden thuis. Daarnaast waren de meiden in de etnisch homogene groepen 

goede vriendinnen van elkaar. De meiden uit de etnisch gemixte groep kenden 

elkaar van de buurt. Dat de meiden elkaar relatief goed kenden resulteerde in 

een vertrouwde sfeer tijdens de groepsinterviews. De meiden van Turkse komaf 

uitten daarbij veel kritiek op de moraal van Goede Tijden Slechte Tijden. O p de 

vraag waarom ze naar die soap kijken, antwoorden ze: 

SERPIL: 'Ik snap het ook eigenlijk niet, het is heel raar, iedereen is al een keer met 
elkaar naar bed geweest en dat vind ik zo stom, dan gaat die weer met die zoon en dan 
weer met die vader en dan gaan ze weer trouwen en scheiden. Dat soort dingen.' 
(Interview 20) 

Dat oordeel klonk door in hun opvattingen over de verschillende persona

ges: 

ANNERIEKE [1]: 'En wat vinden jullie van haar?' [van Hedwig] 
AYSEN: 'Slordig. Weet je wat ik stom van haar vond, dat zij eh... naar bed ging met 
haar leraar, heel stom. Toen haatte ik haar.' 
ANNERIEKE [1]: 'En waarom vond je dat?' 
AYSEN: 'Je gaat toch niet zomaar met iemand naar bed, ik bedoel je verkoopt jezelf 
toch niet voor cijfers. Is gewoon vies en dan heeft ze er nog een heel trauma aan 
over.' 
(Interview 18) 

ANNERIEKE [1]: 'Wat vonden jullie van Julian?' 
LEYLA: 'Leuk, maar ik vond het dom dat hij met Kim naar bed was gegaan.' 
AYSEN: 'Afgang, schandalig!' 
ANNERIEKE [1]: 'Waarom?' 
LEYLA: 'Omdat het broer en zus waren.' 
AYSEN: 'Dat doe je toch niet?' 
(Interview 18) 

De meiden van Turkse komaf waren duidelijk in hun oordeel: wat in Goede 

Tijden Slechte Tijden op het gebied van seks gebeurt, kan allemaal echt niet. 

Ze hadden dan ook moeite om zichzelf in het verhaal te plaatsen. Personages 

die meerdere seksuele relaties hadden gehad, werden categorisch afgewezen. 

Uiteindelijk vonden ze één personage dat niet met jan en alleman naar bed 

was geweest: 

ANNERIEKE [1]: 'Als je een keer mee mocht spelen in Goede Tijden Slechte Tijden, 

wie zou je willen spelen?' [...] 
SERPIL: 'Nou Roos, dat vind ik het leukste meisje, ze is gewoon zichzelf en niet echt 
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dat ze met die en die naar bed is geweest, ze heeft eigenlijk maar van twee jongens 
gehouden, Arthur en Arnie. Maar ik zou er ook niet in willen spelen.' 
ANNERIEKE [i]: 'Niet?' 
SERPIL: 'Het is helemaal geen leuke serie, ja het is wel een leuke serie, maar het is 
ook vernederend.' 
ANNERIEKE [i]: 'Hoe bedoel je?' 
SERPIL: 'Ja, ik vind echt, ja, iedereen is met elkaar naar bed gegaan en dat zoveel 
mensen naar die serie kijken is best een slecht voorbeeld, vind ik. Hoe kan je nou 
met je broer naar bed gaan, heb je dat gezien?' 
ANNERIEKE [i]: 'Ja.' 
SERPIL: 'Ja, hoe kan dat? Ik vind het zo stom en die ouders vinden dat normaal.' 
FATMA: 'Ja, zo van "kan gebeuren".' 
SERPIL: '"Kan gebeuren", nee, zulke dingen vind ik heel erg.' 
ANNERIEKE [i]: 'En wat vind jij ervan?' 
JESSICA: 'Ja, ik vind het ook wel een slecht voorbeeld.' 
SERPIL: 'Het is het toppunt van slecht!' 
(Interview 20) 

De meiden van Turkse komaf grijpen het interview aan om zichzelf te pre

senteren als experts op moreel gebied. De autochtone meiden uit deze studie 

praatten op een andere manier over de personages. Ze leken te waarderen dat 

personages doen wat ze willen: 

