
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


Dankwoord 

Het onderzoek waarvan deze dissertatie verslag doet begon vijfjaar geleden. Ik 

was als toegevoegd docent verbonden aan de afdelingen Communicatieweten

schap en Film- en Televisiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam, 

toen Liesbet van Zoonen mij vroeg te solliciteren op een door Joop van den 

Ende te financieren promotieplaats bij ASCoR, de Amsterdam School of Com

munications Research. Ik wist op dat moment wel dat ik ooit wilde promove

ren, al had ik zelf nog geen concrete plannen gemaakt. Maar dit project ging 

toevallig precies over de thema's die mijn interesse hadden: jongeren, televisie 

en de multiculturele samenleving. Gelukkig werd ik aangenomen. De eersten 

die ik derhalve wil bedanken zijn Liesbet en Klaus Schönbach. Joop van den 

Ende dank ik voor zijn direct enthousiaste reactie op Liesbet's idee voor het 

'Joop van den Ende Stipendium', dat later is ondergebracht bij de VandenEnde 

Foundation. Het is bijzonder dat mensen uit de media-industrie middelen 

beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek zonder daar, behalve 

naamsvermelding, een tegenprestatie voor te vragen. 

Al snel werd me duidelijk dat promoveren een behoorlijk eenzame ervaring 

kan zijn. Een van de strategieën om dat op te vangen is het samenwerken 

met studenten. Voor zowel de studies naar representatie als de studies naar 

interpretatie heb ik een onderzoeksteam geformeerd. Voor de studies naar 

representatie bestond dat team uit Gwen Bakker, Maartje van Beek, Patrick 

Crietee, Bibi Fadlalla, Shira Halevi, Lenneke van Ingen, Janneke Moerei, Nadia 

Nijenhuis, Audrey Nijhof, Vanessa Oosteijen, Sonja Rinkel, Maartje Rooker, 

Sarah Roozendaal, Eline Smith en Nikki Timmermans. Voor de studies naar 

interpretatie bestond het uit Annerieke Bijeman, Liselotte Doeswijk, Peggy 

Gemerts , Lenneke van Ingen, Monika Isaak, Esther Langerhorst , Sabrien 

Linders en Khirstine van der Pluijm. Zonder de inzet van deze mensen was het 

onmogelijk geweest een onderzoek van dezelfde omvang te ondernemen. Maar 

nog veel belangrijker is dat ik veel plezier heb beleefd aan de samenwerking, de 

discussies en de inspiratie. Lonneke Martens dank ik apart voor al haar hulp 

bij het kwantitatieve deel van het onderzoek. 

Voor de studies naar representatie zijn in totaal 545 afleveringen van populaire 

Nederlandse dramaseries geanalyseerd. Het overgrote deel daarvan is overge-

tapet op verschillende vestigingen van Endemol Nederland. Mijn dank gaat 

uit naar iedereen die daarbij belangeloos behulpzaam is geweest. Daarnaast 

wil ik de makers bedanken die ik heb mogen interviewen over 'hun ' serie: 

Ger Apeldoorn, Anne Huizinga, Wijo Koek, Will Koopman, Alain de Levita, 
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Polio de Pimentel, Marcel van Rongen, Arnout Vallenduuk en Rob van der 

Wel. Ten slotte veel dank aan Sandra Hoefsloot en Gerard van der Werf van de 

onderzoeksafdeling van Endemol, die mij steeds weer aan de juiste contacten 

en informatie hebben geholpen, en Thomas Notermans, die in verschillende 

fasen van het project zijn interesse heeft getoond. Voor de studies naar inter

pretatie zijn alles bij elkaar 239 jongeren geïnterviewd. Ze verschijnen onder 

pseudoniem in dit boek, dus ik kan hen helaas niet persoonlijk bedanken. In 

ieder geval was hun medewerking onmisbaar voor het onderzoek, evenals de 

medewerking van hun scholen. 

Verder heb ik de afgelopen jaren zeer prettig samengewerkt met de organi

saties die strijden voor een betere beeldvorming in de media. Van Migranten 

en Media wil ik in het bijzonder bedanken Monique Doppert, Nayat Elmarsse 

en JickeyTraxel, van Mira Media Susan Bink en Carmelita Serkei en van Meer 

van Anders Bernadette van Dijck en Garjan Sterk. Vooral met Garjan heb ik 

veel inspirerende gesprekken gevoerd over mijn onderzoek, haar onderzoek en 

de toestand in de wereld. 

