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ii Evaluatie: multicultureel drama 

Tot slot van deze dissertatie wil ik de conclusies van het onderzoek in verband 

brengen met een aantal maatschappelijke en wetenschappelijke discussies. 

Allereerst wordt de wijze waarop jongeren blijkens het onderzoek betekenis 

geven aan populair Nederlands televisiedrama gekoppeld aan discussies over 

jeugd en media. Daarna ga ik - middels het bespreken van de rol die sekse en 

etniciteit spelen bij de interpretatie van populair Nederlands televisiedrama 

- in op discussies over de multiculturele samenleving en de plaats die jongeren 

daarin innemen. Ter afsluiting wordt beschouwd op welke manier populair 

Nederlands televisiedrama fungeert als een gedeeld referentiekader en welke 

functie multicultureel drama kan hebben voor de Nederlandse samenleving. 

De betekenis voor jongeren 

In het publieke debat wordt vaak voetstoots aangenomen dat media een grote 

invloed hebben op wat jongeren denken, vinden en doen, zoals in hoofdstuk 

één al naar voren kwam naar aanleiding van het vegetarisme van het Goede 

Tijden Slechte Tijden-personage Kim. Het onderzoek dat in deze dissertatie 

centraal staat, illustreert dat een van simpele effectrelatie geen sprake is. Als er 

al een effect aan de orde is, dan verloopt het eerder in omgekeerde richting. De 

jongeren lijken meer te doen met populair televisiedrama dan populair televi

siedrama met hen doet (zie Liebes & Katz, 1990: 19). Ze wenden het aan om 

performances van zichzelf neer te zetten. Met gebruik van drie performatieve 

stijlen, die ik deconstructie, associatie en moralisatie heb genoemd, tonen ze 

respectievelijk dat ze mediawijze personen zijn die juist niet zomaar door me

diateksten worden beïnvloed, dat ze over kennis van zichzelf en andere mensen 

beschikken en dat ze een mening zijn toegedaan over morele vraagstukken. 

Kortom: jongeren gebruiken populair Nederlands televisiedrama om anderen 

duidelijkheid te verschaffen over wie ze zijn en waar ze voor staan. Ze nemen 

de vrijheid om het genre in te zetten voor hun eigen doeleinden. 

Ook in de wetenschap wordt vaak, expliciet of impliciet, het idee aangehangen 

dat jongeren onder invloed van media staan. De mediapsychologische stroming 

in het onderzoek naar jeugd en media doet zelfs rechtstreeks onderzoek naar 

de effecten van media op jongeren (Buckingham, 1993: 6; Valkenburg, 2002: 

24). Onderzoekers die zich rekenen tot de cultural studies stroming leggen in 

de regel meer nadruk op de actieve houding van jongeren bij het interpreteren 

179 



van media-inhoud (Buckingham, 1993: 13). Zo stelt Marie Gillespie (1995: 18-

19) op basis van haar studie naar jongeren en de soap Neighbours dat sommige 

jongeren afstand nemen van de soap, terwijl andere jongeren op actieve wijze 

'vertalingen' maken tussen hun eigen ideeën en die van Neighbours. Daarbij 

kijken ze met name naar relaties tussen personages, zoals burenrelaties, fami

lierelaties en liefdesrelaties. Volgens Gillespie gebruiken jongeren relaties uit 

Neighbours om kritiek te leveren op relaties in hun eigen leven (idem: 162-174). 

Deze conclusie veronderstelt echter eveneens dat media een bepaalde invloed 

op het leven van jongeren uitoefenen. Mijn eigen conclusie ten aanzien van 

populair Nederlands televisiedrama komt meer overeen met die van Chris 

Barker. Barker deed net als Gillespie onderzoek naar jongeren en Neighbours. 

De jongeren die hij interviewde spuiden niet zozeer kritiek op hun eigen leven, 

maar meer op de soappersonages. Ze bekritiseerden onder andere het seksu

ele gedrag van personages (Barker, 1998: 71) en de representatie van etnische 

minderheden (Barker, 1997: 618). Door het spuien van kritiek over personages 

zoeken jongeren naar manieren van omgaan met dilemma's uit hun eigen leven 

(Barker, 1998: 76). 