IRIS: 'Hedwig zou ik wel willen spelen.' 
EVELINE:'Of Kim.' 
LINDA:'Of Charlie.' 
EVELINE: 'Ja, Charlie zou ik ook wel willen spelen.' 
ANNERIEKE [1]: 'En waarom?' 
EVELINE: 'Die is ook zo eigenwijs en brutaal, maar die is ook wel stiekem en ge
meen en dat is ook wel leuk om te spelen. Als zij iets wil en het lukt haar niet, gaat 
ze altijd wel iets stiekem doen zodat het haar wel lukt.' 
LINDA: 'Ja, net als dan is ze op Sylvester en dat andere meisje ook en dan gaat zij 
ervoor zorgen dat zij het niet met hem krijgt, zodat zij het met hem kan nemen.' 
ANNERIEKE [1]: 'En waarom zouden jullie Hedwig willen spelen?' 
EVELINE: 'Gewoon, lijkt me een leuke rol. Gewoon alles kunnen doen wat je zelf 
wil.' 
(Interview 19) 

Bij het oordelen over seksuele relaties van personages speelt de etniciteit van 

de meiden een rol. Ze toetsen wat in de soap gebeurt aan de waarden die ze 

zichzelf opleggen. In dit geval bleken de meiden van Turkse komaf daarbij 

een stuk conservatiever dan de autochtone Nederlandse meiden. Aan de rol 

van etniciteit besteed ik meer aandacht na de bespreking van de interpretatie 

van Costa. 
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Waardering voor Costa 

De jongeren die over Costa werden geïnterviewd waren — in tegenstelling tot 

de jongeren die over soaps werden geïnterviewd - echte fans van de serie. Ze 

toonden zich op alle fronten erg betrokken en bleken over een enorme hoe

veelheid kennis over de serie te beschikken. Ze geven met twee verschillende 

activiteiten invulling aan hun fan-zijn. Ten eerste kijken ze veel en vaak: 

LENNEKE [i]: 'Omschrijf eens waarom jij een echt fan van Costa bent.' 
VALERIE: 'Omdat Costa echt helemaal te gek is. Ik kijk het vaak en hoe vaak ik het 
ook kijk, het verveelt nooit. Ook al kijk ik het drie keer achter elkaar.' 
(Interview ii) 

Ten tweede ondernemen ze, naast het kijken, typische fanactiviteiten: 

ELLA: 'Ik was op i maart, de eerste dag dat ie draaide, er meteen naartoe gegaan. 
Toen ik hem had gezien, was ik echt helemaal gek ervan! Ik heb de acteurs toen echt 
op de voet gevolgd, alles opgenomen wat er op tv kwam, alles in de bladen in een 
map geplakt, enz. enz. En ben nu ongeveer dan al twee jaar fan. En het gaat nog 
steeds niet vervelen!' 
(Interview ix) 

BABETTE: 'Ja, soms als er iemand van school bij mij thuis komt, die schrikken er 
even van als ze m'n kamer zien met al die Costa... Maar ze vinden het wel leuk en 
staan even later de stukjes te lezen en dat is gewoon leuk.' 
LENNEKE [i]: 'Hoe ziet je kamer er dan uit?' 
BABETTE: 'Ik heb de filmposter in een hele grote lijst en verder alle stukjes uit Break 
Out en Hitkrant van de nieuwe serie opgehangen en van de eerste serie van iedereen 
een poster. Ziet er heel gezellig uit, dus als ik wakker word, zie ik meteen iedereen 
van Costa, een goed begin van de dag, hahaha.' 
(Interview i) 

Pe r fo rmat i eve st i j len 

In de wijze waarop de Gwta-fans praten over hun serie zijn dezelfde stijlen te 

herkennen die naar aanleiding van de interviews over soaps werden gerecon

strueerd. Derhalve zijn er veel overeenkomsten in de manier waarop soaps 

en Costa worden geïnterpreteerd, maar er zijn ook verschillen. Die worden 

hieronder beide belicht. 
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D E C O N S T R U C T I E 

Terwij l de deconst ruct ies t i j l in he t geval van d e soaps m e d e werd gebru ik t o m 

h e t gen re te bekr i t i seren, g e b r u i k e n de Costa-fans deze stijl o m n o g meer p le 

zier aan h u n serie te beleven. Z e p r a t e n voora l over o n t m o e t i n g e n m e t ac teurs 

en p r o d u c t i o n e l e aspec ten . D e fans z o u d e n graag eens één van de ac teurs u i t 

Costa o n t m o e t e n : 

LENNEKE [i]: 'Ben je wel eens iemand tegengekomen die in Costa speelt?' 

