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io Synthese: interpretatie van jeugd en 

etniciteit 

Aan het begin van hoofdstuk drie stelde ik dat identiteiten worden gecon

strueerd in de articulatie van representatie en interpretatie. Eerder onderzoek 

vanuit de cultural studies benadering naar populair televisiedrama laat zien 

dat mensen actief betekenis geven aan televisiedrama, maar daarbij tegelij

kertijd zijn gebonden aan teksten en beelden die dat drama aanbiedt. Nadat 

in hoofdstukken vier tot en met zes van deze dissertatie de representatie van 

jeugd en etniciteit in populair Nederlands televisiedrama is besproken en in 

hoofdstukken zeven tot en met negen de interpretatie van soaps, jongerense-

ries, politieseries en comedies, is het nu tijd om representatie en interpretatie 

geïntegreerd te behandelen. Daarmee wordt antwoord gegeven op de vraag 

welke identiteiten jongeren construeren in relatie tot populair Nederlands 

televisiedrama. Alvorens tot een synthese te komen, vat ik de opbrengsten van 

de vorige hoofdstukken samen. 

Frames van jeugd en etniciteit 

Aan de hand van analyse van jonge en etnische minderhedenpersonages in 

elf populaire Nederlandse dramaseries zijn frames van jeugd en etniciteit 

gereconstrueerd. Die frames bepalen hoe een personage in een serie wordt 

geplaatst. Wat betreft jeugd werden vier frames gevonden. In het plezierframe 

worden jongeren neergezet als mensen die lol hebben met elkaar. Ze hebben 

een hedonistische levensstijl en besteden veel tijd aan het onderhouden van 

vriendschappen en liefdesrelaties. Het probleemframe beeldt jongeren af als 

een groep mensen die problemen voor de samenleving genereert. Jongeren die 

in dit frame worden gerepresenteerd laten zich in met criminele activiteiten en 

hebben een slechte verhouding met hun ouders en andere volwassenen. Het 

ontwikkelingsframe legt nadruk op identiteitsontwikkeling. Jongeren worden 

neergezet als worstelend met problemen die gepaard gaan met volwassen 

worden. In het volwassenenframe worden jonge personages afgebeeld alsof ze 

volwassen zijn. Ze zijn behoudens hun verschijning niet van volwassen perso

nages te onderscheiden. 

Ook wat betreft etniciteit werden vier frames gevonden. In het assimila

tieframe worden geen verwijzingen naar een afwijkende culturele achtergrond 
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gemaakt. Etnische minderhedenpersonages worden neergezet als opgegaan 

in de 'Nederlandse ' cultuur. In het exotische frame wordt daarentegen de 

nadruk gelegd op een 'andere' achtergrond. Personages spreken bijvoorbeeld 

Nederlands met een accent of hebben andere culturele gewoonten dan witte 

personages. Er ontstaat een beeld van etnische minderheden die aan hun 'eigen' 

cultuur vasthouden. Het discriminatieframe is eenvormiger: het plaatst etni

sche minderheden in verhaallijnen over discriminatie. Het complexe frame ten 

slotte laat etnische minderheden zien die actief hun eigen etniciteit vormgeven. 

Ze zijn in onderhandeling met culturele betekenissen uit verschillende bronnen 

en bepalen op die manier hun plaats in de multiculturele samenleving. 

Voor zowel de representatie van jeugd als die van etniciteit geldt dat per

sonages niet constant in hetzelfde frame worden gerepresenteerd. Ze kunnen 

schuiven van het ene naar het andere frame als nieuwe verhaallijnen worden 

ingezet. Dit verschijnsel heb ik aangeduid met de term 'syntagmatische diversi

teit'. 'Paradigmatische diversiteit' is aan de orde als meerdere personages van een 

serie in andere frames worden neergezet. De waarde van diverse representatie 

is dat mensen niet op één definitief beeld worden vastgepind. Syntagmatische 

diversiteit laat zien dat mensen op verschillende momenten op andere manie

ren invulling geven aan identiteiten, paradigmatische diversiteit toont dat niet 

iedereen op dezelfde manier vormgeeft aan een bepaalde identiteit. 

Verschillen in de narratieve structuren van de genres soap, politieserie, co

medy en jongerenserie leiden tot verschillende mogelijkheden voor diversiteit. 

Soaps zijn bij uitstek syntagmatisch divers, zowel in de representatie van jeugd 

als in de representatie van etniciteit. Doordat personages soms jarenlang in 

een soap verblijven, kunnen ze met verschillende verhaallijnen worden ver

bonden. Wat betreft paradigmatische diversiteit zijn soaps vooral divers in de 

representatie van jeugd: in de soaps worden alle frames van jeugd gebruikt. 

De combinatie van syntagmatische en paradigmatische diversiteit leidt ertoe 

dat jonge personages tussen die frames schuiven: van het plezierframe naar 

het ontwikkelingsframe en terug, van het ontwikkelingsframe naar het pro

bleemframe, van het ontwikkelingsframe naar het volwassenenframe et cetera. 

Daarmee ontstaat een veelvormig beeld van 'jong zijn' in soaps. De soaps zijn 

minder paradigmatisch divers in de representatie van etniciteit. Ze zetten met 

name het exotische en het assimilatieframe in. Etnische minderhedenperso

nages schuiven tussen die frames, waarmee de suggestie wordt gewekt dat ze 

tussen hun 'eigen' en de 'Nederlandse' cultuur moeten kiezen. 

