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Er is de laatste jaren veel gediscussieerd over 
de Nederlandse multiculturele samenleving. 
Sommigen spreken over een 'multicultureel 
drama': verschillende etnische groepen zouden 
volledig langs elkaar heen leven. Slechts 
zelden komen de betrokkenen zelf aan het 
woord. Dit boek doet verslag van interviews 
met meer dan tweehonderd jongeren met 
verschillende etnische achtergronden. Het 
gespreksonderwerp was populair televisie
drama, een van hun favoriete televisiegenres. 
Wat vinden jongeren leuk aan series als Goede 
Tijden Slechte Jijden, Baantjer, Sam Sam en 
Costa? Welke identiteiten construeren ze in 
relatie tot die series? Wat is de plaats van 
populair televisiedrama in hun dagelijks leven? 

Op deze vragen geeft dit boek een antwoord. 
De onderliggende kwestie is de mogelijkheid 
die populair televisiedrama biedt om nieuwe 
maatschappelijke verbindingen te realiseren. 
Fungeert het als gedeeld referentiekader voor 
jongeren met diverse etnische achtergronden? 
En zo ja: hoe ziet dat referentiekader eruit? 
Hoe worden jongeren en etnische minderheden 
in populaire series afgebeeld? Kunnen we ook 
hier spreken van een 'multicultureel drama'? 
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