RENATE: 'Nee. Helaas niet.' 

LENNEKE [l]: 'Dat is dus een droom voor je?' 

RENATE: 'Jaaaaaaaaaaaaa.' 

(Interview iii) 

A n d e r e j o n g e r e n h e b b e n deze d r o o m al eens ervaren: 

M I L O U : 'Nou, de eerste keer ging ik naar een opname van Top of the Pops. Daar 

kwam Georgina optreden en dat wist ik niet, dus ik helemaal blij . . . Maar toen ging 

ik een handtekening vragen en ging ik huilen van blijdschap, dat was echt erg haha. . . 

En toen ik ging figureren in de serie, heb ik een tijdje met haar zitten kletsen en dat 

vond ik geweldig! Ik had op de CWd-fanclub twee kaartjes gewonnen voor de pilot 

van de serie [...] en toen hebben we ook nog even met Georgina staan kletsen! 

(Interview vii) 

O o k w o r d t bij he t be sp reken van de p e r s o n a g e s g e k e k e n naar d e ac t eu r s er

ach te r : 

L E N N E K E [i]: 'Verder vind je Agnetha ook leuk, kan je beschrijven waarom?' 

RENATE: 'Nou, ik ben erg fan van Froukje de Both, want ze heeft in de soapserie 

Goudkust gespeeld en daar was ik altijd met nog een paar erg fan van haar, dus vandaar 

ook, omdat ze nu weer in Costa speelt.' 

LENNEKE [i]: 'Wat vind je precies leuk aan Froukje?' 

RENATE: 'Eh, hoe ze doet, ze speelt goed, zoals in Goudkust en Costa. Ze [is] niet 

echt zo'n typje van "oh, ik ben actrice, nu moet ik ook gaan zingen".' 

(Interview iii) 

D e fans zijn o o k erg ge ïn teresseerd in de p r o d u c t i o n e l e were ld ach t e r de se

rie: 

L E N N E K E [i]: 'Wat vind je verder leuk om te weten te komen over Costa en haar 

sterren?' 

VALERIE: 'Alles. Hoe het opgenomen is enzo.' 

L E N N E K E [i]: 'Hoe gaat dat dan?' 

VALERIE: 'In Spanje. Meer weet ik niet.' 

(Interview ii) 
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De Costa-fans maakten over de gehele linie weinig gebruik van de deconstruc

tiestijl om over hun serie te praten, althans veel minder dan de jongeren die 

over soaps werden geïnterviewd. De betekenisgeving van de fans verloopt vooral 

via de associatiestijl en de moralisatiestijl. Een verklaring zou kunnen zijn dat 

de fans apart zijn geïnterviewd. Ze hoefden daardoor geen mediawijsheid ten 

opzichte van andere jongeren te etaleren. 

ASSOCIATIE 

De drie manieren van praten over personages die bij de soaps werden onder

scheiden - evalueren, inleven en betrekken — komen allemaal terug bij Costa. 

Bij het evalueren van personages valt de positieve teneur op. Personages worden 

nauwelijks afgekraakt, wat te verklaren is met het feit dat de geïnterviewden 

fans van de serie zijn. Net als bij de soaps naar voren kwam, lijken meiden 

zich te identificeren met personages van dezelfde sekse en personages van de 

andere sekse te begeren: 

LENNEKE [i]: 'Wat vind je van Vicky, wat is zij voor meisje?' 
EMILIE: 'Ik vind haar leuk, ze lijkt wel wat op mij, ze is eigenwijs en ze wil gelijk 
hebben ook al heeft ze dat vaak niet. Ik vind haar erg vrolijk dat ben ik ook vaak.' 
(Interview x) 

LENNEKE [i]: 'Welk personage vind jij het leukst uit Costa? [...] 

ELLA: 'Rens, Daan Schuurmansü!' 

LENNEKE [i]: 'Kan je zijn personage in Costa omschrijven?' 