De andere genres zijn minder syntagmatisch divers dan de soaps. In politie

series zijn de meeste personages zijn slechts één aflevering te zien, waardoor 

ze niet de tijd hebben om te schuiven. In comedies schuiven personages 

evenmin: personages maken over het algemeen weinig ontwikkeling door; het 

genre kenmerkt zich doordat aan het einde van elke aflevering de situatie van 
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het begin van de aflevering weer is hersteld. Ook in de jongerenserie Costa 

schuiven personages weinig, omdat bepaalde frames aan bepaalde groepen in 

de serie worden toebedeeld: de jongeren die werken bij discotheek de Costa 

worden in het plezierframe neergezet, degenen die werken bij de Empire in 

het probleemframe en sommige gastpersonages in het ontwikkelingsframe. 

Deze drie genres kunnen echter wel scoren in paradigmatische diversiteit. 

Costa is paradigmatisch divers in de representatie van jeugd doordat ze alle 

frames gebruikt, maar leunt wat betreft de representatie van etniciteit op het 

assimilatieframe. Bij de politieseries is het andersom: ze gebruiken alle frames 

van etniciteit en zijn op dat vlak derhalve paradigmatisch divers. Wat betreft 

de representatie van jeugd zijn ze minder divers: vooral het probleemframe 

wordt gebruikt en soms het ontwikkelingsframe. De comedies zijn het minst 

divers. Wat betreft jeugd werd in de geanalyseerde comedies slechts één frame 

gebruikt, óf het probleemframe óf het plezierframe. In die comedies verschenen 

slechts enkele etnische minderhedenpersonages, wat weinig ruimte laat voor 

conclusies over de representatie van etniciteit in dat genre. 

Zo bieden soaps en jongerenseries relatief veel ruimte voor identiteitscon

structies rond jeugd, terwijl politieseries meer mogelijkheden bieden voor 

identiteitsconstructies rond etniciteit. Maar om te weten of, en zo ja, hoe die 

mogelijkheden worden opgepikt, is onderzoek naar de interpretaties van kijkers 

nodig. 

Performatieve stijlen 

Tijdens interviews over soaps, jongerenseries, politieseries en comedies bleken 

jongeren drie performatieve stijlen te hanteren om het betreffende genre en 

haar personages te interpreteren. Met de deconstructiestijl kijken ze 'achter' 

de werkelijkheid van een serie. Ze tonen de interviewer en de eventuele andere 

geïnterviewden dat ze de gecreëerde televisiewerkelijkheid doorzien. Daarmee 

presenteren ze een 'smart self'. Middels de associatiestijl praten ze over de 

personages van een serie alsof het over het 'echte' leven gaat. Ze spreken zich 

uit over eigenschappen en gedrag van personages en relateren die impliciet 

of expliciet aan hun eigen positie. Op die wijze presenteren ze een 'sensitive 

self'. Ten slotte etaleren ze een 'moral self', door met een morele ondertoon 

te oordelen over wat ze in een serie zien. Daarmee bepalen ze hun positie 

ten opzichte van morele vraagstukken. Hoewel voor elk van de onderzochte 

genres in principe dezelfde stijlen aan de orde zijn, verschilt het gebruik van 

de stijlen per genre. 

De verschillen zijn relatief klein bij de deconstructiestijl. Met betrekking tot 

alle vier genres wordt over de acteurs gesproken. Vaak gaat het daarbij om hoe 

deze acteren, waarbij de conclusie telkens luidt dat het beter zou moeten. Bij 
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soaps en jongerenseries refereren jongeren daarnaast aan het 'echte' leven van 

acteurs. Ze zijn bijvoorbeeld een acteur tegengekomen of hebben via andere 

media iets over een acteur vernomen. Dat is wellicht enerzijds te verklaren 

doordat juist in deze genres personages lang blijven — wat de band met acteurs 

versterkt - en anderzijds doordat de betreffende acteurs behoren tot de categorie 

van zogenaamde 'soapsterren' die in jongerenbladen en showprogramma's als 

RTL Boulevard {KII 4) en Shownieuws (SBS 6) nauwgezet worden gevolgd. Van 

acteurs in politieseries en comedies zeggen jongeren vaker dat ze hen herken

nen uit andere series. Dit lijkt samen te hangen met het feit dat in beide genres 

veel gastpersonages verschijnen, die inderdaad soms bekend zijn van andere 

Nederlandse dramaseries. 

Een ander klein verschil tussen genres in het gebruik van de deconstructiestijl 

is dat jongeren alleen bij de politieseries een vergelijking met Amerikaanse series 

maken. Die laatste krijgen een hogere kwaliteit toebedeeld. Dit zou kunnen 

voortkomen uit de onbekendheid met Nederlandse politieseries. Klaarblijke

lijk resulteert dat in een blik 'van buitenaf'. Opmerkingen over kenmerken 

van het genre worden gemaakt bij soaps, politieseries en comedies, maar niet 

bij Costa. De verklaring lijkt hier dat Costa de eerste en enige echte Neder

landse jongerenserie is, waardoor er nog niet echt sprake is van een genre. De 

belangrijkste conclusie zijn echter niet genoemde nuances, maar het feit dat 

jongeren bij alle vier genres een performatieve stijl hanteren die anderen laat 

zien dat ze slim genoeg zijn om de constructie van populair televisiedrama te 

doorzien. Alle vier genres bieden voor jongeren mogelijkheden tot het tonen 

van mediawijsheid. 

Bij het gebruik van de associatiestijl zijn meer verschillen naar genre zichtbaar. 