Ook in het voorliggende onderzoek hebben jongeren kritiek op seksueel 

gedrag van personages en de representatie van etnische minderheden. Jongeren 

gebruiken bij soaps en de jongerenserie Costa de moralisatiestijl om hun oor

deel te uiten over lesbische relaties en wisselende contacten tussen personages. 

Daarbij toetsen ze het gedrag van personages aan waarden die ze zichzelf en 

anderen opleggen. Het is voorstelbaar dat de jongeren zich met name druk 

maken over seksualiteit. Ze bevinden zich in een fase van hun leven waarin 

seksualiteit sterker op de voorgrond treedt en ze hun plaats moeten gaan 

bepalen (De Bruin, 1999: 135-137; Ravesloot, 1997: 190-195). Daarnaast werd 

de moralisatiestijl met betrekking tot meerdere genres gebruikt om oordelen 

uit te spreken over de manier waarop etnische minderheden zijn neergezet. 

Jongeren bemerken in hun eigen leven de gevolgen van beeldvorming rond de 

multiculturele samenleving. Ze gebruiken populair Nederlands televisiedrama 

om daarover hun frustraties te uiten. 

Hoewel de jongeren dus veel vrijheid nemen bij het betekenis geven aan 

populair Nederlands televisiedrama, zijn ze gebonden aan representaties die een 

serie aandraagt. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat frames van jeugd en 

etniciteit die in een serie worden ingezet kaders scheppen voor identiteitscon

structie. Als een bepaald frame op een bepaald moment niet wordt aangeboden, 

kan het publiek er ook geen betekenis aan toekennen. Juist daarom is het van 

belang om in studies naar populair televisiedrama, en wellicht ook in studies 

naar andere genres, analyse van interpretatie te combineren met analyse van 

representatie. De opkomst van 'new audience research' binnen cultural studies 

heeft geleid tot meer onderzoek naar de manier waarop mensen actief betekenis 
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geven aan media, maar is helaas gepaard gegaan met een afnemende aandacht 

voor de analyse van mediateksten (zie Brunsdon, 1989: 120; Liebes & Katz, 

1990: 9). 

Een consequentie daarvan is dat het leidende interpretatiekader voor jonge

ren bij het betekenis geven aan populair Nederlands televisiedrama amper op 

het niveau van representatie is onderzocht. De geïnterviewde jongeren bleken 

de jonge personages uit series te prefereren als vehikels om identiteiten mee 

te construeren. Het aantal studies naar de representatie van jeugd is echter, in 

tegenstelling tot het aantal studies naar de representatie van etniciteit en sekse, 

op één hand te tellen. Een bijzondere bijdrage van dit onderzoek is derhalve dat 

nu wel een studie is gemaakt van de manier waarop jonge personages worden 

neergezet. Naar mijn inzicht is onderzoek naar de representatie van jeugd on

ontbeerlijk wanneer men de interpretaties van jongere kijkers wil begrijpen. 

Een andere toegevoegde waarde van dit onderzoek is dat meerdere genres 

van populair televisiedrama zijn geanalyseerd. Vooral op het niveau van inter

pretatie focust het bestaande onderzoek naar populair televisiedrama op soaps. 

Naar de ontvangst van politieseries, comedies en jongerenseries is veel minder 

onderzoek verricht. Jongeren blijken echter heel verschillend betekenis te geven 

aan soaps, politieseries, comedies en jongerenseries. Ten eerste komt dat door de 

verschillende narratieve structuren van de genres. Zo gebruiken jongeren soaps 

in het bijzonder om hun gevoelige kant te tonen. In vergelijking met de andere 

genres leven ze zich sterker in in de gevoelens en gedachtes van personages en 

betrekken ze situaties waarin personages verkeren frequenter op hun eigen le

ven. Politieseries worden daarentegen meer gekeken als een spelletje, waarbij het 

beantwoorden van de vraag wie de misdaad heeft gepleegd centraal staat. Ten 

tweede zijn verschillen in betekenisgeving aan de vier genres te onderkennen 

door verschillen in de representatie van jeugd en etniciteit, zoals in het vorige 

hoofdstuk is besproken. Soaps en jongerenseries zijn het meest divers in hun 

representaties van jeugd en bieden dientengevolge de meeste mogelijkheden 

voor identiteitsconstructies naar aanleiding van jonge personages. Politieseries 

en sommige comedies zijn het meest divers in hun representaties van etniciteit 

en bieden derhalve de meeste ruimte om te discussiëren over etnische minder-

hedenpersonages en de multiculturele samenleving. 