ELLA: 'Voordat hij Janet leerde kennen was hij de hunk van de proppers. Ieder meisje 
wil wel met hem... Maar nadat hij Janet leerde kennen, bleef hij haar trouw. Hij is 
een knappe, lieve, aardige "goed-dansige" propper in Costa'.' 
(Interview ix) 

Een verschil met de soaps is dat personages naast leuk ook grappig worden 

gevonden. Hier is de verklaring wellicht dat Costa een mix is tussen een soap 

en een comedy: 

BABETTE: 'Bijvoorbeeld die Tommy, da's echt een heel raar ventje. Bijvoorbeeld 
in de film, toen hij zei "stuk Hollandse shit", dat is gewoon heel erg leuk. En zo 
heeft hij meer van die rare dingen. En Björn, die kan ook maf doen, dat is gewoon 
heel erg leuk.' 
(Interview i) 

De meiden leven zich in in het proces van relatievorming dat bijna alle per

sonages in Costa doormaken. De vaste personages, de zogenaamde 'proppers', 
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worden in de serie aan de gastpersonages gekoppeld, maar soms ook aan el

kaar. O p het moment van de interviews zijn de proppers Tommy en Agnetha 

verliefd geworden: 

JISKE: 'Nou, Tommy had beloofd aan het eerste meisje dat hij met het proppen 
had leren kennen dat hij met haat zou gaan trouwen en dus kwam dat meisje na een 
aantal jaat naat Salou toe om hem op te zoeken.' 

LENNEKE [i]: 'En hoe liep dat af?' 
JISKE: 'Nou, uiteindelijk kwam hij etachter dat hij toch meet voor Agnetha voelde 
dan voor haar.' 

LENNEKE [i]: "Wat vond Agnetha daat dan van?' 

JISKE: 'Nou, Agnetha zat eigenlijk te stoken tussen Tommy en zijn ex, want die was 

smootverliefd op Tommy.' 

LENNEKE [i]: 'Dus Tommy en Agnetha zijn eindelijk bij elkaar. Wat vind jij daar 

nou van?' 
JISKE: 'Nou, ik vind het echt hattstikke lief, omdat de afgelopen afleveringen wel te 
zien was dat ze elkaar zeer leuk vonden en ik vind ze wel bij elkaar passen.' 
(Interview iv) 

De meiden betrekken situaties waarin personages verkeren nauwelijks spontaan 

op hun eigen positie. In tegenstelling tot de jongeren die over soaps werden 

geïnterviewd, doen ze dat alleen wanneer er expliciet naar wordt gevraagd. De 

meiden werd gevraagd of ze, net als de hoofdpersonages Costa, ook propper 

zouden willen zijn: 

LENNEKE [i]: 'Zou jij ook propper willen zijn?' 
EMILIE: 'Nee, tenminste, ik wil niet iedere zomer twintig vriendjes hebben, maar 
het folders uitdelen enzo wil ik wel. Dus ja/nee.' 
(Interview x) 

De vergelijking valt telkenmale negatief uit. Er doet zich een botsing met het 

seksuele gedrag van de proppers voor: 

LENNEKE [i]: '[Als jij propper zou zijn], zou jij dan ook allerlei mensen gaan 
versieren?' 
JISKE: 'Nou misschien, maar ik zou nooit zomaar verder gaan dan zoenen, dat vind 
ik wel heel persoonlijk voor gewoon een avondje. Dus ik denk nier dat ik iedereen 
zomaar zou versieren.' 
(Interview iv) 
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MORALISATIE 

De discrepantie tussen het seksueel permissieve gedrag van de proppers in Costa 

en de standaarden die de meiden er zelf op nahouden kan een gespreksthema 

in het dagelijks leven zijn: 

LENNEKE [i]: 'Kijk je Costa ook wel eens samen met iemand?' 
ELLA: 'Ik kijk het 's maandags altijd met mijn vader, moeder en mijn zusje sa
men.' 
LENNEKE [l]: 'Praten jullie dan ook wel eens over CostaV 
ELLA: 'Eh, niet zo heel veel... Soms wel eens ja... ' 
LENNEKE [i]: 'Waar praten jullie dan over?' 
ELLA: 'Bijvoorbeeld, een van de hoofdgedachtes in Costa is toch wel seks... Er word 
niet echt voorzichtig, als ik het zo mag zeggen, mee omgegaan... Iedereen gaat met 
iedereen naar bed - ja natuurlijk, want het zijn proppers - maar het is natuurlijk 
niet zo'n goed voorbeeld voor mijn zusje... snap je?' 