Jongeren gebruiken soaps om te laten zien welk soort mensen ze leuk vinden, 

waarbij ze vooral letten op het uiterlijk en gedrag van personages. Verder tonen 

ze betrokkenheid bij de gevoelens en gedachtes van personages, waarmee ze 

zich inleven in de situaties waarin personages verkeren. En bovendien betrek

ken ze personages actief op hun eigen leven, door zich af te vragen wat zijzelf 

in een bepaalde situatie zouden doen. Doordat soaps gaan over het privé-leven 

van 'gewone' mensen en nadruk leggen op emoties, geven ze aanleiding tot 

associatie met de menselijke gevoelswereld (Ang, 1985: 44-45; Van Zoonen, 

1999b: 48-49). De jongeren gebruiken soaps om hun gevoelige kant te laten 

zien, waarmee ze hun positie bepalen ten opzichte van verschillende soorten 

mensen. Daarmee laten ze tevens zien wat voor mens ze zelf zijn. Datzelfde 

geldt in afgezwakte vorm voor de jongerenserie Costa. O o k die serie geeft 

aanleiding tot het evalueren van verschillende soorten mensen en het inleven 

in gevoelens en gedachten. De jongeren die over Costa werden geïnterviewd 

betrokken situaties uit de serie echter niet spontaan op hun eigen leven. De in 

vergelijking met soaps meer gesloten verhaalstructuur zou een verklaring kun-
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nen zijn. Hoewel personages op vergelijkbare wijze met soaps worden neergezet, 

worden verhaallijnen binnen een aflevering afgerond (McKinley, 1997: 18-27). 

Daardoor hoefje je na een aflevering niet af te vragen wat jij zou doen: het 

verhaal is immers al afgewikkeld. Een ander verschil tussen de twee genres is 

dat de personages van Costa ook grappig worden gevonden, wat verklaarbaar 

is doordat de serie comedy-elementen heeft. 

De associatiestijl wordt bij politieseries weer heel anders gebruikt. De domi

nante manier van praten over de personages is het 'rechercheren': het trachten 

uit te vinden welke verdachte een bepaalde misdaad heeft gepleegd. Daarnaast 

evalueren jongeren soms personages, waarbij het met name gaat om hun stoer

heid en slimheid (zie Seewi, 1990: 43), en slechts in uitzonderlijke gevallen leven 

jongeren zich in personages in. Bij de Nederlandse politieserie gaat het niet om 

associatie met het persoonlijke leven van gewone mensen, maar eerder om het 

spelen van het spelletje 'wie heeft het gedaan?'. Het betrekken van situaties op 

het eigen leven gebeurt dan ook geheel niet. Bij comedies is het gebruik van 

de associatiestijl echter nog eenvormiger. Er wordt alleen geëvalueerd of een 

personage al dan niet grappig is. Comedies draaien immers niet om inleven in 

personages, maar om lachen om personages (Teunissen, 1995: 23; Palmer, 1987: 

170). 

Bij soaps en Costa gebruiken de jongeren de moralisatiestijl om hun oordeel 

uit te spreken over seksuele relaties in de serie. Ze toetsen het gedrag van 

personages aan de waarden die ze zichzelf en anderen rond seksualiteit opleg

gen. De omstandigheid dat de moralisatiestijl juist wordt aangewend om over 

seksualiteit te praten, lijkt samen te hangen met genrekenmerken. Nederlandse • 

soaps draaien om seksuele en liefdesrelaties, waarbij personages telkens weer in 

nieuwe verhoudingen worden geplaatst (Liebes & Livingstone, 1998:153). Dat

zelfde lijkt te gelden voor Costa. Door het 'love boat principe' worden de vaste 

personages iedere week met nieuwe gastpersonages geconfronteerd, waaruit 

telkens nieuwe vriendschaps- en liefdesrelaties ontstaan. Dat deze twee genres 

uitnodigen tot morele oordelen is ook al door andere auteurs gesteld. Volgens 

Charlotte Brunsdon (1997: 18) beleven kijkers plezier aan het moraliserend 

praten over relaties van soappersonages. Dominique Pasquier (1996: 357) stelt 

dat jongeren met het kijken naar jongerenseries hun eigen criteria ten aanzien 

van morele kwesties aanscherpen. 

Wat betreft de politieseries zou men verwachten dat jongeren morele oordelen 

uiten over het centrale thema van dat genre, namelijk misdaad. John Tulloch 

(2000: 51) stelt immers dat kijkers het 'law and order' vertoog in politieseries 

kunnen gebruiken om te onderhandelen over wat als goede en slechte kanten 

van de maatschappij moeten worden beschouwd. De jongeren die werden 

geïnterviewd over Baantjer deden dat niet. Zij bekeken de serie als spelletje, 

waarbij het raden wie de misdaad heeft gepleegd het voornaamste doel is. Dat 
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de comedies niet werden aangewend om morele oordelen te vellen over perso

nages ligt iets meer voor de hand. Comedies draaien in de eerste plaats om het 

opwekken van de lach (Neale & Krutnik, 1990:17). De geïnterviewde jongeren 

gebruikten comedies en politieseries daarentegen wél om morele oordelen uit 

te spreken over de representatie van etnische minderheden. Voordat ik daar 

dieper op inga, komt eerst de interpretatie van jeugd aan de orde. 

Interpretatie van jeugd 

Het eerste dat opvalt betreffende de interpretatie van jeugd is dat jongeren 

houden van jonge personages. De jongeren die over soaps werden geïnterviewd 

spraken waardering uit voor de verschillende jonge personages die Goede Tijden 

Slechte Tijden bevolken. De oudere personages uit die soap werden daarentegen 

categorisch afgewezen. Dat laatste kwam ook bij de politieseries aan de orde: 

jongeren merken op dat er veel oude mensen in Baantjer spelen en dat inspec

teur De Cock te oud is om een interessant personage te zijn. Jongeren hebben 

kortom een voorkeur voor personages van hun eigen leeftijd (zie ook Cohen, 

1999: 336). De aanwezigheid van jonge personages in een serie lijkt ook een 

belangrijke reden om te kijken, zoals met betrekking tot GTSTen Costa naar 

voren kwam tijdens de interviews. Andersom lijkt de ,2/wezigheid van jonge 

personages een reden om niet te kijken, zoals bij Baantjer bleek. 

