
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Multicultureel drama? : populair Nederlands televisiedrama, jeugd en etniciteit

de Bruin, J.

Publication date
2005

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Bruin, J. (2005). Multicultureel drama? : populair Nederlands televisiedrama, jeugd en
etniciteit. [, Universiteit van Amsterdam]. Cramwinckel.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/multicultureel-drama--populair-nederlands-televisiedrama-jeugd-en-etniciteit(3b61d0cb-1fa7-41ff-bbc3-b852e124ba01).html


9 Interpretatie van politieseries en 

comedies 

MALABUX: 'Een Turk die echt als een boeren Hollander praat, in Rotterdam nog 
wel.' 
LA SOESA: 'Kan toch.' 
ELASSATL'Ja.' 
JOOST [i]: 'Ja, wat vond jij ervan, van deze Turkse man?' 
EMRE: 'Raar.' 
JOOST [i]: 'Wel raar.' 
EMRE: 'Hij leek niet op een Turk.' [...] 
JOOST [i]: 'Hij leek niet op een Turk volgens jou?' 

EMRE: 'Hij leek wel op een Turk, maar niet echt... Zeg maar eh... verneder
landst.' 
(Interview i) 

JEROEN: 'Er zit ook een zwarte acteur in en die is... Ja, die gedraagt zich heel eh, 
alsof hij gewoon Nederlandse ouders heeft, hij gedraagt zich gewoon Nederlands.' 
(Interview x) 

In Nederlandse politieseries en in sommige Nederlandse comedies zijn met 

regelmaat etnische minderhedenpersonages te zien. De jongeren in de boven

staande citaten praten over respectievelijk een kickboksleraar van Turkse komaf 

die verschijnt in een aflevering van de politieserie Spangen en over de allochtone 

Paul, een vast personage in de comedy All Stars. Verschillende jongeren trek

ken daarbij andere conclusies. Malabux en Emre lijken de 'vernederlandste' 

kickboksleraar af te wijzen als onrealistisch, La Soesa en El Assati protesteren 

voorzichtig. Jeroen geeft op zijn beurt expliciet aan te waarderen dat Paul zich 

'gewoon Nederlands' gedraagt. 

Ook in relatie tot politieseries en comedies zetten jongeren 'performances' 

neer. Het gros van de jongeren die over politieseries en comedies werden geïn

terviewd kreeg een aflevering te zien waarin etnische minderheden verschijnen'. 

Daarmee worden ze uitgenodigd om uitspraken te doen die op een of andere 

manier etnisch gekleurd zijn. In dit hoofdstuk doe ik verslag van die uitspra

ken, maar ook van algemene processen die aan de orde zijn bij de interpretatie 

van deze twee genres. De opbouw van het hoofdstuk is hetzelfde als die van 

het vorige. Het genre soap wordt vervangen door het genre politieserie en 
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het genre jongerenserie door het genre comedy. Hieronder vertel ik eerst hoe 

jongeren politieseries waarderen. Daarna bespreek ik de performatieve stijlen 

die ze aanwenden om betekenis te geven aan politieseries en hun personages. 

Daarna worden op dezelfde wijze de comedies Sam Sam, Bradaz en All Stars 

behandeld. Ten slotte wordt gekeken naar de rol die sekse en etniciteit spelen 

bij de interpretatie van de twee genres. 

W a a r d e r i n g v o o r pol i t ieser ies 

In hoofdstuk zeven bleek reeds dat de geïnterviewde jongeren weinig naar 

politieseries kijken. De genres soap, comedy en jongerenserie scoorden een 

stuk beter bij de jongeren die een vragenlijst invulden. De enige Nederlandse 

redelijk goed bekeken politieserie is Baantjer. Sommige jongeren geven aan 

plezier te beleven aan die serie, hoewel het soms moeilijk is uit te leggen wat 

er precies leuk aan is: 

GORDON: 'Ik kijk Baantjer.' 
BARBARA: 'Ik kijk Baantjer af en toe.' 
SABRIEN [i]: 'Baantjer! En waarom kijken jullie daarnaar?' 
GORDON: 'Omdat het leuk is.' 
SABRIEN [i]: 'En wat vind je er leuk aan?' 
GORDON: 'Het is gewoon, gewoon, gewoon leuk, gewoon kijken.' 
(Interview 7) 

Slechts een enkele keer zijn jongeren ronduit negatief over Baantjer. 

RON: 'Baantjer is dom.' 
LISELOTTE [1]: 'Waarom is die dom?' 
RON: 'Het is gewoon saai.' [...] 
LISELOTTE [1]: 'Kun je dat iets meer uitleggen?' [...] 
RON: 'Ik vind het vervelend om naar te kijken.' 
(Interview 24) 

De meest gehoorde mening wordt gekenmerkt door een onverschillige toon. 

Jongeren kijken de serie niet en hebben er dientengevolge geen binding mee: 

NAEEMA: 'Ja, maar ik kijk geen Baantjer.' 
LISELOTTE [1]: 'Nee.' 
NAEEMA: 'Dat heb ik nog nooit gekeken.' 
LISELOTTE [1]: 'Heb je er wel eens iets over gehoord, of weet je... wat weet je 
ervan?' 
NAEEMA: 'Niets.' 
LISELOTTE [1]: 'Niks.' 
NAEEMA: 'Als ik het zie, doe ik het gewoon weg.' 
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LISELOTTE [i]: 'En eh. . . heb je daar een reden voor?' 

NAEEMA: 'Ik weet niet, het eh . . . Niemand in mijn omgeving kijkt er ook naar ofzo, 

dat ik ervan hoor, van "ja, het is leuk" ofzo. Dat heb ik nog nooit gehoord. Maar ja, 

of "je moet kijken, het is echt leuk". Daarom. ' 

(Interview 22) 

N e t als bij soaps speelt de con t ex t van h e t dageli jks leven een rol bij d e waa r 

d e r i n g van poli t ieseries. J o n g e r e n die ze n ie t ki jken, geven aan geen zin of geen 

tijd te h e b b e n : 

J O O S T [1]: 'En Baantjer, kijken jullie dat wel eens?' 

ALLEN: 'Nee.' 

J O O S T [1]: 'Baantjer niet? Oh. ' 

NADIA: 'Eigenlijk is het wel leuk, maar ik weet niet, ik heb gewoon nooit zin om 

te kijken. Ik bedoel. Het werk. . . ' 

HAYAT: 'Baantjer komt te laat.' 

NADIA: ' . . .da t zij doen, de rechercheurs, vind ik echt wel leuk werk, maar ik heb 

nooit zin om naar eh . . . zulke dingen echt niet te kijken.' 

(Interview 2) 

J o n g e r e n die wel k i jken , d o e n d a t o m d a t h e t ju i s t in een b e p a a l d a l ledaags 

s t r a m i e n past: 

CARTMAN: 'Vrijdagavond standaard, eh . . . Baantjer.' 

J O O S T [1]: 'Cartman die kijkt.' 

CARTMAN: 'Ja, de rest van m'n familie kijkt het ook, dus ik moet wel.' 

J O O S T [1]: 'Ja, dan kijk je echt met je hele familie?' 

CARTMAN: 'Ja.' 

J O O S T [1]: 'En dan ga je met z'n allen voor de televisie zitten ofzo.. . ' 

CARTMAN: 'Ja, ja.' 

N E M O : 'Zak chips erbij.' 

(Interview 12) 

M a a r r edenen o m poli t ieseries te k i jken h a n g e n o o k s a m e n m e t i nhoude l i j ke 

k e n m e r k e n . Een aflevering is in de regel goed als hij ' s p a n n e n d ' is: 

J O O S T [1]: 'Wat vonden jullie van de aflevering?' 

MICHAEL: 'Wat we net gekeken hebben?' 

ABDUL: 'Spannend.' 

STEVEN: 'Spannend.' 

J O O S T [1]: 'Was het spannend? Was het leuker dan je verwacht had?'. 

STEVEN: 'Ja, ik dacht was. . . ' 

ABDUL: ' . . .was saaier.' 

(Interview 4) 
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Daarentegen wordt een serie afgekeurd als deze niet spannend genoeg is en 

er te weinig gebeurt. Sommige jongeren hebben daarbij kritiek op het hoge 

gehalte oude acteurs: 

MOHAMMED: 'Ik heb het niet gekeken, het was echt niet spannend.' 
BRYONY: 'Volgens mij trekt de jeugd van tegenwoordig dat ook helemaal niet 
aan.' 
SABRIEN [i]: 'Hoe denk je dat dat komt?' 
BRYONY: 'Veel oude mensen spelen erin.' 
SABRIEN [i]:'Ja?' 
ALEX: 'Er gebeurt niks in wat ons echt aanspreekt.' 
THERESINE: 'Er is niet echt veel actie.' 
(Interview 13) 

In tegenstelling tot bij de soaps wordt de aantrekkingskracht van politieseries 

door de jongeren nauwelijks verklaard met het refereren aan personages. Slechts 

een enkele keer wordt specifieke waardering voor een bepaald personage uit

gesproken: 

JOOST [1]: 'Kunnen jullie mij vertellen wat je leuk vindt aan BaantjerV [...] 
RENÉE: 'Ik vind De Cock leuk.' 
JOOST [1]: 'De Cock?' 
RENÉE: 'Ik vind hem echt een toffe kerel gewoon. Hij is altijd met dat melodietje 
d'r achter, dat vind ik zo leuk hè. Ja, ik word altijd helemaal blij als ik hem zie.' 
[anderen lachen] 
(Interview 10) 

De waardering voor politieseries lijkt vooral gekoppeld aan de syntagmatische 

dimensie van het narratief. Elke aflevering is er een nieuwe verhaallijn, die bij 

Baantjer standaard begint met een moord. Als kijker kun je meedenken over 

wie de moord heeft gepleegd: 

SONJA: 'Maar, eh, sommige afleveringen zit een goed verhaal in, ja. Dan zit ik [...] 
op het puntje van mijn stoel, zo van: "oké, hij heeft het dus gedaan, jee!", weet je.' 