LENNEKE [i]: 'Hoe praten jullie daar dan over?' 
ELLA: 'Ik ben daar soms gewoon niet bij hoor, mijn moeder legt het gewoon uit 
aan mijn zusje. Ik ben toch gewoon oud genoeg om te weten dat het zo niet moet, 
dus ik hou mijn mond maar altijd, haha.' 
(Interview ix) 

Het is duidelijk: zoals de proppers met seksualiteit omgaan, zo moet het dus 

niet. De afleveringen die gaan over een conventioneler invulling van seksualiteit 

zijn verreweg het meest geliefd bij de meiden: 

LENNEKE [i]: 'Wat vind je de leukste aflevering van Costa de serie tot nu toe 

[...]?' 
ELLA: 'De serie, dat Rens (Daan Schuurmans) en Janet (Georgina Verbaan) gingen 
trouwen... Hoefik niet over na te denken!' 
(Interview ix) 

LENNEKE [i]: 'Wat vind jij de leukste aflevering van Costa de serie [...]?' 
RENATE: 'Van de oude vind ik dat Daan en Georgina ruzie hebben maar [dat het 
met het] dansen weer goed komt en de trouwerij van hun - en van de nieuwe de 
trouwerij van Angela en Frida tot nu toe.' 
(Interview iii) 

LENNEKE [i]: 'Welke aflevering van de serie vind je het leukst [...]?' 
VALERIE: 'Dat Angela en Frida gaan trouwen.' 
(Interview ii) 
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Over de lesbische relatie en het daaruit voortkomende huwelijk van Angela 

en Frida worden talrijke morele oordelen uitgesproken. Die oordelen zijn 

zonder uitzondering progressief, zoals ook al in het begin van dit hoofdstuk 

naar voren kwam: 

LENNEKE [i]: 'Wat vind je ervan dat Frida en Angela bij elkaar zijn?' 
DAPHNE: 'Is toch een mooi koppel? En als Frida en Angela gelukkig zijn samen, 
waarom niet?' 
(Interview viii) 

De lesbische relatie lijkt een mooie gelegenheid te zijn om aan anderen te laten 

zien dat je ruimdenkend bent. Babette geeft aan dat ze er met vriendinnen 

over heeft gepraat: 

LENNEKE [i]: 'Praat je daar dan ook wel eens over met mensen, over wat jij vindt?' 
[...] 
BABETTE: 'Ja, komt wel voor, dan zegt bijvoorbeeld iemand van "ehm... raar dat 
Angela en Frida gaan trouwen" en dan zeg ik mijn mening van "waarom zouden een 
man en een vrouw die van elkaar houden wel kunnen trouwen en als dat toevallig 
twee vrouwen zijn niet?".' 
(Interview i) 

Bij het bespreken van seksuele relaties van personages speelt - zoals naar voren 

kwam bij de interviews over soaps - de etniciteit van informanten een rol. Die 

rol, evenals de rol van sekse, wordt hieronder verder uitgediept. 

De rol van sekse en etniciteit 

In hoofdstuk twee vertelde ik dat soaps in de wetenschappelijke literatuur 

worden gezien als een vrouwelijk televisiegenre. Dat komt op verschillende 

manieren terug met betrekking tot de besproken groepsinterviews. Ten eerste 

bij de samenstelling van de groep informanten. Bij de 'grote' studie naar soaps 

reageerden meiden enthousiaster dan jongens op de oproep om mee te doen 

aan een groepsinterview: van de 85 jongeren die deelnamen, was driekwart 

van de vrouwelijke sekse. In de 'kleine' studie naar soaps werden, op instigatie 

van de onderzoeker, alleen meiden betrokken. Ten tweede bleek in het vorige 

hoofdstuk dat van de jongeren die een vragenlijst invulden, de meiden vaker 

dan de jongens naar Goede Tijden Slechte Tijden kijken. Ten derde kwam daar 

naar voren dat praten over soaps bij uitstek lijkt te behoren tot een meidencul-

tuur. Kortom: meiden zijn op verschillende fronten sterker bij soaps betrokken 

dan jongens. 
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In de studie naar Costa zijn jongens zelfs geheel afwezig. De informanten 

werden verzameld door middel van een oproep op de fanclubwebsite van 

Costa. O p die oproep reageerden uitsluitend autochtone meiden. Hoewel in 

het vragenlijstenonderzoek geen verschillen naar sekse en etniciteit in de mate 

van kijken naar de serie werden gevonden, voelden jongens en allochtone 

meiden zich blijkbaar niet dermate betrokken bij Costa dat ze lid waren van 

de fanclubwebsite en aan een interview wilden meedoen. 

