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Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar in de Communicatiewetenschap met als
leeropdracht Media en Populaire Cultuur aan de Universiteit
van Amsterdam (UvA) op woensdag 3 september 2003.
Aandacht voor: de recente geschiedenis van populaire
cultuuronderzoek; wat de wetenschappers van het Centrum
voor Populaire Cultuur onder populaire cultuur verstaan en
welke vragen ze eraan stellen; het werk van Van Zoonen
hierbinnen over politiek en populaire cultuur.
Identiteit is een centraal onderwerp in debatten over sociale
cohesie, culturele diversiteit, integratie en wij-zijdenken.
Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische relaties en manieren
om met culturele diversiteit om te gaan vanuit onze kennis
over menselijk gedrag: wat mensen willen, waar ze behoefte
aan hebben, hoe ze in de regel reageren. Het gaat om de
betekenis van gedragswetenschappelijke benaderingen in het
duiden van hedendaagse dilemma's binnen onze pluriforme
samenleving. Daarbij komen vragen aan de orde als: waarom
en wanneer plaatsen mensen zichzelf en anderen in sociale
categorieën en met welke gevolgen? Wat zijn de
psychologische achtergronden van positieve/negatieve
relaties tussen groepen? Hoe ontstaan meervoudige
identiteiten en hoe gaan we daarmee om? Hoe reageren
mensen op stigmatisering en uitsluiting? Hoe kunnen we
omgaan met etnisch-culturele diversiteit en
groepstegenstellingen? Omdat de verwijzing naar
cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is, neemt Verkuyten
de maatschappelijke verhoudingen en posities in
ogenschouw.
Psychologe Alexandra Blake is door haar minnaar Jeremy
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Quinn in seksuele zin wakker gekust. Na een erotische
ontdekkingsreis is zij tot het uiterste verleid. Maar dan wordt
ze in Londen op verdacht professionele wijze ontvoerd en
speelt ze ineens de hoofdrol in een gevaarlijk spel: haar
ontvoerders hopen namelijk met haar hulp de donkerste
enigma's van de vrouwelijke seksualiteit te ontdekken. Ze kan
niet ontsnappen, maar weet ook niet zeker of ze dat wil. Hoe
ver zal Alexandra gaan om haar verlangens en
nieuwsgierigheid te bevredigen? Gaat dit spel haar te ver, of
is de hoofdprijs het spel misschien waard? Voor de lezers van
Speel met mij, Negentig dagen Genevieve en Vijftig tinten
Grijs.
Het gaat niet goed met Sabrina's bedrijf - zeg maar gerust
slecht. Net als ze vreest het hoofd niet langer boven water te
kunnen houden, ontmoet ze de steenrijke en warmbloedige
Argentijn Javier. Tot haar verrassing biedt hij haar financiële
steun én vraagt hij haar ten huwelijk. Niet uit liefde, blijkt,
maar om zijn Britse nichtje te kunnen adopteren. Hoewel
Sabrina er een bloeiend bedrijf voor terugkrijgt, is ze
teleurgesteld dat haar huwelijk alleen maar op papier zal
bestaan. Of beloven Javiers zwoele blikken toch meer?
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