[...] 
LISELOTTE [1]: 'Heb je een favoriete aflevering?' 
SONJA: 'Nee, ja nou niet echt bepaald. Er was wel een aflevering die ik wel heel 
goed vond, dat was een eh...eh, ik weet niet de naam. Maar dat was een vrouw, een 
hoer was vermoord door een eh gozer en iedereen dacht dat die het ook had gedaan, 
maar hij was er gewoon ingeluisd. En het hele gezin zat ook op z'n puntje van z'n 
stoel van "ja, hij heeft het gedaan, dat zie ik allang!" Maar aan het einde bleek het 
heel iemand anders te zijn. Ja, toen had ik wel zoiets van, ja, daar moet je toch wel 
over nadenken.' 
(Interview 22) 
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Tegelijkertijd speelt hier de paradigmatische dimensie van het narratief. In 

alle relaties tussen personages ligt de sleutel voor het oplossen van de misdaad. 

Het vinden van die sleutel kan plezier opleveren. Dat plezier is niet aan alle 

jongeren besteed. Politieseries krijgen kritiek omdat eigenlijk alle afleveringen 

hetzelfde verlopen: 

KALID: 'Ja, dit is wel heel dood, ik vind het wel een beetje dood zo.' 
TESSA: 'Het is ook heel saai.' [...] 
SARAH: 'In het begin kijk je nog wel, maar daarna val je in slaap.' [...] 
KALID: 'Het is een bepaald misdrijf, het is gewoon allemaal altijd wel iets gebeurd 
en die man heeft ermee te maken, vragenstellen, vragenstellen, onderzoek [...] en 
op het einde: ja, hij.' 
SARAH: 'Ja, hij is het niet, hij is het niet en hij is het niet en hij.. . ' 
TESSA: 'Ja, alle politieseries zijn een beetje hetzelfde.' 
(Interview 15) 

Ondanks dergelijke kritische opmerkingen, laten de jongeren zich over de gehe

le linie nogal gematigd uit over politieseries. Enerzijds komt dat waarschijnlijk 

doordat ze niet vaak naar Nederlandse politieseries kijken. Maar anderzijds zou 

de vermeende culturele waarde van het genre een rol kunnen spelen. Politie

series gaan, anders dan soaps, over serieuze aangelegenheden: misdaad, 'law 

and order' en maatschappelijke problematiek (Sparks, 1992: 1). In het vorige 

hoofdstuk bleek dat het moeilijk is om te zeggen dat je soaps waardeert. Dat 

lijkt voor politieseries minder te gelden: de toon is onverschilliger. Er lijkt in 

performatief opzicht minder reden voor de jongeren om zichzelf in relatie tot 

politieseries neer te zetten als personen met goede smaak. 

Performatieve stijlen 

In de performances die de jongeren neerzetten met het praten over politieseries 

en hun personages zijn dezelfde stijlen te onderkennen als degene die in het 

vorige hoofdstuk naar aanleiding van soaps en jongerenseries werden bespro

ken, te weten 'deconstructie', 'associatie' en 'moralisatie'. De stijlen worden op 

sommige punten echter anders ingezet, zoals hieronder met citaten uit de inter

views duidelijk zal worden. Desalniettemin laten jongeren ook hier verschillen 

kanten van zichzelf zien. Ze tonen dat ze mediawijs zijn en construeren zo een 

'smart self', dat ze de kennis hebben om de personages te doorzien, waarmee 

een 'sensitive self' wordt geconstrueerd, en dat ze zich naar aanleiding van een 

serie morele oordelen kunnen vormen, resulterend in een 'moral self'. 
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DECONSTRUCTIE 

Ook met betrekking tot politieseries gebruiken jongeren de deconstructiestijl 

om de serie 'uit elkaar te trekken'. Ze kijken naar acteurs achter personages, ze 

bezien politieseries als mediaproducten en als specifiek televisiegenre. Daarmee 

etaleren ze hun kennis over de gemaaktheid van politieseries. 

Acteurs 

Net als bij soaps wordt over acteerprestaties gepraat. Meestal gebeurt dat in 

algemene termen. Jongeren zeggen dan bijvoorbeeld over de getoonde afleve

ring dat "er niet goed wordt geacteerd". Slechts in enkele gevallen gaat het over 

afzonderlijke personages, bijvoorbeeld over de Surinaamse gangster Orlando: 

JOOST [i]: 'Wat vinden jullie verder van hem? Als persoon, als je hem zo ziet?' 

[...] 
TATI: 'Hij moet naar acteerschool gaan.' 
JOOST [i]: 'Hij moet naar een acteerschool gaan.' [gelach] 'Mee eens? [...] 
GRACIA: 'Hij kan, hij kan beter doen eigenlijk. Als gangster.' 
GOLDEN SPRINT: 'Ja, ik vind het een beetje grappig hoe hij hier eh... speelt als 
gangster, want in De Garage is ie heel anders.' 
(Interview 16) 

In politieseries verschijnen in elke aflevering gastpersonages. Een veelgehoorde 

reactie op deze personages is herkenning op basis van hun optreden in andere 

series: 

SABRIEN [i]: 'Wie hebben jullie allemaal gezien in de aflevering van BaantjerV 
PEACH: 'Eh, die ene van Bradaz, hoe heet ie?' 
DINA: 'Weet ik niet.' 
JAMES: 'Virgil, Virgil.' 
SABRIEN [i]: 'Ja, jullie herkenden hem hè, toen hij in beeld kwam?' 
JAMES: 'Hij is van Bradaz, toch?' 
(Interview 14) 

Jongeren beleven op deze wijze plezier aan het aan andere groepsleden laten zien 

dat ze acteurs herkennen. Sommige jongeren tonen nog meer mediawijsheid 

door te stellen dat dit aspect van politieseries afbreuk doet aan de geloofwaar

digheid van een serie. Zo zegt Cennet over Linda de Mol, die in Spangen een 

rol als rechercheur heeft: 

CENNET: 'Ja, de mensen die erin spelen, zoals Linda de Mol, die zie je meestal bij 
zo een bruiloft [in het televisieprogramma Love Letters] en nu ineens is ze politie
agente...' 
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LISELOTTE[i]:'Ja,ja.' 
CENNET: 'Nee, dat is echt nep.' 
(Interview 19) 

Product 

Ook is er kritiek op de mensen die Nederlandse politieseries maken: 

JOYCE: 'Er is een verschil tussen deze kwaliteit en de kwaliteit van Goede Tijden 
Slechte Tijden. Het is anders.' 
LISELOTTE [1]: 'Hoe bedoel je, anders?' 
JOYCE: 'Ik weet niet, het is meer dat dit, net alsof dit echt zo met een gewone 
camera ofzo is opgenomen.' 
HAKAN: 'Ja, en het is niet spannend.' 
JOYCE: 'Niet echt professioneel, vind ik.' 
(Interview 20) 

In enkele groepen begonnen jongeren spontaan over de kwaliteit van het ca

merawerk. Daarnaast werd meermaals een vergelijking met de kwaliteit van 

Amerikaanse series gemaakt. Deze beide aspecten kwamen in de interviews naar 

soaps niet ter sprake. De vergelijking met Amerikaanse series valt telkens weer 

negatief uit voor de Nederlandse producten, die zijn 'nep' en de Amerikaanse 

zijn 'echt': 

LISELOTTE [1]: 'Wat vond je van die aflevering?' 
NESRIN: 'Ik weet niet, ik vind, vond het heel nep... Die scènes enzo, ik weet 
niet.' 
DILOS: 'Amerikaans, Amerikaans wannabe, zeg maar.' 
NESRIN: 'Ja, precies. 
DILOS: 'Te gekopieerd.' [...] 
ALAYNA: 'Nederlandse series zijn altijd zo... Ze willen iets nadoen.' [...] 
LISELOTTE [1]: 'En hoe vonden jullie dat in deze aflevering?' 
ALAYNA: 'Ook.' 
NESRIN: 'Altijd hetzelfde, ja.' 
ALAYNA: 'Ik vind het zo grappig als je naar Nederlandse tv-series kijkt.' 
DILOS:'Ik ook.' 
NESRIN: 'Amerikaanse series zijn heel echt. Ze lijken gewoon heel echt.' 
(Interview 19) 

James, die zichzelf tijdens het interview consequent bij zijn eigen pseudoniem 

noemt, ontmaskert de bedoeling van de makers ten aanzien van de kijkers. 

Politieseries worden spannend doordat je eerst op het verkeerde been wordt 

gezet: 
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JAMES: 'Nou, de regisseur probeert James meestal op een verkeerd spoor te zetten, 
maar dat gaat niet altijd en soms gaat dat en dan denkt James "shit, hij is het niet, 
het is iemand anders". En dan, eh, heeft ie genoten, dan heeft James genoten van de 
aflevering en dan gaat ie naar de volgende ook kijken. Dat is de bedoeling toch?' 
SABRIEN [i]: 'De bedoeling?' 

JAMES: 'Ja, volgens mij is dat de bedoeling, want als het niet spannend genoeg is 
dan kijken de mensen er niet zo graag naar.' 
(Interview 14) 

Genre 

Daarnaast wordt met de deconstructiestijl gediscussieerd over de narratieve 

structuur van politieseries. Sommige jongeren zeggen dat alle politieseries 

hetzelfde zijn, anderen zien verschillen tussen series: 

ILONA: 'Het is wel rypisch altijd een beetje van hetzelfde bij die series.' [...] 
MANON: 'De een wordt beter gespeeld als de ander, maar het is nier, inhoudelijk is 
het een beetje hetzelfde. Gewoon, hoe, waar de nadruk op gelegd wordt enzo.' 
BART: 'Ik vind niet dat alle politieseries nou hetzelfde zijn, je hebt sommige die gaan 
een beetje over het straatwerk en je hebt ze over rechercheurs.' 
MANON: 'Nou, ik vind van wel, je weet toch al hoe het met die rechercheurs... 
Het heeft gewoon dezelfde volgorde.' 
BART: 'Ja, oké dat wel. Ja, alle zaakjes worden inderdaad wel keurig opgelost.' 
(Interview 9) 

Vooral Baantjer heeft een strakke narratieve structuur. In bijna elke aflevering 

wordt de moord opgelost in café Smalle Lowietje. De kenners deconstrueren 

die structuur: 

CARTMAN: 'Ja, de laatste, laatste paar minuten, geloof ik, [...] dan laten ze zien 
hoe diegene vermoord is.' 
JOOST [1]: 'Oké... ' 
HINDERLIJK: 'Ja, dan gaan ze kijken hoe, eh... ' 
CARTMAN: 'Cognacje drinken enzo en dan gaan ze vertellen hoe dat eh... ' [...] 
CARTMAN: 'Dan gaan ze naar Lowietje en dan maakt Lowietje een of andere 
opmerking en dat zet De Cock weer aan het denken en dan daardoor lost De Cock 
het dus op.' 
NEMO: 'En, en eh... Vledder kan nooit z'n bierrje opdrinken.' 
(Interview 12) 

ASSOCIATIE 

De kenmerkende narratieve structuur van politieseries leidt tot een andet ge

bruik van de associatiestijl dan bij soaps. De geïnterviewde jongeren betrekken 

de situaties waarin personages verkeren niet op hun eigen leven door zich af te 
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vragen wat zij zouden doen. Verder leven ze zich slechts in uitzonderlijke geval

len in personages in. Ze evalueren personages wel, maar op andere gronden dan 

bij soaps. Er wordt niet gekeken naar uiterlijk; personages worden vooral op 

stoerheid en slimheid beoordeeld. De dominante manier van associatie is het 

'rechercheren' van personages. Jongeren plaatsen zichzelf daarbij op de stoel van 

de rechercheur en beschouwen wie de misdaad zou kunnen hebben gepleegd. 