De jongens die meededen aan een groepsinterview over soaps moesten ope

reren op vrouwelijk terrein. Soms gaan jongens mee in typisch 'vrouwelijke', 

want inlevende manieren van praten over personages: 

ESTHER [i]: 'Hoe gaat Milan met andere mensen om?' 
DANICA: 'Afstandelijk.' 
FRITS: 'Hij denkt niet aan andere mensen.' 
KARSTEN: 'Egoïstisch.' 
DANICA: 'Ja, maar hij wil niet dat ze dichterbij komen.' 
ESTHER [i]: 'Waarom zou hij dat...?' 
DANICA: 'Omdat hij bang is gekwetst te worden.' 
KARSTEN: 'Omdat hij al een paar keer een vader heeft gehad, ofzo.' 
DANICA: 'Die hem gekwetst heeft en eh... ' 
KARSTEN: 'Die hem heeft verlaten, dacht ik.' 
(Interview 3) 

Maar soms proberen ze ook wijzer over te komen dan vrouwelijke medegroeps
leden: 

LEAH: 'Maar die nieuwe Charlie is irritant.' 
MIRA: 'Die van Goudkust.' 
JAMAL: 'Nee, die van Goudkust, ja, dan heb ik helemaal geen zin om te kijken.' 
HELLEN: 'Zij is zo slecht.' 
MONIKA [1]: 'Wat is irritant aan haar?' 
MIRA: 'Dat is ook irritant als ze elke keer nieuwe mensen bijhalen.' 
LEAH: 'Zij kan niet acteren.' 
JAMAL: 'Nee.' 
MIRA:'Of, of vooral...' 
JAMAL: 'Het is niet meer echt, nu is weer een ander personage die die rol vervangt, 
nee.' 
LEAH: 'Charlie was gewoon perfect.' 
MIRA: 'Ja, het is als ze iemand gaan vervangen...' 
JAMAL: 'Je bent gewoon gewend om naar die persoon te kijken.' 
(Interview 7) 

126 



Jamal lijkt zijn best te doen de meiden in zijn groep bij te houden en de zaken 

net iets scherper te formuleren dan zij doen. In andere groepsinterviews namen 

alleen jongens deel. In die groepen lijkt bij uitstek humor gebruikt te worden 

bij het praten over soaps: 

PEGGY [i]: 'En wat vinden jullie van Mathilde in die serie?' 
ALVIN: 'Goed, ze loopt goed.' 
SURINDER: 'Ze speelt...' 
ALVIN: 'Ze beweegt goed... [lacht] D'r heupen, bubbling.' 
PEGGY [i]: 'Oké, serieus.' 
ALVIN: 'Nee maar ze acteert goed.' 
BEN: 'Nee, ik vond haar niet echt goed hoor.' 
(Interview 17) 

Met een grap kun je de lach van de andere groepsleden opwekken, zoals Alvin 

doet als hij de bewegingen van Mathilde met een bekende sensuele zwarte 

dansstijl vergelijkt. In een groep met alleen jongens is het belangrijk stoer over 

te komen, zoals al aan de orde was met betrekking tot de evaluatie van het 

gedrag van het slechte personage Ludo. 

Zo nemen jongens een andere positie in ten opzichte van soaps dan meiden. 

Met het praten over soaps begeven ze zich in een als Vrouwelijk' gecodeerde 

wereld, waarin ze kunnen meegaan of waarvan ze afstand kunnen nemen met 

wijze uitspraken of het gebruik van humor. Meiden lijken grosso modo meer 

mee te gaan in de soapwereld. Dat valt met name op bij de moralisatiestijl. 

Die stijl, die wordt gebruikt om te praten over seksuele relaties van persona

ges, wordt voornamelijk door meiden aangewend. De geïnterviewde jongens 

hadden een stuk minder dan de meiden te zeggen over lesbische liefde en 

wisselende relaties. Een verklaring voor dit verschil is dat meiden zich op een 

andere manier tot seks verhouden dan jongens. Er is sprake van een 'dubbele 

moraal': terwijl jongens in het algemeen veel vrijheden hebben om met seks te 

experimenteren, worden aan meiden strengere eisen gesteld. Ze moeten zich 

meer dan jongens zorgen maken over hun goede naam (Ravesloot, 1997: 28). 