De rol van sekse en etniciteit 

Aan het onderzoek hebben in totaal 239 jongeren meegedaan, waarvan 167 

meiden en 72 jongens. Het gros van hen was ten tijde van het onderzoek 

tussen de 14 en 17 jaar. De jongeren hebben diverse etnische achtergronden: 

in de Nederlandse maatschappij vaak voorkomende, namelijk autochtoon, 

Surinaams, Marokkaans, Turks en Antilliaans, maar ook minder vaak voorko-
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mende achtergronden, zoals Kaapverdiaans, Ghanees, Spaans, Schots, Eritrees 

en Filippijns (zie bijlage). Daarnaast verschillen de jongeren van elkaar naar 

opleidingsniveau, geloof en woonplaats. De meeste van de geïnterviewde jon

geren wonen in de grote steden Amsterdam en Rotterdam. De reden om voor 

het onderzoek met name jongeren uit die twee steden te selecteren was ten 

eerste dat in die steden de meeste allochtone jongeren wonen en ten tweede 

dat naar verwachting juist daar het multiculturele drama, waarvan in het eerste 

hoofdstuk gewag werd gemaakt, speelt. Tijdens de interviews bleken de jon

geren inderdaad een multicultureel leven te leiden. Elk op hun eigen manier 

geven ze betekenis aan hun eigen achtergrond en hun plaats in de Nederlandse 

multiculturele samenleving. Hun etniciteit speelt, net als hun sekse, hun leeftijd 

en hun andere sociale en persoonlijke identiteiten een rol bij de manier waarop 

ze populair Nederlands televisiedrama interpreteren. 

In het bestaande onderzoek naar de receptie van populair televisiedrama, 

en trouwens ook in het onderzoek naar de receptie van andere mediagenres, 

worden nogal eens verschillen tussen etnische groepen onderzocht. Zo hebben 

Tamar Liebes en Elihu Katz (1990: 72) de ontvangst van de Amerikaanse soap 

Dallas door zes etnische groepen, de meeste woonachtig in Israël, in kaart ge

bracht. Zij concluderen dat iedere groep de soap op eigen wijze interpreteert: 

mensen die leven in een kibboets en Amerikanen focussen op individuele 

personages, Arabieren en Marokkanen letten op familieaspecten en Russen en 

Japanners wijzen Dallas geheel af. Het valt daarbij op dat Liebes en Katz het 

bestaan van etnische groepen niet problematiseren. De groepen worden als 

zijnde homogeen voorgespiegeld en daardoor is er geen oog voor diversiteit 

binnen groepen. 

Ook in maatschappelijke discussies over de multiculturele samenleving wordt 

dikwijls verondersteld dat etnische minderheden groepen vormen. De laatste 

jaren zijn vooral Marokkaanse jongeren voorgesteld als een 'groep' die voor 

veel problemen zorgt. Daarnaast worden in het huidige publieke debat meer 

verschillen dan overeenkomsten tussen allochtonen en autochtonen bespro

ken. Daardoor worden zij neergezet als van elkaar gescheiden groepen. Paul 

Scheffer (29-01-2000) spreekt van een 'multicultureel drama': oude en nieuwe 

Nederlanders leven volgens hem volledig langs elkaar heen. De notie van et

nische groepen komt voort uit het gebruik van een essentialistische definitie 

van etniciteit. Die stelt dat etniciteit onlosmakelijk verbonden is met afkomst, 

cultuur, religie en taal en dientengevolge onveranderlijk is. De processuele defi

nitie van etniciteit stelt daarentegen dat mensen hun etniciteit zelf vorm geven 

(Baumann, 1999: 59). Als ze met andere culturen in aanraking komen, kunnen 

ze zich daarmee identificeren. Zo vormen ze 'nieuwe etniciteiten' (Hall, 1998). 