Die manier van kijken sluit aan bij de thematiek van politieseries: het genre 

draait immers om het oplossen van misdrijven (Nelson, 1997: 189). 

Rechercheren 

Tijdens het kijken van de aflevering speculeerden jongeren vaak al over wie de 

misdaad zou hebben gepleegd. Informanten keken voor het interview de helft 

van een aflevering, zodat in elk gesprek de vraag aan de orde kwam hoe het 

verhaal zou aflopen. Jongeren wisselen meningen uit over wie van de verdachten 

de dader zal zijn en welke verklaring daarvoor is. Daarmee nemen ze in feite 

de rol van rechercheur aan: 

LISELOTTE [1]: 'Even kijken, hoorde ik jullie al speculeren over...? [...] Wie heeft 
het gedaan, denken jullie?' 
WAFA: 'Die drie jongens.' 
LISELOTTE [1]: 'Ja?' 
DEMET: 'Denk ik ook. Of die vader van haar.' 
LISELOTTE [1]: 'Leg eens uit?' 
WAFA: 'Omdat die, die, die eh jongens, ik weet niet, die jongens die het verhaal heb
ben bedacht... Want het klopt, want ze zeggen precies alles hetzelfde, want meestal 
maak je wel eh, weet je wel iets niet, maar hun weten precies alles eh, nou ja.' 
NEYLA: 'Eh, mag ik iets zeggen?' 
LISELOTTE [i]:'Ja, ja.' 

NEYLA: 'Die Turkse man, dus haar vader, en die vriend zijn bij haar geweest, dat 
hebben zij gezien en daarna zijn zij, dus die drietjes naar haar gegaan en toen hebben 
zij haar eh vermoord.' 
MARWA: 'Maar waarom 
NEYLA: 'Uit het raam geduwd.' 
MARWA: '... zouden ze haar vermoorden?' 
WAFA: 'Ja, waarom?' 

DEMET: 'Of misschien wilden ze iets doen en is ze uit het raam gesprongen als ze 
niet wilde, weet ik veel.' 
MARWA: 'Ja, maar ze...' 
NEYLA: 'Ze wouden haar verkrachten.' 

WAFA: 'Ja, ze hadden haar verkracht, denk ik, en dan hebben ze d'r vermoord. 
(Interview 21) 
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In de context van de groep brengen de jongeren hun analytische blik op de 

moordzaak naar voren. Ze lijken niet te kunnen wachten om hun visie te 

kunnen geven. Uiteindelijk vertelde de interviewer steeds wie de dader was. 

Degenen die het goed hadden geraden, gedroegen zich alsof ze een spelletje 

hadden gewonnen: 

SASKIA: 'Is het dat meisje?' 
JOOST [i]: 'Nee, nee, nee, die, die vrouw.' [...] 
ROBERT: 'Saskia denkt dat ze alles kan winnen.' 
SASKIA: 'Ja, tuurlijk. Zie je, ik had het goed.' 
RITCHIE: 'Ik had het weer goed, ik had het weer goed!' 
(Interview n) 

Jongeren gaven aan normaal ook op deze manier te kijken: 

JOOST [i]: 'Als je nou normaal aan het kijken bent, hè? Naar een aflevering van 
Baantjer ofzo, als je dan aan het kijken bent, ga je dan ook nadenken over wie heeft 

het gedaan?' 
XHAMARIA: 'Ja, ja!' 
FELICITY: 'Daar gaat het bij mij om!' 
XHAMARIA: 'Ja, zeker!' 
JOOST [i]: 'Daar gaat het bij jou om?' 
FELICITY: 'De kick gewoon, om na te denken!' 
XHAMARIA: 'Zeker! Dan worden we ook gelijk politieagent, hè? 
JOOST [i]: 'En heb je het wel eens goed of niet?' 
XHAMARIA: 'Ja! Ja!' 
FELICITY: 'Ja, meestal wel.' 
XHAMARIA: 'In het begin ben je aan het twijfelen, maar. 
FELICITY: 'Ja, je gaat eerst twijfelen, maar...' 
XHAMARIA: 'Voordat het onthuld wordt...' 
FELICITY: 'Ja, dan weet je het al.' 
XHAMARIA: 'Zie je! Ik zei het toch! Ik zei het toch!' 
JOOST [i]: 'Ja, ja, ja, oh! Dat zeg je dan ook tegen andere mensen met wie je 
kijkt?' 
XHAMARIA: 'Tegen mijn moeder.' 
FELICITY: 'Ja! Zeker.' 
JOOST [i]: 'Tegen je moeder?' 
XHAMARIA: 'Ja, want dan zit je voor de televisie met je moeder en je moeder zegt 
zo van: "nee, het is die" en ik zeg: "nee mama, het is die". En dan gaan we echt zitten 
en dan zo... Kijk, we wachten tot het eind en dan heb ik gewonnen!' [lacht] 
(Interview 17) 
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Ook in het 'normale' leven kan het succesvol rechercheren van personages 

sociale status opleveren. Zo wordt het kijken van een politieserie een spelletje 

dat je samen speelt. 

Evalueren 

Bij het evalueren van personages gaat maar weinig aandacht uit naar de leden 

van het politieteam, ofwel de vaste personages van een politieserie. Slechts en

kele malen wordt bijvoorbeeld inspecteur De Cock van Baantjer geëvalueerd. 

Sommigen bewonderen hem, omdat hij altijd weer degene is die de misdaad 

oplost: 

DINA: 'Hij is de slimste van allemaal.' 
SABRIEN [i]: 'De slimste?' 
DINA: 'Ja.' 
SABRIEN [i]: 'Waar blijkt dat uit?' 
DINA: 'Meestal komt hij erachter wie het is, wie de dader is en hij komt snel achter 
iets. Hij kan dingen snel oplossen, dus daarom.' 
JAMES: 'Hij is ook veel langer in het vak, toch? Hij is al oud en zo.' 
(Interview 14) 

Maar andere jongeren zijn negatiever over hem: 

JEROME: 'Hij is de leider van de hele posse daar, van die hele serie zeg maar.' 
SARAH: 'Echt een sukkel.' [anderen lachen] [...] 
SABRIEN [1]: 'Maar wat vinden jullie van hem?' 
JEROME: 'Ouderwets.' 
TESSA: 'Ja, ik weet het eigenlijk niet, ik kijk ook niet zo vaak naar Baantjer, dus ik 
weet het eigenlijk niet.' 
SARAH: 'Ja, ik ken hem wel.' 
KALID: 'Hoe heet die gast? Hij is oud.' 
TESSA: 'Ik weet alleen dat hij een oude man is.' [...] 
JEROME: 'Hij heeft geen persoonlijkheid.' 
SARAH: 'Ja precies, geen persoonlijkheid, hij heeft geen houding.' 
(Interview 15) 

De Cock wordt door deze groep jongeren afgekeurd, omdat hij geen persoon

lijkheid heeft en oud is. Net als in het vorige hoofdstuk met bettekking tot 

soaps bleek, spreken oude personages de jongeren niet zo aan. Rechercheur 

Thomas uit Spangen, een dertiger van Surinaamse afkomst, is daarentegen 

alom geliefd: 

MALABUX: Die neger is wel... flex. [...] Hij is zo'n type, weet je, die wel verstand 
van zaken heeft. Als hij bijvoorbeeld, als eh... als een groep jongeren iets gedaan 
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heeft ofzo, kan hij gewoon naar die jongeren toegaan, weet je, en rustig met ze gaan 
praten en... je weet toch... achter het verhaal komen.' 
(Interview i) 

De jongeren richten hun blik vaker op de verdachten in de aflevering, wat te 

verklaren is uit de notie dat je als kijker wilt uitvinden wie van hen de misdaad 

heeft gepleegd. Zoals al vermeld keken de meeste groepen voor het interview 

een aflevering waarin etnische minderheden verschenen. Een jongen van Ma

rokkaanse komaf die in Baantjer verschijnt als verdachte, wordt soms positief 

geëvalueerd: 

JOOST [i]: 'Ja, zullen we het eens over die eh, die Marokkaan hebben. Wat vonden 
jullie van die Marokkaan?' 
MICHAEL: 'Stoere Marokkaan.' 
ABDUL: 'Ik ken die Marokkaan.' 
JOOST [i]: 'Ken je hem?' 
ABDUL: 'Ik heb hem eerder hier gezien hierzo in Rotterdam. Elke vrijdag hebben 
ze altijd zo Marokkaanse feest. Was ie daar ook.' [...] 
JOOST [i]: 'Ja, maar wat vonden jullie van hem in de aflevering? Wat is het voor 
soort persoon?' 
ABDUL: 'Stoere gozer.' [...] 
MICHAEL: 'Stoer, eigenwijs.' [...] 
ABDUL: 'Grote mond... [...] Crimineel.' 
(Interview 4) 

Voor Michael en Abdul, respectievelijk van Marokkaans-Antilliaanse2 en Ma

rokkaanse afkomst, is het personage herkenbaar, zelfs in letterlijke zin. Het

zelfde personage krijgt een negatiever evaluatie in een andere groep, bestaande 

uit louter autochtone jongeren: 

NASSAJA: 'En dat bruine ventje, die Marokkaan, die was wel grappig. "Moet ik je 
op je bek timmeren!".' 
ZOÊ: 'Ja, dat was echt zo'n stomme, Marokkaanse kop heb die.' 
JOOST [1]:'Ja, vond je?' 
ZOE: 'Daar hou ik echt niet van.' [...] 
JOOST [1]: 'Kunnen jullie vertellen [...] wat dat voor soort persoon is?' 
ZOË: 'Agressief.' 
MICKEY: 'Ja, echt zo'n crimineel.' 
RENEE: 'Echt zon standaard eh... Marokkaantje.' 
NASSAJA: 'Ik denk echt, ik denk echt zo'n ruig type.' [...] 
RENÉE: 'Die zich nergens wat van aantrekt. Asociaal.' 
(Interview 10) 
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Vooral de meisjes in de groep keuren het personage af. De lijnen waarlangs 

de evaluatie plaatsvindt zijn echter dezelfde als die bij de jongens die het per

sonage goedkeuren. Het gaat om een stoere, criminele uitstraling en lak aan 

andere mensen. 