Het praten over jonge personages is tot nu toe met name aan de orde geweest 

in relatie tot Goede Tijden Slechte Tijden en Costa. Bij het betekenis geven aan 

die twee series focussen de geïnterviewde jongeren op de jonge personages. 

Met betrekking tot Costa is dat vrij logisch; in de serie spelen immers bijna 

alleen jongeren. Tijdens het praten over GTST worden oude personages snel 

geëvalueerd als zijnde 'niet leuk' en worden andere manieren van praten bijna 

exclusief op de jonge personages gericht. Het opmerkelijke is dat juist deze twee 

genres het meest divers zijn in hun representatie van jeugd. Blijkbaar wordt die 

diversiteit door de jongeren opgepikt om performances mee te construeren. 

Het gebruik van bepaalde performatieve stijlen bij het interpreteren van 

soaps blijkt te relateren aan de frames van jeugd. De deconstructiestijl is niet 

gekoppeld aan de frames, omdat die stijl niet gaat over de inhoud van de serie 

maar over de werkelijkheid achter die inhoud. De manieren van praten over 

personages die samen de associatiestijl vormen zijn wél gekoppeld aan bepaalde 

frames. Het evalueren van personages verwijst vooral naar het plezierframe. 

Dat komt doordat bij het evalueren veel over het uiterlijk van personages wordt 

gepraat. Het plezierframe schrijft voor dat jonge personages er goed uitzien en 

jongeren keuren of dat inderdaad het geval is. Het ontwikkelingsframe wordt 

geraakt wanneer jongeren met personages meeleven en zich verplaatsen in wat 

personages meemaken. Ze tonen zich dan betrokken bij de problemen waarmee 
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jonge personages te kampen hebben. Het gebruik van de moralisatiestijl heeft 

betrekking op een verknoping van het plezier- en het ontwikkelingsframe. 

Middels de moralisatiestijl wordt namelijk speciaal gepraat over seksuele pro

blematiek. Daarbij gaat het enerzijds over de relaties die jongeren met elkaar 

hebben, en derhalve over het plezierframe, en anderzijds over de betekenis van 

deze relaties voor hun zoektocht naar identiteit, en daarmee over het ontwik

kelingsframe. 

Zo maken jongeren bij hun performances onontkoombaar gebruik van de 

frames die in een bepaald genre voorhanden zijn. Het plezierframe en het ont

wikkelingsframe zijn de dominante manieren waarop soaps jonge personages 

neerzetten en de jongeren pikken juist die frames op voor hun performances. 

Datzelfde principe geldt voor Costa. In die serie is het plezierframe dominant. 

De uitspraken van de informanten hebben met name betrekking op het uiterlijk 

van jonge personages en hun onderlinge relaties en zijn daarmee verbonden 

met het plezierframe. Even wordt het volwassenenframe geraakt als het gaat 

over personages die trouwen en zo een volwassen leven beginnen. 

Ook voor politieseries geldt dat jongeren betekenis geven aan jonge perso

nages binnen het kader dat de frames van jeugd aanreiken. Zoals in het vorige 

hoofdstuk is uitgelegd, keken de meeste groepen jongeren die over politieseries 

werden geïnterviewd een aflevering met etnische minderhedenpersonages. Een 

zestal groepen keek echter een aflevering met jonge personages. De aanwezig

heid van jongeren werd gewaardeerd: 

ANNISA: 'Het was spannend.' [...] 
ANN1SA: 'Dat was de eerste keer.' [...] 
LISELOTTE [i]: 'Waarom was het spannend? Kunnen jullie dat uitleggen?' 
ANNISA: 'Omdat het in de scholierengemeenschap...' 
RONALDO: 'Omdat ze moesten uitzoeken...' 
ANNE: 'Eh, uitzoeken wie het is.' 
RONALDO: 'Wie de [...] moordenaar is.' 
ANNE: 'Ja klopt, dat maakt het zo spannend.' 
LISELOTTE [i]: 'Maar dat is altijd zo, of niet?' [...] 
ANNE: 'Dat is niet altijd.' [...] 
LISELOTTE [i]: 'Maar jij zegt [...] "het is spannend omdat het over scholieren 
gaat"?' 
ANNISA: 'Ja.' [...] 
LISELOTTE [i]: 'Waarom is het dan leuker?' 
ANNISA: 'Ja, ik weet niet. Omdat je zelf op een school zit.' 
(Interview 24 politieseries) 

Het verschijnen van jonge personages zorgt ervoor dat de serie dichter bij de 

belevingswereld van de jongeren komt te staan. Jonge personages spreken hen 
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letterlijk meer aan. Souraya, die vaker naar de politieserie Baantjer kijkt, weet 

zelfs nog wie de moord in de getoonde aflevering heeft gepleegd: 

SOURAYA: 'Deze had ik al gezien.' 
JOOST [i]: 'Deze had je al gezien zelfs.' 
SOURAYA: 'Ja, die jongen heb het gedaan, met blond haar'. 
JOOST [i]: 'O, je weet zelfs nog hoe het afloopt. [...] Vertel eens.' 
SOURAYA: 'Omdat eh, de leraar, hij dacht dat die leraar achter dat meisje kwam. 
[...] En ze weten het gewoon, die JZ ofzo en dat meisje met die eh, piercing hier. Ze 
weten het allemaal, maar ze willen... hebben het eigenlijk onder elkaar gedaan.' 
JOOST [i]: 'Oké, en waarom hebben ze het dan gedaan?' 
SOURAYA: Eh, Thomas had het gedaan, omdat hij dacht... omdat ze na moest 
blijven. En dat hij dacht dat de leraar eh... iets ging doen bij dat meisje. En was ie 
boos daarom, nee, hij had haar zien huilen in de gang. En toen... Hij dacht dat hij 
wat had gedaan en toen ging ie daar, toen heeft ie hem vermoord.' 
(Interview 5 politieseries) 