Onderzoek onder Nederlandse allochtone jongeren toont dat dat inderdaad 

plaatsvindt: zij geven op allerlei manieren uitdrukking aan hun eigen etniciteit 
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(Saharso, 1992; Verkuyten, 1988). Bovendien zijn voor allochtone jongeren tal 

van andere identiteiten aan de orde. Hen vastpinnen op etniciteit doet dan ook 

onrecht aan de rijkdom van hun levensinhouden (Verkuyten, 1988: 242-243). 

Voorzichtigheid is dus geboden bij het toeschrijven van bepaalde kenmerken 

aan etniciteit. In het onderhavige onderzoek is naast etniciteit ook gekeken naar 

de rol van sekse bij het betekenis geven aan populair televisiedrama. Sekse blijkt 

al een rol te spelen bij de waardering voor een bepaald genre of een bepaalde 

serie. Zo lijken meiden zich over het algemeen sterker dan jongens thuis te 

voelen bij soaps. De jongens die over dat genre werden geïnterviewd leken zich 

op een 'vrouwelijk' terrein te begeven. Dat is bij politieseries minder het geval; 

jongens lijken in dat genre meer 'mannelijke' kenmerken te vinden waaraan ze 

kunnen refereren. Daarnaast komt de rol van sekse naar voren bij het gebruik 

van de moralisatiestijl bij soaps. Meiden hadden tijdens de interviews veel 

meer kritiek op de seksuele relaties van personages dan jongens. Klaarblijkelijk 

speelt de 'dubbele moraal' hier een rol: meiden moeten zich met betrekking 

tot seksualiteit meer zorgen maken om hun goede naam (Ravesloot, 1997: 28), 

waardoor er meer reden is om moraliserend over seks te praten. 

Bij het bekritiseren van seksuele relaties van personages speelt ook etniciteit 

een rol. Met de moralisatiestijl toetsen jongeren hetgeen ze in een serie zien 

aan de waarden die ze zichzelf en anderen opleggen. Die waarden kunnen 

voortkomen uit hun etniciteit. Hoewel er geen absolute relatie is tussen een 

bepaalde afkomst en een bepaald oordeel over seksuele relaties, viel de positie 

van meiden van Turkse komaf op. Zij waren feller in hun kritiek en sommi

gen kenmerkten Goede Tijden Slechte Tijden zelfs als een 'slechte' serie omdat 

iedereen met iedereen naar bed is geweest. Deze meiden maakten tijdens de 

interviews ook duidelijk dat ze in hun eigen leven worden gehouden aan strenge 

regels met betrekking tot seks. Dit gegeven komt ook naar voren in onderzoek 

van Mariene de Vries (1988: 77-78). De jonge vrouwen van Turkse afkomst die 

zij sprak vertelden sterk te zijn gebonden aan het huiselijk milieu en hun ouders. 

Een belangrijke factor in hun dagelijks leven was 'roddel'. De vrouwen hadden 

het gevoel zich constant aan de regels te moeten houden, omdat er anders over 

hen gepraat zou worden. Er heerste angst om door andere Turkse Nederlanders 

vernederlandst te worden gevonden. De Vries vond dan ook weinig invloed 

van 'Nederlandse' opvattingen over relaties en seksualiteit op de opvattingen 

van de vrouwen (idem: 163). 

Ook ander onderzoek betoogt dat Nederlanders van Turkse komaf zich re

latief sterk op de Turkse kant van hun identiteit oriënteren (zie Boeker, 2000: 

158-165). Ze zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Marokkaanse en Surinaamse 

Nederlanders, gebonden aan één taal uit het herkomstland en bovendien zijn 

relatief veel 'eigen' organisaties en verenigingen in Nederland opgericht. Ook 

tijdens interviews over populair Nederlands televisiedrama werd meermalen 
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gesteld dat jongeren van Turkse komaf op zichzelf zijn, bijvoorbeeld wanneer 

wordt gevraagd of op school iedereen met elkaar omgaat: 