Inleven 

Jongeren leven zich over het algemeen nauwelijks in in de personages van po

litieseries. Het gebeurt in slechts enkele groepen, opvallenderwijs wanneer in 

een aflevering een verhaallijn centraal staat die verband houdt met een etnische 

minderheidscultuur. Soms beginnen jongeren er zelf over dat ze een dergelijke 

aflevering hebben gezien: 

HAYAT: 'Nou eh, ja toevallig heb ik een aflevering gezien van een Turks meisje dat 
werd verkracht door een paar Nederlanders.' 
JOOST [i]: 'Ja?' 

HAYAT: 'En dan eh, werd ze zo eh, ondervraagd enzo, weet je. Dan zeiden ze eh, 
tegen haar van "ja, wie ben je?" enzo. En dan zag je echt aan haar zo van dat het bij 
haar cultuur anders was en die eh, dus het was erg voor die vader en die broer. Dus 
dan gingen ze achter die Nederlanders aan weet je, ze wilden echt weten wie het waren 
en ze vermoorden... [...] Maar ze zei wel tegen die Nederlandse jongen die haar heel 
erg mocht, zei die echt zo, zij zegt van "ja, nu ben ik eh, verkracht, nu wil niemand 
meer met mij trouwen...". Want het is toch zo datje maagd moet blijven.' 
MELANIE: 'Ja.' 

HAYAT: 'Dus dat was best wel een eh... weet je, een probleem enzo en die jongen 
zei tegen haar, best wel lief enzo weet je, van "ja, ik wil wel met je trouwen en zo 
weetje, maar dat kan natuurlijk niet! Gewoon als, troost zei die dat, maar daar heeft 
ze niks aan.' 
(Interview 2) 

In een paar groepen kwam naar aanleiding van het kijken van een dergelijke 

aflevering een gesprek op gang waarin groepsleden meeleven met de personages 

en op die wijze in discussie gaan over een bepaalde cultuur: 

NEYLA: 'Volgens mij willen meisjes een langdurige relatie...' 
WAEA: 'Ja, maar hij wou maar één nacht.' 
NEYLA: '... zonder naar bed gaan, gewoon echt verliefd te zijn en die jongen juist 
andersom.' [...] 
LISELOTTE [1]: 'En jij zij net van "ze zijn vrienden".' 
DEMET: 'Ja, dat kan ook, maar die man dacht er anders over.' 
LISELOTTE [1]: 'Ja.' 
WAFA: 'Nee, die jongen wou, ja het met haar doen maar zij wou niet, eh... ' 
NEYLA: 'Nee, zij wou d'r eer zeg maar, hoe noem je dat?' 
MARWA: 'Wat nou eer?' 
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DEMET: 'En toen ze dronken waren, gingen ze...' 
WAFA: 'Ja, want die jongen had haar al een tijdje in de gaten enzo...' 
NEYLA: 'Haar maagdelijkheid, gewoon.' 
WAFA: '...en die avond wou hij toeslaan.' 
MARWA: 'Ja, het heeft met je geloof te maken hoor, niet met je eer datje... ' [...] 
WAFA: 'Ook met je eer, met je cultuur, met alles.' 
(Interview 21) 

De meiden in deze groep verplaatsen zich in de perspectieven van meerdere 

personages. Er wordt ook gepraat over de verhouding van het vermoorde meisje 

met haar familie: 

LISELOTTE [1]: 'Maar Selma had wel nog familie.' 
MARWA: 'Ja, ze had wel familie, maar eh...' 
WAFA: 'Maar ze heeft afstand gedaan, zeg maar.' 
MARWA: 'Ja, afstand. Jielg. Ja, dat lijkt me niet echt, eh...' 
LISELOTTE [1]: 'Hoezo heeft ze afsrand gedaan?' 
MARWA: 'Nou... ' 
WAFA: 'Want zij wou zich andets gedragen dan hoe haar familie wilde.' 
DEMET: 'Dus ging ze weg.' 
MARWA: 'Nee, daar gaat het niet om, het gaat mij meer om dat ze praatte niet meer 
met haar vader, geen conract met haar zus en broer.' 
WAFA: 'Ja, maar zo is die familie nou eenmaal, dus dat moet zij respecteren.' 
MARWA: 'Helemaal niet.' 
WAFA: 'En zij accepteerde dat niet, dus gaat ze weg.' 
MARWA: 'Nou, dat hoefje toch helemaal niet te respecteren.' 
WAFA: 'Jawel.' 
(Interview 21) 

Zo worden politieseries in uitzonderlijke gevallen gebruikt om over culturele 

grenzen te discussiëren. De meiden praten naar aanleidingvan het Turkse per

sonage Selma over hoe je zou moeten omgaan met je familie, je geloof, je eer 

en je cultuur. Daarbij uiten ze aan het einde van het laatste citaat ook morele 

oordelen over het gedrag van Selma. 

MORALISATIE 

Maar de moralisatiestijl wordt door de jongeren vooral aangewend om te praten 

over de representatie van etnische minderheden in politieseries. Met die stijl 

geven jongeren een oordeel over het gedrag van etnische minderhedenperso-

nages, maar ook over de makers van politieseries en of de representaties die 

zij neerzetten kloppen met de werkelijkheid. Daarmee verkennen ze morele 

grenzen in de multiculturele samenleving. Ik behandel hieronder drie thema's 
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rond representatie: reacties op een verhaallijn over discriminatie, de vraag of 

etnische minderheden in politieseries wel 'echt' zijn en meningen over multi

culturele representatie in het algemeen. 

Discriminatie 

In een aflevering van Spangen komt een verhaallijn voor over discriminatie. La 

Soesa, een jongen van Marokkaanse afkomst, ergerde zich bij het kijken van de 

aflevering al en legt tijdens het interview uit wat er te zien was: 

JOOST [i]: 'Op een gegeven moment zei jij van: "ik wil dit niet zien", weet je dat 
nog, dat je dat zei?' 

LA SOESA: 'Ja, toen zei die [vrouw]: "zwarte". Racisme, daar kan ik niet tegen.' 
JOOST [i]: 'Ja, wat zei ze precies, kun je dat navertellen?' 
LA SOESA: 'Ja, die vrouw... Kijk, er was een vrouw, ze ging aangifte doen van... Ze 
was beroofd, haar tasje was weggetrokken van haar. Maar ze ging zo een verklaring 
geven bij de politieagenten... Ze had iets van "ja, eh... die twee jongens achter, 
achter mij hadden mijn tasje gepakt, gingen ze wegrennen." Maar ze zegt "het zijn 
negers!".' [...] 
EMRE: '"Jouw landgenoten", zei ze eerst, "jouw landgenoten". 
LA SOESA: 'Ze zei "meneer, jouw landgenoten verpesten onze buurt". En daarna 
zei die vrouw tegen haar van "ja, maar je hebt alleen de achterkant gezien, hoe weet 
je dan dat ze zwart zijn?".' [...] 

MALABUX: 'Het was voor die negroïde politieagent bedoeld.' [...] 
JOOST [i]: 'Wat vonden jullie daarvan, ook opgevallen?' 
LA SOESA: 'Ja, is niet goed joh.' [...] 
EMRE: 'Meeste oude mensen zijn zo.' 
(Interview i) 

Voor Emre is de verhaallijn herkenbaar, oude mensen in het echte leven dis
crimineren ook. In een andere groep doorzagen jongeren de constructie van 
de verhaallijn: 

LISELOTTE [i]: 'Die tasjesroof, hoe denken jullie dat het afloopt? Met dat oude 
vrouwtje?' 

NESRIN: 'Dat het blanken waren in plaats van Antillianen.' 
DILOS: 'Ja.' 
LISELOTTE [i]: 'Ja? Waarom denken jullie dat?' 
DILOS: 'Omdat er zoveel nadruk op is gelegd.' 
NESRIN: 'Er was teveel nadruk erop, dus dat zal wel de clou zijn.' 
(Interview 19) 

Ze hebben gelijk: de vrouw blijkt beroofd door haar eigen (witte) kleinzoon. In 

de groep van La Soesa ontstaat een discussie over de intenties van de makers. 
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Er klinkt frustratie door over hoe etnische minderheden in de regel worden 

gerepresenteerd: 

LA SOESA: 'Wat ik jammer vind is weer, dat weer altijd de problemen komen 
door de Antilianen. Waarom is het niet eens een keer dat Nederlanders problemen 

veroorzaken?' 
MALABUX: 'Ja.' 
LA SOESA: 'Maar dat wordt nooit eh... ' 
MALABUX: 'Ja, maar hé. Ja, maar die oma wordt wel geroofd door haar Nederlandse 
kleinzoon.' 
LA SOESA: 'Nee, maar gaat het niet om.' 
EMRE: 'Het is het einde, het is het einde...' 
MALABUX: 'Daar gaat het wel om. [...] Luister dan, uiteindelijk is het moraal van 
het verhaal toch dat de buitenlanders het niet gedaan hebben. Toch de Nederlanders 
weet je, dat je toch naar de Nederlanders moet kijken.' 
EMRE: 'En dat is weer expres gedaan om de samenleving een beetje leefbaar te 
houden.' 
(Interview i) 

La Soesa ergert zich nog aan het feit dat 'de Antillianen' in het begin van de 

aflevering de schuld krijgen, terwijl de andere jongens in de groep focussen 

op de afloop van het verhaal en de vermeende bedoelingen van de makers 

ontmaskeren. 