Bij het evalueren van de jonge personages wordt zichtbaar dat jongeren in 

politieseries meestal in het probleemframe worden afgebeeld: 

NEMO: 'Ik eh... vind die eh... die die gozer die het gedaan heb, eh... hoe heet 

ie?' 
CARTMAN: 'Jeffrey, Jeffrey.' 
JOOST [1]: 'Jeffrey heette die.' 
NEMO: 'Ik vind hem er wel gaaf uitzien.' 
JOOST [1]: 'Ja? Wat vind je gaaf eraan? Hoe die eruit ziet?' 
NEMO: 'Ik vind z'n haar wel gaaf, eh... op het eind van de serie heeft ie een straaltje 
bloed hiero, dan ziet ie er wel stoer uit.' 
(Interview 12 politieseries) 

De jongeren die een aflevering met jongeren keken, leven zich tijdens de in

terviews ook meer in de verschillende personages in dan de jongeren die een 

aflevering met etnische minderheden keken. Ook hier is het probleemframe 

van jeugd zichtbaar: 

SABAH: 'Volgens mij interesseert hem niks. Geen eens school ofzo. [...] 
SHAKIRA: 'En die ene meisje, precies hetzelfde, Vicky. Zo'n soort van gothic-achtig 
meisje. Van eh... het leven interesseert haar niet en weet ik veel wat. Ze zei ook van 
"als ik mijn polsen doorsnij, dan gaat mijn moeder nog steeds [...] btidgen".' [...] 
SOURAYA: 'Volgens mij kan het haar niet schelen wat iedereen van haar vindt, ze 
gaat gewoon haar eigen gang.' 
(Interview 5 politieseries) 
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Soms worden zelfs morele oordelen uitgesproken over wat in de serie te zien 

is: 

SABRINA: 'Dat andere meisje had toevallig een mes. En die andere jongen had 
toevallig een...' 
ROOD ALARM: 'Dat was wel raar, dat was wel raar. Want die meisje had toch een 
mes en die was zeg maar afgepakt en zou ze na schooltijd krijgen. Hier op school, als 
je een mes hebt, wordt meteen de politie ingeschakeld, je ouders, weet ik veel...' 
(Interview 6 politieseries) 

Zo blijkt dat jongeren met het inzetten van de drie genoemde performatieve 

stijlen veel ruimte hebben om zelf actief betekenis te geven aan jonge perso

nages, maar daarbij wel gebonden zijn aan de betekenissen die de frames van 

jeugd genereren. Wat daarvan de consequenties zijn voor processen van iden

titeitsconstructie wordt aan het einde van dit hoofdstuk besproken. 

Het valt ten slotte op dat er, in tegenstelling tot bij etniciteit zoals we zul

len zien, zelden op het niveau van representatie over jonge personages wordt 

gesproken. Ik heb slechts één voorbeeld gevonden van een informant die aan 

de 'geconstrueerdheid' van jeugd in populair Nederlands televisiedrama refe

reert: 

LONNEKE: 'Weet je wat zo dom is? [...] Om meer jonge kijkers te trekken, heb je 
meer jonge mensen, alleenzijn in ieder geval Nederlandse jonge mensen zijn niet écht 
zo, als je ernaar gaat kijken. Ze gedragen heel anders dan gemiddelde Nederlanders 
dat zouden doen. [...] Hoe Milan en Charlie en zo nu allemaal met elkaar omgaan, 
zo gaan... De gemiddelde Nederlandse vriendengroep gaat zo niet met elkaar om. 
[...] Ik kan me niet voorstellen dat die mensen met elkaar in het echt bevriend zou
den zijn, zeg maar.' 
(Interview 8 soaps) 

Interpretatie van etniciteit 

Het praten over etnische minderhedenpersonages is anders dan het praten over 

jonge personages. Ten eerste zijn etnische minderheden minder vanzelfspre

kend aanwezig in populair Nederlands televisiedrama, zoals in hoofdstuk zes 

duidelijk werd. In de soaps komen de laatste jaren relatief weinig etnische min

derheden voor, die bovendien allen worden neergezet in het assimilatieframe. 

Het genre waarin tegenwoordig de meeste etnische minderheden verschijnen 

is de politieserie. Derhalve is ervoor gekozen om met name politieseries te 

gebruiken voor het bestuderen van de interpretatie van etniciteit. Jongeren 

keken een aflevering van Baantjer of Spangen waarin etnische minderheden 

als gastpersonages verschijnen. Daarnaast is een kleine studie gedaan naar drie 
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comedies: Sam Sam, Bradaz en All Stars. Ook die series zijn speciaal uitgeko

zen op het vóórkomen van etnische minderheden. Van de drie is alleen Sam 

Sam opgenomen in de studies naar representatie. In de andere twee series die 

daarin werden geanalyseerd, Het zonnetje in huis en Flodder, waren namelijk 

nauwelijks etnische minderheden gevonden. 