SOURAYA: 'Ja, Turken zitten altijd apart, maar Nederlanders, Marokkanen en 
Surinamers enzo zitten altijd gemengd. [...] De Turken zitten altijd...' 
SHAKIRA: Alleen. Ze hebben daar zo'n hoekje bij de tafel.' [...] 
JOOST [ij: 'Zitten jullie ook vaker bij Marokkanen, bij Marokkaanse jongeren?' 
SOURAYA: 'Ja, maar iedereen, ik zit bij iedereen.' 
SHAKIRA: 'Ik zit bij van alles en nog wat eigenlijk. Behalve bij Turken, ik weet 
niet...' 
SOURAYA: 'Ja, omdat hun... ' 
SHAKIRA: 'Hun houden zichzelf echt... sluiten zich echt van anderen af.' [...] 
JOOST [i]: 'Maar wat vinden jullie daarvan, dat al die groepjes zo los zitten?' 
SOURAYA: 'Ik vind dat deTurken een beetje zich, eh... ' 
SHAKIRA: 'Zich buitensluiten. Ze praten ook alleen Turks, dus je kan ook, ja, je 
kan wel bij zitten, van...' 
SHANARA: 'Er is echt een meisje, Samira ofzo, die zei tegen haar, zeg van eh "praat 
Nederlands ofzo, dan kunnen wij het ook...".' 
SABAH: 'Dan gaan ze boos worden.' 
SHANARA: 'Dan gaan ze helemaal uitschelden.' 
SABAH: '"Waar bemoei jij je mee!", enzo.' 
(Interview 5 politieseries) 

De speciale positie van jongeren van Turkse komaf valt verder op met betrekking 

tot de algemene kijkfrequentie naar populair Nederlands televisiedrama, zoals 

in hoofdstuk zeven werd besproken. Ze kijken minder vaak naar Nederlandse 

series, wat te verklaren is doordat zij in vergelijking met andere etnische min-

derhedengroepen het meeste aanbod in hun eigen taal via de schotel krijgen 

(Milikowski, 1999). Maar zoals gezegd is er geen sprake van absolute verschil

len naar etniciteit: er waren onder de informanten ook jongeren van Turkse 

komaf die wél vaak naar populair Nederlands televisiedrama kijken en er waren 

bovendien jongeren met een Turkse afkomst die progressief getinte oordelen 

over seksuele relaties van personages bezigden. 

Een ander gebied waarop etniciteit een rol speelt bij de interpretatie van 

populair Nederlands televisiedrama is de representatie van etnische minderhe

den. Jongeren uiten met de moralisatiestijl oordelen over de wijze waarop de 

multiculturele samenleving in een serie is afgebeeld. Die oordelen komen voort 

uit hun eigen visie op en positie in de multiculturele samenleving en hun eigen 

ervaringen met etniciteit en multiculturaliteit. Ze ergeren zich bijvoorbeeld aan 

verhaallijnen over discriminatie, omdat ze daar in hun eigen leven eveneens 

mee worden geconfronteerd. Het sleutelwoord bij het praten over representatie 

is 'herkenbaarheid'. Jongeren waarderen de aanwezigheid van personages met 

dezelfde etnische achtergrond als zijzelf. Ze vinden het echter belangrijk dat 
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deze personages 'echt' zijn. Etnische minderheden die te geïntegreerd of te 

exotisch zijn afgebeeld roepen kritiek op. De verhaallijn uit Goede Tijden Slechte 

Tijden waarin de Marokkaans-Nederlandse Che wordt uitgehuwelijkt, lijkt in 

het collectieve geheugen opgeslagen als voorbeeld van hoe het niet moet. Kri

tiek van kijkers op de representatie van etnische minderheden in de media is in 

veel ander onderzoek reeds naar voren gekomen (onder anderen Cottle, 2000; 

D 'Haenens , Beentjes & Bink, 2000; Halloran, 1998; Mullan, 1996; Shohat 

en Stam, 1994). Ook maatschappelijke organisaties als Migranten en Media, 

Mira Media (voorheen STOA) en Meer van Anders (van de NOS) bekritiseren 

al jaren de wijze waarop etnische minderheden in de Nederlandse media zijn 

afgebeeld. 