Ook erg belangrijk voor de voortgang van het onderzoek en mijn welbevinden 

zijn de collega's bij ASCoR en Communicatiewetenschap die ik de afgelopen 

vijfjaar in mijn dagelijkse nabijheid heb gehad. Ten eerste de leden van de 

populaire cultuur PhD club, waarvan de samenstelling in de loop der tijd zo 

vaak is veranderd dat ik het niet aandurf iedereen persoonlijk te bedanken, uit 

angst dat ik iemand vergeet. Ten tweede Moniek Buijzen, met wie ik machtig 

heb samengewerkt aan het seminar Jeugd en Media Entertainment. Ten derde 

Jeroen Jansz, Peter Neijens en Sandra Zwier, die mij op een professionele en 

tegelijkertijd persoonlijke manier uit menig brandje hebben geholpen. En ten 

vierde de twee mensen met wie ik het grootste deel van de tijd op één kamer 

heb doorgebracht: Suzanne de Bakker en Kim Cramer. Ik zal de gezelligheid en 

de perfecte, vertrouwde werksfeer zeker missen. Ook een aantal buitenlandse 

collega's ben ik zeer erkentelijk: Max Bergman en Véronique Mottier, die mij 

in Essex een geweldige cursus kwalitatief onderzoek hebben gegeven, en Trisha 

Dunleavy en Pia Aquilia, die ik heb ontmoet op meerdere iCA-congressen. Het 

was een genoegen ideeën uit te wisselen met andere dramaonderzoekers en ik 

verheug me op onze toekomstige samenwerking. 

Een aantal collega's heb ik nog niet genoemd, omdat ze meer zijn geworden 

dan collega's alleen. De belangrijkste daarvan is zonder twijfel Mark Deuze. 

We zijn vanaf het begin van mijn bestaan als promovendus bevriend geraakt en 

de vriendschap heeft zich sindsdien telkens weer verdiept. Ik kan onmogelijk 

samenvatten wat we allemaal samen hebben ondernomen, maar wil hier de voor 

mij essentiële 'rustweek' samen met Betsi en Martha in Bloomington noemen. 

Andere belangrijke 'soulmates' zijn Jeroen de Kloet en Giselinde Kuipers - ik 

heb veel gehad aan hun visies op de wetenschap en hun betrokkenheid - Tonny 
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Krijnen, Angela van der Lee en Tamara Witschge. 

Zonder mijn vrienden had ik het niet volgehouden aan het onderzoekspro

ject te werken. Mijn Leidse vrienden Carien, Chantal, Edo, Gemma, Hans, 

Maarten, Manon, Martijn, Saskia, Steven, Yvette en Willem dank ik voor hun 

afleiding en de avonden in de kroeg, Mathijs en Ronald voor de aanhoudende 

gesprekken over politiek in de brede zin van het woord en onze drie-eenheid, 

Lenneke voor de gedeelde smaak op het gebied van populaire cultuur, Fransje 

en Louk voor samenkomsten die soms gepaard gaan met medische assistentie, 

Inti voor het feit dat ze altijd te bereiken is in moeilijke tijden, Kyanne voor 

het Koreaans eten en het ontwerpen van de omslag van dit boek, Merel voor 

het delen van een appartement en de bioscoopbezoeken en Janneke voor hulp 

in bange dagen. En vanzelfsprekend dank aan mijn directe familie: Annemarij, 

Hermien, Jannemiek, Josephien, Lizelotte, Theo en Willem. 

Een paar mensen wil ik speciaal danken. Allereerst mijn paranimfen, Jan

nemiek en Martijn. Martijn, voor de warme vriendschap, de voortdurende 

belangstelling en het wekelijks evalueren van eikaars werk in het zwembad. 

Jannemiek, mijn zusje, voor de band die we hebben opgebouwd en dat we soms 

zo op elkaar lijken. Dit boek is voor het grootste deel geschreven in Leeuwarden, 

in wat tijdelijk 'ons' huis was. Behoudens de herrie van sommige Silbermann-

boys, was het de ideale schrijfomgeving. En ten slotte twee mensen die mij als 

wetenschapper en ook als mens hebben gevormd. Zonder Joke Hermes was ik 

waarschijnlijk nooit aan een carrière in de wetenschap begonnen. Ik ben en 

blijf een grote bewonderaar van haar werk en haar unieke stijl. Dank voor je 

inzicht, aandacht en vriendschap. En dan als allerlaatste de naam die ik ook als 

eerste noemde: Liesbet van Zoonen. Ik kan nauwelijks omschrijven hoe blij ik 

ben met je voortdurende steun. Ik weet dat je altijd achter me staat, ondanks of 

misschien juist door de grappen die je erover maakt (Als je dat doet, zeg ik de 

begeleiding op!'). Je stijl van begeleiden en het vermogen die stijl te verfijnen 

als ik daarom vroeg, hebben me tot de eindstreep gebracht. Ik hoop dat we 

nog lang op allerlei manieren zullen samenwerken en ik zal zeker van je aanbod 

gebruikmaken om regulier bewoner van de logeerkamer te worden. 
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