Ten tweede heeft praten over etnische minderhedenpersonages ten opzichte 

van praten over jonge personages een wat zwaardere lading. Zoals in hoofdstuk 

één gesteld, is er de laatste decennia veel maatschappelijke discussie geweest 

over de multiculturele samenleving, de representatie van etnische minderhe

den en aanverwante onderwerpen. Tijdens de interviews refereren jongeren 

aan die discussie, wat er onder andere toe leidt dat in tegenstelling tot bij de 

interpretatie van jeugd nu wél kwesties rond representatie opkomen (zie ook 

Costera Meijer & De Bruin, 2003). Daarnaast worden jongeren met het kijken 

naar een aflevering met etnische minderhedenpersonages aangesproken op hun 

eigen etniciteit en cultuur. Kortom: in zowel maatschappelijk als in persoonlijk 

opzicht wordt een gevoelige snaar geraakt. Jongeren worden impliciet uitge

nodigd om hun visie op de multiculturele samenleving en hun eigen plaats 

daarin te geven. 

Ook bij de interpretatie van etniciteit is het gebruik van performatieve stij

len te relateren aan de frames die in de serie worden gebruikt. Wederom staat 

het gebruik van de deconstructiestijl los van de frames. Die stijl heeft immers 

geen betrekking op de inhoud van de serie, maar op de realiteit daarachter. 

Het gebruikt van de associatiestijl hangt, in ieder geval bij de politieseries, wél 

samen met bepaalde frames van etniciteit. Het evalueren van personages lijkt 

relatief vaak gekoppeld aan het assimilatieframe en het exotische frame. Dat is 

te verklaren doordat in die frames oppervlakkige kenmerken van personages 

duidelijk gedefinieerd zijn. Een personage vertoont alle kenmerken van de witte 

Nederlandse cultuur of van een 'andere' cultuur. Zo werd een in het exotische 

frame gerepresenteerde Marokkaanse jongen in Baantjer door de ene groep 

bewonderd en door de andere groep afgekraakt op basis van zijn uiterlijk en 

stoere uitstraling. Bij het inleven in personages, wat bij politieseries op zich 

niet veel gebeurt, lijken jongeren relatief vaak te raken aan het discrimina

tieframe en het complexe frame. De verklaring is hier dat in die frames vrij 

gecompliceerde kwesties rond multiculturele verhoudingen aan de orde zijn, 

die blijkbaar vragen om een wat verdiepender manier van interpretatie. Bij 

het rechercheren van personages wordt niet aan frames van etniciteit geraakt, 

omdat het hier zuiver gaat om de oppervlakkige vraag wie die misdaad heeft 

gepleegd. In het gebruik van de moralisatiestijl bij de interpretatie van poli

tieseries en comedies zijn alle frames terug te vinden, omdat jongeren op het 

niveau van representatie over de serie en haar personages praten. Ze oordelen 

over de manieren waarop etnische minderheden worden afgebeeld en hoe de 
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multiculturele samenleving in de serie is gevangen. 

In de interviews over politieseries werd, naar aanleiding van het discussie

ren over de representatie van etnische minderheden in dat genre, soms ook 

spontaan over etnische minderhedenpersonages in soaps gepraat. In een klein 

aantal interviews over soaps kwam dat thema eveneens aan de orde. Jongeren 

bleken zich vroegere personages dan nog te herinneren: 

MIRA: 'In OnM [Onderweg naar Morgen] was toch ook een Marokkaans meisje?' 
LEAH: 'Ja.' 
HELLEN: 'Aïsha.' 
JAMAL: 'Aïsha.' 
MIRA: 'Toen keek ik ook echt, in die tijd.' 
JAMAL: 'Dat was echt Marokkaanse cultuur, volgens mij.' 
MIRA: 'Ja, dat lieten ze ook zien.' 
(Interview 7 soaps) 

Enkele jongeren presenteren zich als heuse representatiedeskundigen. Patricia 

en Fadua raken in het volgende citaat achtereenvolgens het assimilatieframe, 

het exotische frame en het complexe frame: 

PATRICIA: 'Je hebt dat bruine meisje in Onderweg naar Morgen, ik weet niet hoe ze 
heet. Ze is gewoon te geïntegreerd. Nee, maar dat ze gewoon niks, wat is ze, Surinaams, 
er is niks Surinaams aan, je kan haar zo vervangen door een Nederlands meisje. Weet 
je, dan heb ik ook zoiets van, laat dan een Surinamer in de serie.' 
FADUA: 'Weet je wat het erge is, als ze er een allochtoon meisje of jongen erin doen, 
dan moeten ze er niet benadrukken dat het een allochtoon is, maar gewoon normaal, 
ze moet wel gewoon die trekken hebben of hij, maar moeten het niet benadrukken. 
Niet weer die problemen, bleh!' 

PATRICIA: 'Kijken jullie wel eens naar Gondkust? Ik weet niet waar ze vandaan 
kwamen, maar je had daar donkere familieleden. Die Kyra, die nu in [...] Onderweg 
speelt, speelde daarin ook. En daar zat ook een broertje, Jean [Junior, JdB] ofzo en 
haar vader, haar vader ging dan met een Nederlandse vrouw, maar dat vond ik dan 
weer wel goed uitgebeeld. Maar ik kan me het te slecht herinneren.' 
(Interview 8 soaps) 

Jongeren hebben verreweg de meeste kritiek op het gebruik van het exotische 

frame. De verhaallijn waarin de Marokkaanse jongen Che wordt uitgehuwelijkt 

(zie hoofdstuk zes) lijkt daarbij in het collectieve geheugen te zijn opgeslagen 

(zie ook Bijeman, 2000: 68; Costera Meijer & De Bruin, 2003; Dijt, 1998: 