Echt? 
Hoewel de eerdergenoemde Marokkaanse jonge man in Baantjer door sommige 

jongeren werd goedgekeurd en door andere jongeren afgekeurd, was men het 

erover eens dat het hier een 'echte' Marokkaan betrof. Andere etnische min-

derhedenpersonages worden daarentegen als 'nep' afgedaan: 

JOOST [i]: 'Die Antilliaan [...], die hebben jullie ook gezien. Wat vonden jullie 

daarvan?' 
MELANIE: 'Nep.' 
JOOST [i]: 'Nep?' 
MELANIE: 'Ja, nep. Ik vond dat ze gewoon echt zo... Dat was geen echte Antilli
aan voor mijn idee.' 
JOOST [i]: 'Nee?' 
HAYAT: 'Al die woorden meteen gebruiken, van "hé kijk, ik ben Antilliaan", weet 

Je-' 
MELANIE: 'Ja, net zoals eh, als ze Surinamers in een serie nadoen, echt heel nep 
gedaan.' 
(Interview 2) 
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Men is het erover eens dat de Antilliaan, die verscheen in een aflevering van 
Spangen, niet echt is en dat daarmee de makers van de serie hun werk niet 
goed hebben gedaan. Soms is er meer discussie, zoals over het personage André 
Vreugdenhil in Baantjer. 

BRYONY: 'Hij was niet helemaal Surinaams.' 
THERESINE: 'Hij was niet helemaal Surinaams.' 
BRYONY:'Dat zag je wel.' 
THERESINE: 'Hij was een moksi?' 

SABRIEN [i]: 'Waarom was hij niet helemaal Surinaams?' 
THERESINE: 'Je zag het aan hem.' 

BRYONY: 'Nee, die man, die Papa Kondre, die is standaard Surinaams.' 
THERESINE: 'Ja, en die man die in die commissariskantoor was, in het kantoor 
van de commissaris, die was ook echt Surinaams, dat zie je.' 

BRYONY: 'Ja, dat zie je gewoon aan zijn uiterlijk en ook aan zijn hoe hij ging rea
geren en zijn accent, zijn accent.' 
THERESINE: 'Dat haar van die ene man, van die accountant.' 
BRYONY: 'Ja, maar hij was niet een Surinamer sowieso, een echte Surinamer heeft 
geen krulletjes.' 
THERESINE: 'En geen glad haar.' 
BRYONY: 'Een echte Surinamer heeft kroeshaar.' 
ALEX: 'Nee, helemaal niet.' 
BRYONY: 'Nee, een échte Surinamer.' 
THERESINE: 'Een échte Surinamer.' [...] 
ALEX: 'Echte Surinamers zijn Indianen.' [...] 
SABRIEN [i]: 'Wat verstaan jullie eigenlijk onder Surinamers?' 
THERESINE: 'Surinaams zijn kan je op verschillende manieren zijn, je kan Su
rinaams zijn sinds je daar bent geboren en jezelf als Surinaams beschouwt. Je kan 
Surinaams van afkomst zijn omdat je moeder of vader Surinaams is. Het kan op 
verschillende manieren.' 

ALEX: 'Maar er is niet zoiets als een échte Surinamer. En al was er zoiets, dan zijn 
het Indianen. Er wonen Javanen in Suriname, er wonen Hindoestanen in Suriname, 
er wonen Creolen.' 
(Interview 13) 

Uit de vraag of André Vreugendhil een échte Surinamer is, vloeit een discussie 

voort over wat überhaupt een échte Surinamer is. De conclusie is dat meerdere 

vormen van Surinaams zijn bestaan. Desalniettemin lijken jongeren het leuk 

te vinden om 'echte' etnische minderhedenpersonages te zien: 

LISELOTTE [1]: 'Wat vonden jullie van hem?' 
DILOS: 'Gaaf.' 
LISELOTTE [1]: 'Gaaf?' 
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ALAYNA: 'Oh, hij was wel...' 
DILOS: 'Ja, hij is een alles, ja alles-weet-man. Zoals een Turk echt is, hè?' 
NESRIN: 'Ja, precies.' 
DILOS: 'Hij weet van alles.' 
ALAYNA: 'Ik weet het niet... Helemaal Turk?' 
NESRIN: 'Als iemand vloeiend Nederlands praat, als je normaal praat en niet zo 

eh, ja...' 
DILOS: 'Illegaal.' 
NESRIN: '... illegaal, zeg maar. Niet zo, nee dan heb ik er geen problemen mee.' 
DILOS: 'Ja, weet je wat ik bedoel?' 
ALAYNA: 'Nou, ik vind het juist goed dat iemand van Turkije komt en die praat 

een beetje illegaal.' 
DILOS: 'Ja, als je een halfjaar in Nederland bent. [...] 
LISELOTTE [i]: 'En leek hij op iemand die jullie kennen ook echt, of is het 

meer...' 
DILOS: 'Niet echt zo, maar ik kan me wel voorstellen dat een Turk zo is.' 
NESRIN: 'Een algemene Turkse man.' 
DILOS: 'Ja, die van alles wel wat weet, maar niet te veel.' 
NESRIN: 'Dus, ja iemand die zijn woordje snel klaar heeft.' 
MELEK: 'Het is wel leuk als je zeg maar iets van die Marokkaan of Turk herkent.' 

(Interview 19) 

Hoewel de jongeren discussiëren over wat Turks zijn in een Nederlandse context 

precies betekent, lijken ze plezier te beleven aan het zien van 'echte' Turkse 

personages, waarin ze trekken van zichzelf kunnen herkennen. Een dergelijk 

verwachtingspatroon bestaat ook ten aanzien van de naar een Rotterdamse wijk 

vernoemde serie Spangen. Sommige geïnterviewde jongeren wonen in Spangen 

en oordelen dat de representatie niet klopt: 

JENNIFER: 'In Spangen zijn niet zoveel Nederlanders, alleen maar buitenlanders, 

dus dat klopt eigenlijk niet.' 
JOHN: 'Die titel klopt niet.' 
JOYCE: 'Ik heb helemaal niets wat Spangen was gezien.' 
JENNIFER: 'Ja, Spangen is allemaal Turken en Marokkanen.' [...] 
LISELOTTE [1]: 'Wat vinden jullie ervan dat zo'n serie dan wel Spangen heet?' 

[...] 
JOYCE: 'Dat slaat nergens op.' 
JENNIFER: 'Spangen gaat alleen maar over junkies enzo.' 
JOYCE: 'Dat had ik verwacht.' 
HAKAN: 'Ja, het gaat ook veel over moord hoor.' [...] 
JOYCE: 'Moorden niet in SpangenV 
MELISSA: 'Nee.' 
HAICAN: 'Jawel.' 
JOYCE: 'Jij ben gek, weet je wel, het échte Spangen...' 
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HAKAN: 'Ja, Spangen is de gevaarlijkste buurt van Nederland.' 
(Interview 20) 

Multiculturele representatie 

De meningen over de representatie van de multiculturele samenleving in poli

tieseries lopen uiteindelijk uiteen. Sommige jongeren vinden het leuk: 

SABRIEN [1]: 'Jij z e ' n e t iets over dat er veel buitenlanders in zitten.' 
THERESINE: 'Ja, Surinamers, Marokkanen, Turken, alles, Nederlanders.' 
ALEX: 'Multicultureel, dat is modern.' [...] 
SABRIEN [1]: 'En dat maakt het interessant?' 
BRYONY: 'Ja.' 

SABRIEN [1]: 'Hoe komt het dat het leuker is als er meer culturen in een serie zit
ten?' 
BRYONY: 'Anders wordt alles eentonig.' 
THERESINE: 'Ja, als je [...] bijvoorbeeld een rv-serie hebt [...] waar alleen maar 
Nederlanders in spelen, wordt het eentonig, want je hoort niks over een andere 
cultuur.' 
BRYONY: 'Over andere mensen.' 
THERESINE: 'Want hier hebben ze over Winti gesproken en dat soort dingen, dat 
is leuk, want jij kent die dingen zelf ook. En dan weet je precies waar ze het over 
hebben.' 
BRYONY: Andere mensen weten daar dan ook meer over.' 
(Interview 13) 

Multicultureel is modern en leuk, jongeren herkennen aspecten van hun eigen 

leven en vinden het prettig dat andere mensen daar ook wat over horen. Andere 

jongeren vinden de nadruk op multiculturali teit vervelend. Ze maken een 

vergelijking met Amerikaanse series en lijken te stellen dat het in Nederlandse 

series allemaal wat vanzelfsprekender zou mogen. De intenties van de makers 

worden daarbij opnieuw in twijfel getrokken: 

SARAH: 'Je ziet hier over allemaal verschillende culturen [...], Surinaamse mensen 
en Nederlanders enzo.' 
KALID: 'Soms is dat best goed, maar...' 
SARAH: 'En met die Amerikaanse is dat minder zo.' 
TESSA: 'Ja, dat wel.' 
SABRIEN [1]: 'Hoe gaat dat daar dan?' 
SARAH: 'Daar hebben ze het er gewoon niet echt over.' 
JEROME: 'Bij die Nederlandse series proberen ze gewoon respect, een deel respect 
van de culturen, dat onderwerp, eh zeg maar ren toon te stellen of zoiets, zodat die 
cultuur...' 
KALID: 'Ja, niet eh, laten zien dat ze stelen en dat soort dingen.' 
JEROME: 'Ja, dus dan wordt een beetje vervelend en eentonig.' [...] 
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KALID: 'Ja, je pakt hem op en dan zeg je "ja, niet elke Surinamer is met justitie in 
aanraking geweest".' 
TESSA: 'Dat vind ik irritant.' 
KALID: 'Kijk, dat is gewoon niet leuk om te zien.' 
TESSA: 'Ja, dat vind ik gewoon vervelend.' 
SABRIEN [i]: 'Hoe zou dat dan moeten gaan?' 
SARAH: 'Gewoon niet.' 