Wellicht voelden de geïnterviewde meiden zich hierdoor sterker geroepen om 

moraliserend over seksualiteit te praten. 

Juist in de moralisatiestijl lijkt etniciteit een rol te spelen. Bij het oordelen 

over seksuele thema's toetsen jongeren de inhoud van de serie aan de waarden 

die ze zichzelf en anderen opleggen. Die waarden vertonen een bepaalde rela

tie met etniciteit. Het is echter belangrijk te onderstrepen dat die relatie niet 

absoluut kan zijn. In hoofdstuk twee kwam al naar voren dat jongeren ieder 

hun eigen strategieën hebben om met etniciteit om te gaan en dat jongeren 

met een vergelijkbare etnische achtergrond andere keuzes kunnen maken bij 
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het interpreteren van soaps. Desalniettemin viel in de interviews de afwijkende 

positie van jongeren met een Turkse achtergrond op. In het vorige hoofdstuk 

werd duidelijk dat zij in vergelijking met andere etnische groepen weinig naar 

populair Nederlands televisiedrama kijken, vermoedelijk omdat er veel Turks 

televisieaanbod is via de schotel. Meiden van Turkse komaf gaven relatief vaak 

aan dat ze verschillen zien tussen de morele wereld van Goede Tijden Slechte 

Tijden en die van henzelf. 

Zoals eerder besproken, liepen de oordelen over een lesbische relatie in een 

serie uiteen. Sommige meiden waren positief en andere negatief. Daarbij is 

onderscheid naar etniciteit te onderkennen: relatief veel autochtone meiden 

waren positief en relatief veel allochtone meiden negatief. Die scheiding is 

echter niet absoluut: sommige autochtone meiden waren negatief, sommige 

allochtone meiden positief. Meiden van Turkse komaf haalden bij het vormen 

van hun oordeel opvallend vaak de rol van de islam aan: 

MONIKA [i]: 'En wie vinden jullie niet leuk?' 
AMIN: 'Die lesbies.' [anderen lachen] 
MONIKA [i]: 'Waarom? Wat is er... wat is er niet leuk aan?' [...] 
MUSA: 'Het is niet normaal.' [...] 
MONIKA [i]: 'Kan jij beschrijven wat er niet normaal aan is?' 
AYLINE: 'Maar jij weet het toch ook dat...' 
AMIN: 'Ja, het hoort niet bij onze godsdienst.' 
AYLINE: 'Het hoort, het hoort niet bij onze godsdienst. Het is gewoon verboden 
om lesbisch gevoelens te hebben. Daarom vinden wij het niet normaal.' 
(Interview n) 

Dergelijke redeneringen zijn echter geenszins voorbehouden aan één etnische 

groep. En evenmin is het bovengenoemde onderscheid tussen meiden en jon

gens in het gebruik van de moralisatiestijl absoluut. Ook bijvoorbeeld jongens 

van Marokkaanse komaf kunnen oordelen over het gedrag van personages met 

verwijzingen naar de islam: 

PEGGY [i]: 'Hoe is haar karakter?' [...] 
MOHAMMED: 'Slecht.' 
PEGGY [i]: 'Ze is een slechte vrouw?' 
MOHAMMED: 'Ja, ze wil d'r kind laten eh... adopteren.' 
AZIZ: 'Maar het is haar kind niet...' 
MOHAMMED: 'Ja, natuurlijk.' 
JAMAL: 'Maar ze is eh, zwanger van iemand anders.' 
AZIZ: 'Ze is verkracht.' 
MOHAMMED: 'Oh, oh, oh, ze is verkracht?' 
PEGGY [i]: 'Wat moet ze dan doen?' 
AZIZ: 'Dan moet ze...' 
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MOHAMMED: 'Dan... moet ik de Koran doornemen.' [serieus bedoeld, anderen 
lachen] PEGGY [i]: 'Nou, dat is toch niet raar, wat zou je moeten doen dan?' 
MOHAMMED: 'Zouden ze 'm dan weg moeten halen? Ik weet het niet.' 
PEGGY [i]: 'Ja, wat doe je op zo'n moment...' [anderen lachen] 
MOHAMMED: Nee, nee, nee, nee, nee, maar serieus, bij de Koran staat, eh, of je 
het mag houden of niet. Dan ga ik de Koran leren en kijken.' 
AZIZ: 'Hé, er staat geen abortus in de Koran man... ' 
(Interview 14) 