De kritiek is echter niet universeel. Niet alle jongeren ergeren zich aan de 

manier waarop etnische minderheden zijn neergezet in populair Nederlands 

televisiedrama. De autochtone jongeren waren relatief onverschillig. Ze be

gonnen zelden uit zichzelf over het onderwerp (zie ook Costera Meijer & De 

Bruin, 2003). Een paar autochtone jongeren uitten waardering voor etnische 

minderhedenpersonages die niet veel van hun etniciteit laten zien, die met 

andere woorden 'gewoon' doen, en refereerden aan het huidige debat over de 

multiculturele samenleving waarin termen als 'aanpassing' en 'assimilatie' in de 

mode lijken. Maar ook hier geldt dat er geen absolute verschillen naar etniciteit 

zijn: ook sommige allochtone jongeren waren onverschillig en ook sommige 

autochtone jongeren hadden kritiek. 

Een gedeeld referentiekader? 

In het eerste hoofdstuk van deze dissertatie werd geopperd dat populair Neder

lands televisiedrama nieuwe maatschappelijke bindingen tot stand kan bren

gen. De gedachte was dat jongeren met verschillende etnische achtergronden, 

die bij uitstek bezig zijn met het bepalen van hun plaats in de samenleving, 

populair Nederlands televisiedrama zouden kunnen gebruiken als een gedeeld 

referentiekader. Daartoe is ten eerste nodig dat die jongeren inderdaad naar 

dat drama kijken. Onder de onderzochte jongeren blijkt de soap Goede Tijden 

Slechte Tijden nagenoeg universeel geliefd, hoewel de meiden vaker kijken dan 

de jongens. O o k de jongerenserie Costa en de comedyseries Sam Sam, Het 

Zonnetje in huis en Flodder hebben een multiculturele aanhang. Comedies 

waarin zwarte personages voorkomen, zoals Sam Sam en Bradaz, zijn onder de 

allochtone jongeren zelfs populairder dan onder de autochtone. De politieserie 

Baantjer wordt daarentegen door de autochtone jongeren veel beter bekeken 

dan door de allochtone. De jongeren met een Turkse achtergrond vallen bij 

deze conclusie uit de toon. Zij hebben zoals gezegd meer aanbod via de schotel 

en kijken relatief weinig naar Nederlandse series. 
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Een gedeeld referentiekader veronderstelt ten tweede dat in het dagelijks 

leven met anderen over de series wordt gepraat en/of dat met anderen samen 

wordt gekeken. De series blijken te worden gekeken in wisselende samenstel

lingen: met ouders, broers en zussen, vrienden en vriendinnen en alleen. De 

jongeren geven aan hoofdzakelijk met leeftijdgenoten over populair Nederlands 

televisiedrama te praten. Over soaps wordt het meest gepraat; politieseries 

zijn minder een dagelijks gespreksonderwerp. Meisjes lijken wat actiever met 

populair Nederlands televisiedrama om te gaan dan jongens. Ze praten er meer 

over en ondernemen meer fanactiviteiten. Daarnaast valt op dat meiden meer 

dan jongens geïnteresseerd waren om aan het onderzoek mee te doen. Van de 

239 informanten is ruim tweedederde deel van de vrouwelijke sekse. 

Tijdens de interviews praatten de jongeren in aanwezigheid van een intervie

wer over populair Nederlands televisiedrama. O p basis van de interviews zijn de 

drie reeds genoemde performatieve stijlen gereconstrueerd. Jongeren wenden 

die stijlen aan om, zoals in het vorige hoofdstuk werd uitgelegd, op verschil

lende niveaus identiteiten te construeren. De manier waarop jongeren tijdens 

een interview praten over populair Nederlands televisiedrama is te zien als een 

nabootsing van hoe ze dat in het dagelijks leven doen. Tegelijkertijd betreft 

het hier een specifiek voor het onderzoek in het leven geroepen constructie. 

O p basis van de interviews kan men concluderen dat populair Nederlands 

televisiedrama fungeert als een referentiekader voor identiteitsconstructie. Dat 

referentiekader wordt, met name voor de meiden en wellicht met uitzondering 

van de jongeren van Turkse afkomst die weinig kijken, breed gedragen. Hoe 

verhoudt zich deze uitkomst ten opzichte van het dagelijks leven van jonge

ren? 