58-59). Jongeren van Marokkaanse en Turkse komaf lijken daarin weinig van 

hun eigen leven terug te zien: 
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ALAYNA: 'Maar altijd wordt er dan de nadruk op gelegd dat ze uit het buitenland 
komen enzo. Dan wordt dat altijd gezegd, dan wordt ze thuis heel erg geslagen...' 
DILOS:'Mishandeld...' 
ALAYNA: '... mishandeld ja, en ja, van het geloof moet je een hoofddoek enzo.' 
DILOS: 'En ze worden uitgehuwelijkt ofzo.' 
ALAYNA: 'Ja, niet dat zo iemand dan lol zou kunnen hebben in de serie. Dat vind 
ik wel dom, net alsof ik het thuis ook zo heb, ofzo.' 
NESRIN: 'Daar wordt de nadruk altijd op gelegd in series, altijd.' 
CENNET: 'Dat was ook ooit met Goede Tijden Slechte Tijden... [...] Met weer de 
bekende situatie bij hun thuis, met de moeder en Marokkaanse cultuur en blablabla. 
Maar het is nooit dat die jongen als Marokkaans zijnde gewoon...' 
ALAYNA: 'Een normaal leven heeft.' 
(Interview 19 politieseries) 

In hoofdstuk één vertelde ik dat een meisje van Marokkaanse afkomst naar 

aanleiding van deze verhaallijn was gevraagd of ze zelf ook zou worden uitge

huwelijkt. Blijkens de interviews is dat meerdere meisjes overkomen: 

HAYAT: 'Er was eens een keertje bij Goede Tijden... [...] Dat was dus ook weer met, 
met Che enzo en uitgehuwelijkt enzo, terwijl, terwijl het nu helemaal niet zo meer 
is, weet je. Die moderne mensen zijn niet meer zo met uithuwelijken bezig enzo. 
Dus dan vraagt iedereen aan mij zo van: "word jij ook uitgehuwelijkt?" en dan, dan 
frustreer ik er zo van, van "waarom denken jullie dat?".' 
MELANIE: 'Maar iemand komt toch wel op je hand, aan aan je hand vragen?' 
HAYAT: 'Ja, maar dat, als je zelf zo niet wordt opgevoed dat je gewoon met je eerste 
de beste meegaat enzo, dan, dan, weet je, dan denk je gewoon niet zo. [...] Hij wilde 
het niet, hij wilde het niet! Als ik zeg tegen m'n ouders dat ik niet wil gaan trouwen, 
dan gaan ze echt niet tegen mij zeggen: "jij gaat trouwen!" Da's niet waar weetje.' 
(Interview 2 politieseries) 

Identiteitsconstructies 

Welke identiteiten construeren jongeren nu precies in relatie tot populair 

Nederlands televisiedrama? Jongeren zijn in het algemeen continu bezig met 

interpreteren van hun omgeving en daarmee met het construeren van identi

teiten. Dat doen ze in verscheidene contexten: thuis, bij familie, bij vrienden, 

op school, in de publieke ruimte en in hun vrije tijd. Bovendien zijn voor 

jongeren, in ieder geval als men kijkt langs een cultural studies perspectief, 

identiteiten op verscheidene vlakken aan de orde: sekse, seksualiteit, kleur, 
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etniciteit, klasse, nationaliteit, leeftijd, uiterlijk, persoonlijkheid enzovoort 

(Pilkington & Johnson, 2003: 275). Identi tei tsconstructie is daarmee een 

complex proces. Voor jongeren met een etnische minderhedenachtergrond is 

het plaatje wellicht nog ingewikkelder dan voor de gemiddelde autochtone 

jongere, aangezien zij relatief gezien met meer culturele bronnen te maken 

hebben (Verkuyten, 1999: 5). 

Mediagebruik en processen van identiteitsconstructie zijn met elkaar verwe

ven. De media zijn een alomtegenwoordige bron van culturele betekenissen en 

daarmee een 'identity market ' (Vogelgesang, 1999: 350). Chris Barker (1998: 

621) benadrukt dat bij de interpretatie van populair televisiedrama meerdere 

identiteitskwesties door elkaar heen lopen. Welke identiteit op een bepaald 

moment aan de orde is, hangt af van over welk personage of welke verhaallijn 

het gaat. In deze dissertatie is met name gekeken naar de identiteiten 'jeugd' 

en 'etniciteit'. Identiteitsconstructies bleken voort te komen uit het gebruik 

van drie performatieve stijlen. Met de deconstructiestijl vormen jongeren een 

'smart self: ze tonen de buitenwereld dat ze doorhebben dat televisieprogram

ma's een geconstrueerde werkelijkheid zijn. Ze reageren daarmee impliciet op 

publieke debatten waarin een directe invloed van de media op de jeugd wordt 

verondersteld. Kinderen en jongeren zouden nog niet in staat zijn fictie en 

werkelijkheid te onderscheiden (Buckingham, 1993: 3). Door mediawijsheid te 

etaleren, laten de jongeren zien dat deze veronderstelling wellicht voor andere 

jongeren, maar in ieder geval niet voor hén geldt. Daarmee geven ze actief 

vorm aan hun eigen leeftijdsidentiteit. 

De associatiestijl richt zich exclusief op de personages van populair Neder

lands televisiedrama. Met deze stijl relateren jongeren zichzelf op verschillende 

manieren aan het uiterlijk en gedrag van personages en de situaties waarin zij 

verkeren. Op die manier zijn ze bezig met het construeren van een 'sensitive 

self'. Het valt op dat ze zichzelf bij voorkeur met jonge personages associëren. 