TESSA: 'Ja, want over al die culturen, daar heb je documentaires voor. Bijvoorbeeld 
op zondag heb je eerst een heel uur over de islam en dan weer over het Hindoeïsme 
en zondag eh, de kerk en dat soort dingen, dat vind ik meer waarover cultuur gaat, 
maar gewoon in series, dan...' [...] 
SABRIEN [i]: 'Hoe vinden jullie het dat er verschillende mensen meespelen in een 
serie?' 
SARAH: 'Ja tuurlijk, er moeten wel verschillende soorten mensen in een serie zit
ten.' 
KALID: 'Jawel, dat wel.' 
TESSA: 'Ja, het is gewoon... Als wij bij elkaar, we zien elkaar wel als gewoon mensen, 
maar niet zeg maar "jij bent Marokkaans, jij bent anders, jij bent eh, anders". Zo 
moet dat ook gezien worden in die series, dat is wel leuk.' 
(Interview 15) 

Allochtone jongeren lijken hun oordeel over multiculturele representatie te 

baseren op hun eigen positie. Autochtone jongeren waren in de regel afstande

lijker in hun oordeel. Ze kijken niet op persoonlijk, maar op maatschappelijk 

niveau: 

SABRIEN [1]: 'Wat vinden jullie ervan dat er verschillende culturen meespelen in 

een serie?' 
ILONA: 'Dat is beter juist, multiculturele samenleving...' 
GIJS: 'Het is een beetje fout om te zeggen, als ik nu zou zeggen dat ik zou willen dat 
er alleen maar Nederlanders in zaten. Dat zou toch wel, denk ik, het merendeel van 
de mensen in dit lokaal geschokt zijn door wat ik zei. Maar dat vind ik niet, maar 
het is toch logisch dat er allemaal culturen in een serie spelen. Dat is in Nederland 
toch ook zo, daar zitten toch ook allemaal culturen door elkaar.' 
(Interview 9) 

De moralisatiestijl wordt bij politieseries gebruikt om oordelen uit te spreken 

over de representatie van etnische minderheden. Daarbij speelt de etniciteit 

van de informanten een belangrijke onderscheidende rol. O p de rol van et

niciteit en sekse kom ik later terug. Nu wordt eerst de interpretatie van het 

genre comedy besproken. 
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Waardering voor comedies 

Terwijl de interviews over politieseries in een groepscontext werden afgenomen, 

zijn de interviews over comedies individueel van aard. Er werd met twaalf 

jongeren gesproken, evenredig verdeeld naar sekse en etniciteit. Zo deden zes 

meiden mee en zes jongens en zes autochtone en zes allochtone jongeren. De 

allochtone jongeren zijn overwegend van Surinaamse en Antilliaanse komaf. 

Met de jongeren werd gesproken over drie comedies, namelijk Sam Sam, Bradaz 

en All Stars. Elk van de series heeft één of meerdere etnische minderheden-

personages in de vaste cast. In Sam Sam is dat Jimmy, in All Stars Paul en in 

Bradaz zijn personages van verschillende allochtone en autochtone afkomsten 

te zien. Omda t de series verder nogal verschillen, wordt de waardering per 

serie besproken. 

Sam Sam 

Overeenkomstig met de resultaten van het vragenlijstenonderzoek zoals be

sproken in hoofdstuk zeven, wordt Sam Sam gezien als de leukste van de drie 

bekeken comedies: 

KHIRSTINE [i]: 'Waarom vind je Sam Sam het leukste?' 
MIJKE: 'Gewoon de humor vind ik het leukste en de personages.' 
(Interview v) 

De waardering voor Sam Sam lijkt inderdaad samen te hangen met de groep 
personages en de humor: 

KHIRSTINE [i]: 'Wat vind je leuk aan deze comedy?' 
MEAGAN: 'Het is leuk om te zien hoe drie mensen met elkaar wonen enzo, het 
dagelijks leven enzo. En die grappen die er dan worden gemaakt, dat is wel leuk en 
dan die buren natuurlijk die altijd ruzie met elkaar hebben, dat vind ik wel leuk om 
te zien altijd.' 
(Interview i) 

Met name Jimmy is geliefd. Meerdere jongeren geven aan dat ze om hem moeten 

lachen. De nieuwe personages Eva en Nina, die de rollen van respectievelijk 

Chris en Jo hebben overgenomen, worden minder gewaardeerd: 

STEPHANY: 'Ik vind Jimmy erg leuk, ik kan echt wel om hem lachen.' 
KHIRSTINE [i]: 'Wat vind je leuk aan hem?' [...] 
STEPHANY: 'Hij doet altijd zo gek enzo en dat vind ik wel grappig. Hij is altijd 
met vrouwen bezig enzo. Maar ik moet wel zeggen dat ik deze oude Sam Sam leuker 
vind dan de nieuwe.' 
KHIRSTINE [i]: 'Dat hoor ik vaker om me heen, hoe komt dat denk je?' 
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STEPHANY: 'Ja, ik weet niet... Het komt omdat ik die andere meiden die er nu in 
meespelen niet zo leuk vind.' 
(Interview iii) 

Daarnaast geven jongeren aan de oudere personages minder interessant te 

vinden: 

KHIRSTINE [i]: 'En wat vind je minder leuk?' 
KIM: 'Nou, dat gedoe met die benedenbuurman, na een tijdje gaat dat weleen beetje 
vervelen, zo hetzelfde...' 
(Interview iv) 

Andere jongeren, vooral de allochtone jongens, wijzen Sam Sam geheel af. Sam 

Sam lijkt niet te appelleren aan hun belevingswereld: 

KHIRSTINE [i]: 'Wat vind jij leuk aan deze comedy?' 
MITCHEL: 'Ja, ik weet niet, eigenlijk niet zoveel!' 
KHIRSTINE [i]: 'Nee?' 
MITCHEL: 'Nee, niet echt. Ik vind het heel erg gemaakt van hoe ze gewoon spelen 
enzo.' 
(Interview ix) 

Bradaz 

Meerdere jongeren vonden Bradaz de leukste van de drie comedies. Niet toe

vallig gold dit voor alle allochtone jongens: 

KHIRSTINE [i]: 'Van deze drie, welke vind je het leukste?' 
MELVIN: 'Eh ja, Bradaz 
KHIRSTINE [i]:'Omdat?' 
MELVIN: 'Omdat die grappen spreken me meer aan, daar moet ik gewoon om 
lachen.' 
(Interview viii) 

Allochtone jongeren lijken zichzelf te herkennen in Bradaz: 

KHIRSTINE [i]: 'Wat vind je leuk aan deze comedy?' 
STEPHANY: 'Nou omdat... Er zijn niet zoveel series met donkere mensen erin, 
die de hoofdrol hebben, en er komen ook veel andere culturen in voor en gewoon, 
dat is leuk om te zien.' 
KHIRSTINE [i]: 'En waarom vind je het leuk om naar donkere mensen te kij
ken?' 
STEPHANY: 'Omdat eh, ja het is toch iets van mezelf, van mijn eigen cultuur.' 
[...] 
KHIRSTINE [i]: 'Herken je veel?' 
STEPHANY: 'Ja, bepaalde situaties, hoe ze dan zo gek doen enzo, dan denk ik "oh ja". 
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Ja, dat ken ik dan gewoon, ook hoe je bent opgevoed en ja gewoon, hoe je zelf leeft zie 
je dan en hoe het et eigenlijk uitziet en hoe andere mensen tegen jou aankijken.' 
(Interview iii) 

Ook bij Bradaz spelen de humor en de personages een rol in de waardering: 

MELVIN: 'Het is wel grappig, van die opmerkingen van hun beide, altijd wel leuk, 
ook die ene, die John Wijdenbosch, die speelt ook in die serie [gaat waarschijnlijk 
over Costa, JdB], daar vind ik hem ook heel grappig, hij is ook de grappigste van 
hun allemaal.' 
(Interview viii) 

Andere jongeren, vooral de autochtone jongens, vinden de serie niet zo leuk: 

KHIRSTINE [i]: 'Wat vind je leuk aan deze serie?' 
MARCO: 'Ik vind het niet zo heel leuk.' 
KHIRSTINE [i]: 'Waarom niet?' 
MARCO: 'Er wordt wel heel slecht geacteerd!' 
(Interview xi) 

Eén jongen beweert zelfs dat hij er agressief van wordt: 

JEROEN: 'Ik vind het superflauwe grappen, ik heb het eigenlijk maar een paar keer 
half gezien. Ze praten de helft in het Engels en ja, al die macho-prototypes... Ja, het 
enige wat ik er dan van word, is agressief.' 
(Interview x) 

All Stars 

All Stars wordt door geen van de geïnterviewde jongeren als favoriete serie aan

geduid. De toon is in vergelijking met de andere series wat onverschilliger: 

MELVIN: 'Nou, ik ga er niet speciaal voor thuisblijven, maar als ik aan het zappen 
ben, dan blijf ik kijken, maar eh, het is gewoon wel grappig, zes van die klunzen.' 
(Interview xiii) 

Een aantal van de meisjes vindt het meer een jongensserie: 

MEAGAN: 'Om heel eerlijk te zijn, kijk ik deze serie eigenlijk nooit, misschien is 
het meer een jongensserie?' 
KHIRSTINE [i]: 'Waarom?' 
MEAGAN: 'Nou ja, omdat het over voetbal gaat enzo. En alleen maar over jon
gens...' 
(Interview i) 

Maar andere meisjes vinden het sportaspect wel weer grappig: 
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KHIRSTINE [i]: "Wat vind je leuk aan deze comedy?' 
SEEMA: 'Leuk aan deze comedy? Ik vind eh, ja gewoon... Samenspel van mensen 
met sport, dat vind ik wel leuk, weet je. [...] Dat zie je niet veel in comedies, ze 
kunnen er dan wel niets van haha maar toch, ik vind het eigenlijk gewoon weer wat 
anders en ik vind dat gewoon wel, ja, gewoon wel grappig.' 
(Interview ii) 

Vooral de autochtone jongens lijken de serie herkenbaar te vinden: 

JEROEN: 'In het algemeen, een groep jongens die van jongs af aan samen voetballen 
en dan nu zo'n oud gezellig team hebben, dat vind ik geweldig, vind ik geweldig, dat 
idee om te zien, dit is heel realistisch.' 
(Interview x) 

KHIRSTINE [i]: "Wat vind je leuk aan deze serie?' 
MARCO: 'Ik vind eh, het gaat heel snel zeg maar, ja eh, zo gaat het bij mij ook. 
Iemand zegt wat en gelijk er op inhaken, dan wordt het grappig. Dat doen zij ook, 
gewoon lekker elkaar in de maling nemen, ja dat vind ik grappig.' 
(Interview xi) 

Pe r fo rmat i eve sti j len 

O o k in de interpretatie van het laatste genre dat in deze dissertatie wordt 

besproken, de comedy, zijn de stijlen deconstructie, associatie en moralisatie 

te onderkennen. Omdat net als bij de politieseries werd gepraat over afleverin

gen waarin etnische minderheden verschijnen, zijn er overeenkomsten in de 

interpretatie van politieseries en comedies. Er zijn echter ook aanmerkelijke 

verschillen, die hieronder duidelijk zullen worden. 