Althans, Mohammed probeert zich met behulp van de islam een oordeel te 

vormen over de situatie waarin het personage Mathilde verkeert. Hij oogst 

echter vooral hilariteit bij de andere groepsleden. Dit maakt zichtbaar dat ook 

dit soort uitingen als performances te interpreteren is. Jongeren gebruiken de 

inhoud van de soap om andere groepsleden en de interviewer te tonen dat ze 

goede moslims zijn. 

Dergelijke performances kunnen vanuit diverse waardensystemen plaatsvin

den. De autochtone meiden die over Costa werden geïnterviewd tonen met hun 

progressieve oordeel over de relatie van Frida en Angela juist dat ze behoren 

tot het ruimdenkende deel van de Nederlandse cultuur. Diezelfde meiden zijn 

op zich eveneens tolerant over de wisselende relaties van de proppers in Costa. 

Ze leven intens mee met het proces van relatievorming tussen verschillende 

personages. Pas wanneer expliciet wordt gevraagd of zijzelf ook proppers zou

den willen zijn, blijkt sprake van conflicterende waarden. De meiden lijken 

het voor de proppers geen probleem te vinden, maar zelf zouden ze niet zoveel 

wisselende relaties willen hebben. 

Allochtone jongeren uitten meer spontane klachten over wisselende relaties 

van personages. De meiden van Turkse komaf uit de kleine studie naar soaps 

waren daarin het felste. Ze veroordeelden meerdere personages die telkens met 

iemand anders naar bed gingen. De meiden uit die studie vertelden tijdens 

de groepsinterviews ook veel over hun eigen leven, in tegenstelling tot de jon

geren van de grote studie. Een mogelijke verklaring voor het verschil tussen 

de twee studies zou de interviewsituatie kunnen zijn; de meiden in de kleine 

studie werden thuis geïnterviewd en leken zich minder geremd te voelen om 

persoonlijke verhalen te vertellen. De meiden van Turkse komaf vertelden dat 

ze in hun eigen leven aan strenge regels met betrekking tot seks zijn gebonden. 

Raziye vertelt over haar broers: 

RAZIYE: 'Zij hebben eigenlijk wel meer vrijheid dan wij, ze komen heel vaak laat 
thuis van stappen enzo.' 
AYSEN: 'Ja, maar weet je waarom dat is, waarom een meisje dat niet mag? Een 
meisje kan veel gebeuren, die kan worden verkracht en een jongen niet. Nou ja, dat 
kan wel, maat ja. Als meisje word je ontmaagd en dan heb je echt een probleem, 
dan ga je ttouwen en dan komt je man erachter en gaat ie scheiden en dan gaat ie 
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roddelen enzo.' 
(Interview 18) 

Als meisje moet je dus goed uitkijken hoe je je seksueel gedraagt. De meiden 

leken de Nederlandse soap te gebruiken om zichzelf te disciplineren: 

SERPIL: 'Ja, maar wat kan je eigenlijk van Goede Tijden leren? Helemaal niks 
toch?' 
FATMA: 'Jawel.' 
SERPIL: 'Nee helemaal niks, dat je met je broer naar bed moet gaan?' [...] 
ANNERIEKE [i]: 'Maar jij zei van wel, wat dan?' 
FATMA: 'Om eh, bepaalde problemen te vermijden.' 
(Interview 20) 

Of zoals Serpil het later in het interview formuleert: 

SERPIL: 'Ze laten ook allemaal slechte dingen zien, zodat wij als kijker kunnen 
denken: "zo hoort het dus niet!".' 
(Interview 20) 

De rol van sekse en etniciteit bij de interpretatie van soaps en jongerenseries 

wordt in hoofdstuk elf in een breder verband besproken. Dan geef ik ook moge

lijke verklaringen voor de positie van jongeren met een Turkse achtergrond. Het 

volgende hoofdstuk gaat over de interpretatie van politieseries en comedies. 
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