Blijkbaar bieden die veel aanknopingspunten om relevante ideeën over zichzelf 

en anderen op te doen. Daarin zijn verschillende lagen te onderkennen. Het 

evalueren van personages blijft relatief aan de oppervlakte. Het is niet toevallig 

dat zowel met betrekking tot jeugd als etniciteit wordt gerefereerd aan de frames 

die in het maatschappelijke debat de boventoon voeren, namelijk respectieve

lijk het plezier- en probleemframe en het assimilatie- en exotische frame (zie 

de introducties van hoofdstuk vijf en zes). Door het evalueren van personages 

krijg je duidelijkheid over wat je vindt van andere mensen en daarmee wat 

voor soort mens je zelf bent. Daarbij spelen verschillende identiteiten een rol; 

niet alleen leeftijd en etniciteit maar ook sekse, seksualiteit, uiterlijk, oplei

ding, professionaliteit enzovoort. Het je inleven in personages en de situaties 

waarin personages verkeren op jezelf betrekken gaan een stapje verder dan het 

evalueren van personages. Hier wordt dan ook geraakt aan de frames die wat 
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complexer zijn: met betrekking tot jeugd het ontwikkelingsframe en wat betreft 

etniciteit het discriminatie- en complexe frame. Jongeren verplaatsen zich in 

hetgeen personages meemaken. Het resultaat daarvan is vergelijkbaar met het 

evalueren van personages: je krijgt inzicht in andere mensen en daarmee in 

jezelf. 

Men zou kunnen stellen dat het gebruiken van de moralisatiestijl een nóg 

diepere laag in identiteitsconstructie bereikt. Ten eerste omdat alle frames van 

jeugd en etniciteit aan de orde kunnen komen. In de interviews over soaps 

refereren jongeren aan het plezier- en ontwikkelingsframe van jeugd, in de in

terviews over Costa aan het plezier- en volwassenenframe en in enkele interviews 

over politieseries aan het probleemframe. En wanneer jongeren oordelen over 

de representatie van etnische minderheden in populair Nederlands televisie

drama, raken ze zoals gezegd alle frames van etniciteit. Ten tweede gebruiken 

jongeren de moralisatiestijl om de dingen die personages meemaken in relatie 

tot maatschappelijke thema's te bediscussiëren. Ze oordelen over wat ze in po

pulair Nederlands televisiedrama zien, waarbij de vraag wordt opgeworpen of 

het afgebeelde realistisch is. Door de verwijzing naar realisme wordt gesproken 

over hoe dingen in het algemeen te beoordelen zijn. Het gaat niet alleen om de 

serie, maar ook om de manier waarop de samenleving met morele vraagstukken 

omgaat. Zo zijn jongeren op een haast reflectieve manier identiteiten aan het 

construeren (zie Barker, 1997: 613): wat gebeurt hier, hoe hebben de makers 

hun werk gedaan, hoe moeten mensen zich in het algemeen gedragen, hoe ziet 

de samenleving eruit, waar sta ik zelf? 

Op die wijze zijn jongeren bezig met het vormen van een 'moral self'. Ze 

toetsen hetgeen in populair Nederlands televisiedrama te zien is aan de waarden 

die ze zichzelf en anderen opleggen. Doordat ze redeneren vanuit hun 'eigen' 

waarden, wordt verschil naar sekse en etniciteit zichtbaar. Meiden praten bij 

uitstek over het seksuele gedrag van personages, jongeren van Turkse komaf 

halen relatief vaak de islam aan en jongeren met een etnische minderhedenach-

tergrond hebben meer dan autochtone jongeren te melden over de representatie 

van etniciteit. Oftewel: hun eigen leven en hun eigen positie in de samenleving 

zijn meer dan bij de andere stijlen in het geding. Ze lijken de moralisatiestijl 

te gebruiken om hun waardensysteem te etaleren en daarmee aan te scherpen. 

Daarmee zoeken ze naar manieren van omgaan met de morele dilemma's uit 

hun eigen leven. 

In de bestaande wetenschappelijke literatuur over populair televisiedrama 

wordt nogal eens impliciet verondersteld dat mensen met het kijken van series 

bepaalde ideeën opdoen. Zo stelt Brown (1994:171) dat jonge vrouwen met het 

kijken naar soaps nieuwe ideeën over vrouwelijkheid krijgen, vindt McKinley 

(1997: 113) dat jonge vrouwen door het praten over de jongerenserie Beverly 

Hills 90210 blijven hangen in een traditioneel beeld van vrouwelijkheid en 
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concluderen Jhally en Lewis (1992) zelfs dat de comedy de Cosby Show racisme 

aanwakkert door een welvarende zwarte familie te laten zien (zie hoofdstuk 

twee). Dit lijkt wat veel eer voor de betreffende series. De voor dit onderzoek 

geïnterviewde jongeren lijken televisiedrama eerder te gebruiken om ideeën, 

meningen en emoties die ze toch al hebben uit te proberen en aan anderen te 

laten zien. Ze zetten de performatieve stijlen in om aan de buitenwereld dui

delijk te maken wat hun positie is ten overstaan van de media, andere mensen 

en de samenleving. De uitkomsten van dit onderzoek komen daarmee overeen 

met die van David Buckingham (1987), die stelt dat jongeren hun eigen waar

den gebruiken om kritiek te geven op soaps in plaats van dat soaps hun ideeën 

beïnvloeden. 

Desalniettemin blijft het belangrijk om te beschouwen welke frames een 

bepaalde serie gebruikt om personages neer te zetten en of daarbij sprake is 

van paradigmatische en syntagmatische diversiteit. Hoewel jongeren behoorlijk 

veel bewegingsvrijheid hebben om identiteiten te construeren in relatie tot po

pulair Nederlands televisiedrama, zijn ze uiteindelijk gebonden aan betekenis

sen die de frames aanbieden. Wanneer een genre of een serie een bepaald frame 

op een bepaald moment niet aanbiedt, kan ook niet worden gediscussieerd over 

betekenissen die in dat frame zijn opgesloten. Daarom blijft diversiteit belang

rijk: hoe diverser een serie, hoe meer ruimte voor identiteitsconstructie. 

In het volgende hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek in een wat 

bredere context geplaatst. Ik kom daar terug op discussies over de multiculturele 

samenleving en Nederlands televisiedrama. 
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