DECONSTRUCTIE 

Zoals hierboven al aan de orde kwam, is er soms kritiek op de acteerprestaties 

van de acteurs. Die hangt samen met het 'nep' vinden van een comedy. Daar

naast wordt in het onderstaande citaat en passant gerefereerd aan de intenties 

van de makers van Bradaz: 

MARCO: 'Er wordt wel heel slecht geacteerd!' 
KHIRSTINE [i]:'Hoe dat zo?' 
MARCO: 'Ja, ik weet niet... Ik denk, ze willen hier echt zo'n serie neerzetten met 
alleen donkere mensen en dat doen ze dan zo, dat [...] ik denk... Ze kunnen gewoon 
heel slecht acteren, ik denk dat ze proberen het heel echt te doen ofzo, hoe donkere 
mensen met elkaar omgaan, en dan doen ze dat meteen weer vet nep, snap je?' 
(Interview xi) 
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Vooral bij All Stars wordt, net als bij de politieseries te zien was, gewag gemaakt 

van het feit dat acteurs in andere series zijn verschenen: 

KHIRSTINE [i]: 'Wat valt je op als je naar de acteurs kijkt?' 
KIM: 'De meeste zijn bekenden van andere series.' 
KHIRSTINE [i]: 'En verder, kun je er een paar beschrijven die opvallend waren 
voor jou?' 
KIM: 'Nou, opvallend vond ik wel die Katja Schuurman en dan die eh uit Goede 
Tijden enzo en ja, die eh, die chagrijnige, die zat toch ook in CostaV 
(Interview iv) 

En ook wordt soms over de eigenschappen van het genre comedy gesproken. 

Wanneer Seema wordt gevraagd naar de herkenbaarheid van het personage 

Jimmy uit Sam Sam: 

SEEMA: 'Van die opscheppertjes, dat wel, die wannabe's, wel mensen met dat soort 
humor, dat wel, die droge humor. Dat vind ik ook echt grappig en dat hoor ik om 
me heen op school ook, maar verder is het natuurlijk echt een comedy. Ik bedoel, 
[...] dat het zeg maar is uitvergroot, gekkigheid met een kern van waarheid?' 
(Interview ii) 

ASSOCIATIE 

De jongeren die over comedies werden geïnterviewd gebruiken de associatie

stijl op zeer eenvormige wijze. Ze zetten de stijl in om personages te evalueren 

en dan specifiek met betrekking tot de vraag of deze al dan niet grappig zijn. 

Grappige personages worden gewaardeerd: 

MEAGAN: 'Dan heb je het blonde meisje, zij maakt altijd hele domme opmerkin
gen en dat vind ik wel gtappig, hihi, en dan ja, die buren hè, ik moet altijd ook om 
hun lachen.' 
KHIRSTINE [i]: 'Wat vind je leuk aan die buren dan?' 
MEAGAN: 'Nou, hij is altijd chagrijnig zeg maar en eh, zij vind Jimmy wel leuk, 
hihi. Nou ja, dat is gewoon wel leuk, ja.' 
(Interview i) 

Personages die niet grappig zijn, worden afgekeurd: 

MARCO: 'Ja, die andere broer is echt zo'n player, maar echt ook weer zo nep, met 
dat leren jasje, weet je. Ja, gewoon echt niet gtappig. 
(Interview xi) 
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MORALISATIE 

De moralisatiestijl wordt net als bij de politieseries gebruikt om te oordelen over 

de representatie van etnische minderheden. Daarbij gaat het over de etniciteit 

of kleur van personages en de manier waarop de multiculturele samenleving 

in een serie in beeld is gebracht. De drie series gaan daar op verschillende 

manieren mee om, zoals zal blijken. 

Sam Sam 

Jimmy is het enige etnische minderhedenpersonage in Sam Sam. Tijdens de 

interviews werden expliciet vragen gesteld over zijn kleur. Dat leverde verschil

lende reacties op. Sommige jongeren zijn redelijk onverschillig3: 

KHIRSTINE [i]: 'Vind je dat zijn kleur duidelijk naar voren komt?' 
CHERYL: 'Nou, in deze aflevering toevallig wel, gewoon omdat ze het daar over 
heeft, en in die andere afleveringen op zich ook wel, omdat... Hij speelt daar wel 
af en toe op in zeg maar. Hij begint met een Surinaams accent, hoe ie praat, of hij 
gaat expres Surinaams koken, dat soort dingen, of hij gaat het hebben over zijn 
negertrekjes. Dat dus wel ja, maar niet veel meer dan dat. 
(Interview vi) 

Andere jongeren verbinden sterker een waardeoordeel aan zijn representatie. 

Het witte meisje Mijke doet dat impliciet door het gebtuik van het woord 

'gewoon': 

KHIRSTINE [i]: 'Kun je misschien beschrijven wat je net hebt gezien?' 
MIJKE: 'Een jongen met een wat donkere kleur, maar die zich gewoon gedraagt als 
een blanke en gewoon praat als een blanke en eigenlijk [...] met alleen maar blanken 
omgaat en daar ook mee samenwoont. En de buurvrouw vroeg of ie ook homo was 
en dat was ie niet zei die en eh... Ja, en over zijn kleurtje, of het wel echt was, en toen 
ging ie met een accent praten. Hij kan het dus wel, alleen hij gebruikt het niet.' 
(Interview v) 

Daaruit concludeert de Surinaamse Mitchel dat hij een 'bounty' is: 

MITCHEL: 'Die John [voornaam van de acteur, JdB], dat lijkt me echt zo'n bounty, 
echt joh. Hij doet "lekker kopje thee", dat [...] na, ik vind het echt rare mensen.' 
KHIRSTINE [i]: 'Maar hij kan ook het Surinaamse accentje?' 
MITCHEL: 'Ja, ja, maar dar is ook gemaakt. Surinaams accent, je moet het gewoon 
hebben. Of je praat gewoon normaal, óf je hebt het gewoon, als je daar echt woont 
dan klinkt dat niet zo.' 
(Interview ix) 

I 5 6 



Ryan, van Nigeriaans-Amerikaanse afkomst, vindt datzelfde juist wel grap-

RYAN: 'Ik moest er wel om lachen, dat ie met die blanke vrouw zat enzo en dat hij 
met dat Surinaamse accent ging praten. Eerst heel beleefd enzo en toen opeens met 
dat Surinaamse accent, daar moest ik wel om lachen.' 
(Interview vii) 

Bradaz 

Bij het bespreken van de waardering voor Bradaz kwam de rol van kleur al aan 

de orde. Sommige allochtone jongeren vinden de serie leuk omdat ze zich erin 

herkennen, andere jongeren vinden het Surinaamse aspect juist overdreven en 

ergeren zich eraan: 

MARCO: 'Ja, er speelde in dit stukje maar één blanke in mee, die eh Bowien van 
Goede Tijden. Maar eh, die stiefvader van die jongens is ook blank, alleen die zag 
je nu niet.' 
KHIRSTINE [i]: 'En verder nog iets?' 
MARCO: 'Ja, het is gewoon overdreven, zo van "we willen een donkere serie neerzet
ten, dus we moeten goed donker zijn". 
(Interview x) 

Ook bij deze serie wordt gesproken over of de acteurs echt zwart of Surinaams 

zijn: 

MEAGAN: 'Die Virgil is heel netjes enzo... Ja dan zeggen ze wel eens "zwart van 
buiten en wit van binnen", haha. En dat doet ie een beetje ja, klungelig, ja dat is 

wel grappig.' 
KHIRSTINE [i]: 'En zijn broer?' 
MEAGAN: 'Ja, die is dan gewoon echt Surinaams zeg maar, eh hij rapt ook en houdt 
echt van hiphop. Hij ziet er ook zo uit, zeg maar en zijn broer die ziet er dan weer 

heel netjes uit enzo.' 
(Interview i) 

Sommige jongeren zetten daarbij 'Surinaams' aftegen 'normaal': 

MIJKE: 'De ene praatte wat normaler en die andere [...], die praat echt zo met 
zo'n, met zo'n Surinaams accent en ook die woordjes zoals "latertjes" en dat soort 
dingen...' 
(Interview v) 

Kim, van autochtone afkomst, maakt een vergelijking tussen de personages in 

Bradaz en 'Nederlands' en gebruikt die vergelijking om zichzelf bij de situatie 

te betrekken, wat zoals gezegd bij comedies eigenlijk niet voorkomt: 
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KHIRSTINE [i]: 'Maar [...] vind je hun typisch zwart?' 

KIM: 'Eh, nou die Ferdi wel een beetje, die praat ook zo en die gedraagt zich niet 
echt Nederlands: "ja, ik ga even een weekje weg en dat maakt niet uit, ik eh, ik ben 
een weekje weg, is dat goed?". En dat zou ik nou zelf nou niet zo snel doen.' 
(Interview iv) 

All Stars 

Bij All Stars wordt vooral gepraat over Paul, het enige etnische minderheden-

personage in de serie. Meerdere jongeren merken op dat hij maar een kleine 

rol heeft: 

KHIRSTINE [i]: 'En die donkere jongen die erin meespeelt, wat vind je daarvan?' 
DENNIS: 'Hij was nu echt totaal niet op de voorgrond, je zou haast denken "waarom 
zit hij erbij?". Voor een eh, voor een leuk kleurenplaatje.' 
(Interview xii) 

Pauls etniciteit komt nauwelijks naar voren in zijn rol. Dat lokt uiteenlopende 

reacties uit. Sommige jongeren hebben er kritiek op: 

KHIRSTINE [i]: 'En wat valt je op als je naar de acteurs kijkt?' 
RYAN: 'Allemaal blank, behalve eentje.' 
KHIRSTINE [i]: 'En wat valt je op aan hem?' 
RYAN: 'Dat ie vet verkaast is, haha.' 
KHIRSTINE [i]: 'Oh, dat noemen we zo?' 
RYAN: 'Dat noemen we zo, of een bounty. Ja, die naam ook, Paul!' 
(Interview vii) 

Andere jongeren vinden het wel grappig: 

MELVIN: 'Er is een donkere, maar die eh, dat is echt zo'n... [...] Hij is zeg maar 
gewoon, hij doet zeg maar of alsof hij blank is. Maar hij is wel grappig.' 
(Interview viii) 

En weer andere jongeren, niet toevallig autochtone, vinden het wel prettig dat 

hij niet zo 'zwart' is, zoals ook in het citaat aan het begin van dit hoofdstuk 

naar voren kwam. Zoals Marco het uitdrukt: 

MARCO: 'Nou gewoon, net als die andere jongens vind ik, [...] hij doet niet over
dreven Surinaams ofzo, maar wel gewoon grappig.' 
(Interview xi) 

Bij het gebruik van de moralisatiestijl speelt de etnische achtergrond van de 

informanten een onderscheidende rol. Allochtone en autochtone jongeren 

spreken andere oordelen uit over de representatie van etnische minderheden. 
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Die rol, en de rol van sekse, wordt hieronder nader beschouwd, waarbij ook 

het genre politieseries weer wordt betrokken. 