Naar verwachting is de manier waarop jongeren tijdens de interviews over 

soaps praten relatief vergelijkbaar met de manier waarop ze in hun eigen 

dagelijks leven over soaps praten. De soap is immers bij uitstek een dagelijks 

gespreksonderwerp. Bovendien richten ze bij alle genres hun aandacht op de 

jonge personages. Soaps bieden daarvoor relatief veel aanknopingspunten: de 

representatie van jeugd bleek in dat genre het meest divers. Jongeren pikken 

die diversiteit op om allerlei identiteiten mee te construeren. Ook lijkt de soap 

van alle genres de meeste gelegenheid te bieden om vergelijkingen met het eigen 

leven te maken. Jongeren leven zich bij het praten over soaps in vergelijking 

met de andere genres sterk in en betrekken situaties expliciet op hun eigen 

posities. Kortom: de conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de jongeren soaps in 

hun dagelijks leven ook gebruiken als referentiekader. 

Voor de politieseries ligt dat anders. Jongeren blijken namelijk veel minder 

naar politieseries dan naar soaps te kijken. Ook is de voorkeur voor politiese

ries niet gedeeld: autochtone jongeren kijken vaker dan allochtone jongeren. 

Verder wordt in het dagelijks leven nauwelijks over politieseries gepraat. Soms 
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praten jongeren tijdens het kijken over politieseries, wanneer ze samen met 

anderen raden wie de misdaad heeft gepleegd. Dat wijst op een ander gegeven: 

politieseries worden vooral bekeken als spelletje. Jongeren maken in de regel 

geen vergelijkingen tussen situaties in politieseries en het eigen leven. Tijdens 

de interviews werd naar aanleiding van afleveringen met etnische minderheden 

gepraat over de representatie van etniciteit. Politieseries zijn daarin relatief 

divers en de daaruit voortkomende ruimte voor identiteitsconstructie werd 

tijdens de interviews ook opgepikt. Niet alle jongeren praatten echter makkelijk 

over etniciteit en het lijkt derhalve niet voor de hand te liggen dat men in het 

dagelijks leven het genre politieserie gebruikt om over de representatie van de 

multiculturele samenleving te praten. 

Juist daarom is het te betreuren dat soaps niet meer diversiteit in de representa

tie van etniciteit tonen. De interviews over politieseries laten namelijk wel zien 

dat jongeren die diversiteit waarderen. Ze praten positief over personages die 

ze qua etniciteit, kleur of cultuur als dichtbij henzelf zien en gaan in discussie 

over multiculturele verhaallijnen die op een of andere wijze een relatie hebben 

met wat ze in hun eigen leven meemaken. Ze lijken te vragen om representatie 

van etnische minderheden die vanzelfsprekendheid uitstraalt. Dat is de multi

culturele samenleving die ze in hun eigen leven kennen en te weinig terugzien 

in de media. De soaps hebben de afgelopen jaren enerzijds personages laten 

zien die in de witte Nederlandse cultuur zijn opgegaan en anderzijds persona

ges die overmatig exotische trekken vertonen, met als belangrijkste voorbeeld 

van dat laatste de Marokkaanse Che in Goede Tijden Slechte Tijden. Wellicht 

door alle negatieve reacties afgeschrokken, hebben soapmakers de laatste tijd 

minder etnische minderheden in hun cast opgenomen en alle etnische trekken 

achterwege gelaten. 

O m recht te doen aan de ervaringen van jongeren met diverse etniciteiten 

zou het referentiekader dat Nederlandse soaps bieden verder moeten worden 

ingekleurd. Juist in een tijdperk waarin sommige opinieleiders over een 'mul

ticultureel drama' spreken kunnen de media een bindende functie vervullen. 

Door verscheidene soorten mensen op verschillende manieren af te beelden en 

individuen te tonen die actief hun identiteiten vormgeven wordt een complexer 

en daardoor genuanceerder beeld gecreëerd van de Nederlandse multiculturele 

samenleving en etnische minderheden . Hopelijk wordt dan voortaan met 

'multicultureel drama' het Nederlands televisiedrama bedoeld in plaats van de 

toestand van de Nederlandse samenleving. 
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