D e rol van sekse en e tn i c i t e i t 

Het percentage jongens dat aan de groepsinterviews over politieseries meedeed 

is iets hoger dan bij de groepsinterviews over soaps, namelijk 35 tegenover 26. 

Daarnaast bleek in hoofdstuk zeven dat in het vragenlijstenonderzoek geen 

sekseverschil in de mate van kijken naar de politieserie Baantjer werd gevonden. 

In de wetenschappelijke literatuur worden politieseries gezien als een 'manne

lijk' televisiegenre. Ze gaan over typisch mannelijke thema's als misdaad, actie 

en geweld (Fiske, 1987: 144). Wellicht daardoor leken mannelijke informanten 

zich tijdens de groepsinterviews over politieseries meer op vertrouwd terrein te 

voelen dan tijdens de groepsinterviews over soaps. De jongens waren relatief 

veel aan het woord. Hun interpretatie verschilt op zich niet erg van die van de 

vrouwelijke informanten. Wel valt op dat ze meer aandacht hebben voor de 

genoemde mannelijke aspecten van politieseries: 

CARTMANi'Jammer dat ze dat hoofd van die, van die kerel die vermoord was niet 
wat langer lieten zien! In het eerste gedeelte.' 
JOOST [1]: 'Ja? Dat vond je het leukste gedeelte, Cartman?' 
CARTMAN: 'Ja, eh... die bloederige kop, dat...' 
JOOST [1]: 'Ja, kun je mij vertellen hoe dat er dan uit zag?' 
CARTMAN: 'Nou ja, eh... Ik zag in ieder geval heel veel bloed.' 
(Interview 12) 

Voor de interviews over comedies werden evenveel jongens als meisjes geselec

teerd. Uit het vragenlijstenonderzoek kwam geen sekseverschil in mate van kij

ken naar comedies naar voren4. Ook met betrekking tot comedies lijken jongens 

zich op vertrouwd terrein te bevinden, ze hadden er tijdens de interviews in 

ieder geval evenveel over te vertellen als meisjes. Wel bestaat onderscheid in de 

waardering van verschillende comedies. Sam Sam en Bradaz werden door zowel 

de meisjes als de jongens leuk gevonden, terwijl All Stars door haar centrale 

thema, namelijk voetbal, meer als een jongensserie werd gezien. 

Het vragenlijstenonderzoek liet wel velschillen naat etniciteit in het kijken 

naar politieseries en comedies zien. De politieserie Baantjer wordt door au

tochtone jongeren vaker bekeken dan door allochtone jongeren en de comedies 

Sam Sam en Bradaz worden door jongeren van Surinaamse en Marokkaanse 

komaf vaker bekeken dan door jongeren van Turkse en autochtone komaf. 

Deze gegevens kwamen wat betreft de politieseries terug tijdens de interviews. 

Autochtone jongeren bleken inderdaad meer binding met Baantjer te hebben. 

Ze gaven vaker aan de serie leuk te vinden en leken meet plezier te beleven aan 
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het doorzien van haar narratieve structuur dan allochtone jongeren die niet 

vaak kijken. In de interviews naar comedies kwamen vooral verschillen naar 

etniciteit tussen jongens naar voren. De allochtone jongens wezen Sam Sam 

vaker af en vonden Bradaz leuk en herkenbaar, de autochtone jongens keurden 

Bradaz relatief vaak af en voelden zich bij All Stars juist goed thuis. 

Ook bij het gebruik van de performatieve stijlen zijn verschillen naar etni

citeit te zien. Dat komt in de eerste plaats door de opzet van het onderzoek: 

informanten keken voor het interview afleveringen met etnische minderhe

den. Daarmee werden ze in feite aangesproken op hun etniciteit. Ze worden 

impliciet uitgenodigd een performance van een etnische identiteit te geven. 

Bij het evalueren van etnische minderhedenpersonages in politieseries lijken 

jongeren positiever over personages die ze qua etniciteit of cultuur als dichtbij 

henzelf zien. Zo vertelden twee jongens met een Marokkaanse achtergrond een 

Marokkaans personage uit Baantjer te herkennen van een Rotterdams feest. 

Behalve letterlijk blijkt hij figuurlijk herkenbaar: 

JOOST [i]: 'Ken je mensen die zo zijn, zoals hij? Zo een beetje zo...' 
ABDUL: 'Stoer. Ja, ja, ik ken vele. [...] Dat zijn mijn vrienden.' 
(Interview 4) 

De autochtone jongeren die negatief reageerden op hetzelfde personage, ble

ken ook in het dagelijks leven een afstand tot Marokkaanse Nederlanders te 

bewaren: 

JOOST [1]: 'Kennen jullie in het echt mensen die zo zijn als die jongen?' 
RENÉE: 'Ja.' 
JOOST [1]: 'Ja? Vertel eens?' 
RENÉE: 'Ja, wat moet ik ervan vertellen, ze zijn precies hetzelfde...' 
JOOST: [1]: 'Ja, hoe zijn die dan?' 
RENÉE: 'Gewoon, van die mannetjes en ja, gewoon gaar.' 
ZOË: 'Denken dat ze alles zijn.' 
JOOST [1]: 'En ga je daarmee om of ken je ze meer van, eh... ' 
RENÉE: 'Nou, ik ging er eerst wel mee om, maar nou niet meer.' 
(Interview 10) 

En wat betreft het inleven in personages, wat bij politieseries op zich niet vaak 

gebeurt, blijken juist meiden van Turkse en Marokkaanse afkomst verhaallijnen 

over culturele thema's te gebruiken om zich in te leven in vraagstukken rond 

familie, geloof en eer. Blijkbaar raken zulke verhaallijnen bij hen een snaar. 

Etniciteit speelt echter de meest pregnante rol in de moralisatiestijl, analoog 

aan wat in het vorige hoofdstuk werd geconcludeerd. Als jongeren oordelen 

over de representatie van etnische minderheden, redeneren ze vanuit hun eigen 
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positie. Ze ergeren zich bijvoorbeeld aan een verhaallijn over discriminatie 

omdat ze zelf soortgelijke situaties meemaken: 

LISELOTTE [i]: 'Hebben jullie gehoord wat die eh... ' 
ALAYNA: 'Die mevrouw, hè?' 
LISELOTTE [i]: 'Ja, die mevrouw.' 
NESRIN: 'Ja, dat vond ik ook niet echt leuk.' 
DILOS: 'Maar ja, dat is... het komt voor. Ik vind het realistisch.' 
LISELOTTE [i]: 'Jij vindt het realistisch?' 
DILOS: 'Ja, het komt voor, vooroordelen... [...] Ja, maar bij oude mensen, oude 
mensen, niet jonge mensen.' 
(Interview 19) 

Meer algemeen lijken allochtone jongeren de moralisatiestijl te gebruiken om 

aan te geven dat ze zichzelf willen herkennen in de media. Ze waarderen de 

aanwezigheid van etnische minderhedenpersonages, maar willen dat ze 'echt' 

zijn. Ze lijken te vragen om een representatie van etnische minderheden die 

vanzelfsprekendheid uitstraalt. Dat is de multiculturele samenleving die ze in 

hun eigen leven kennen, bijvoorbeeld op school: 

JOOST [1]: 'En wat vinden jullie ervan, dat het zo multicultureel is?' 
ROOD ALARM: 'Is leuk.' 
SABRINA: 'Ik vind het wel leuk.' 
JOOST [1]: 'Is leuk?' [...] 
ROOD ALARM: 'Je hoort meestal dat meerdere culturen juist niet met elkaar kun
nen opschieten, maar op deze school hebben we volgens mij wel bewezen dat het 
wel kan.' 
(Interview 6) 

Autochtone jongeren nemen een andere positie in ten opzichte van de mora

lisatiestijl. De autochtone jongeren die over politieseries werden geïnterviewd, 

begonnen zelden spontaan over representatievraagstukken. In de interviews 

over comedies werden de autochtone jongeren door de interviewer nadruk

kelijker uitgenodigd over representatie te praten. Sommigen reageerden on

verschillig en leken zich niet erg betrokken te voelen bij het thema. Anderen 

spraken waardering uit voor etnische minderhedenpersonages die 'gewoon' 

doen en niet veel van hun etniciteit laten zien. Sommigen van hen bleken 

daarbij andere opvattingen over multicultureel samenleven te hebben dan de 

eerder aangehaalde allochtone jongeren: 

TIM: 'Ik vind het goed, als mensen met verschillende culturen samenleven, [...] je 
moet je gewoon aanpassen aan je omgeving. Net zoals je je moet aanpassen in een 
team en in een nieuwe klas, moet je je ook aanpassen als je naar een land verhuist. 
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Als ik naar Amerika ga, moet ik ook aan de gewoontes daar wennen en me aanpassen. 
Ik vind dat logisch gewoon en mensen die naar Nederland komen en zich aanpassen 
zijn welkom, prima. 
(Interview 8) 

Zo lijkt een bepaalde visie op de multiculturele samenleving aanleiding te 

geven tot een bepaalde interpretatie van de representatie van etnische minder

heden. In het volgende hoofdstuk bespreek ik de articulatie van representatie 

en interpretatie uitgebreider. 
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