WE CAN BE HEROES
GENERATIE Z? Dat zijn de mensen die de wereld (moeten)
gaan REDDEN. En het lijkt ze nog te gaan lukken ook. tekst SARA MADOU

Adidas

Tie-dye

Vogue x Gigi Hadid

E

en zeventienjarig meisje is mijn grote idool.
Dat klinkt een beetje gek – ik ben zelf een
dertiger – maar het is toch echt waar. Ze strijdt
vol overgave voor haar idealen, ondanks de
bakken drek die ze dagelijks in de vorm van
bedreigingen, scheldwoorden en hoongelach
over zich heen krijgt. Want ze weet: het kan
niet anders, we móeten wat doen. Ik heb het natuurlijk over Greta
Thunberg. Een Zweedse die op haar vijftiende bekend werd omdat
ze met een spandoek buiten het parlementsgebouw aandacht vroeg
voor klimaatverandering.
Greta is mijn held. Ze gaat
er met gestrekt been in,
Gen Z in het kort
want dat heeft de wereld
Geboren tussen 1995 en 2010
nodig. Ze dóet wat, heeft in
Worden ook wel Zoomer genoemd,
haar eentje een complete
of de i-generatie, omdat ze experts zijn
beweging op gang gebracht
op het gebied van internet en technologie
van jongeren (en ouderen)
Ze maken momenteel zo’n 32%
die zich laten zien in de
van de wereldbevolking uit.
strijd tegen global warming.
Ruim de helft gebruikt hun
Zelf ben ik veganist, ook
smartphone vijf of meer uur per dag, een
kwart doet dat tien of meer uur per dag.
een behoorlijke worsteling

af en toe (want: kaas), maar als ik Greta zie en hoor spreken, of het
Malieveld zie vol staan met Nederlandse jongeren die zich door
haar hebben laten inspireren, voel ik me een luie millennial. Als
boegbeeld van Generation Z is Greta revolutionair, staat ze open
voor nieuwe ideeën en weet ze feilloos hoe digitale hulpmiddelen
ingezet kunnen worden om een doel te bereiken.

Microgemeenschap

Natuurlijk kun je geen hele generatie over één kam scheren. Gen
Z’ers zijn net zo min allemaal precies hetzelfde, zoals millennials,
Gen X’ers of babyboomers dat zijn. Dat zou ook een behoorlijk
enge sciencefiction-wereld opleveren trouwens. Maar goed, wat je
wél kunt, is analyseren en benoemen wat een generatie definieert.
De dingen die ze (veelal) anders doen, denken en zeggen. Uit
onderzoek blijkt dat er verschillende culturele en sociale veranderingen zijn, die voor Generation Z gelden. Zo worden traditionele rollen op het vlak van gender, seksualiteit, etniciteit en
identiteit door hen breder gedefinieerd. Homoseksuele mannen
die trouwen: ja, nou en? Single vrouwen met een kind? Lekker
boeiend. Een vriendengroep waarin iedereen er compleet anders
uitziet? Vanzelfsprekend. Tradities interesseren ze niet zoveel.
Ze vormen liever hun eigen microgemeenschappen, gebaseerd op

VO G U E OK TOBE R 2 0 2 0

dossier 059
Fila FW20

Series

— Rick & Morty
— Outer Banks
— Stranger Things
— Family Guy
— Friends
— Sex Education

— Crazy
Ex-Girlfriend
— The Walking
Dead
— La Casa de Papel
— Shameless

Friends

FAVOURITES

Generation Z kijkt, doet, volgt en gebruikt dit:
Hobby’s

Muziek luisteren (en maken)
Sport onder andere voetbal,
hardlopen, hiken en basketbal
Gaming via consoles maar
ook veel mobile
Lezen ja, veel online,
maar ook (young adult) boeken
Schrijven fan fiction, korte
verhalen en blogposts

Socialmediakanalen
— WhatsApp
— YouTube

— Instagram
— Snapchat

Arts and crafts zelf
sieraden en versieringen voor
je kamer maken
Bakken en koken
Naaien, borduren, breien
Fotografie geen camera meer
nodig met de telefoons van nu
Social debates zoals
de blauwe of de gouden jurk en
Laurel vs Yanny

— Facebook
— Pinterest
— TikTok

— Twitter
— LinkedIn
— Tumblr

dezelfde interesses en principes, vaak opgebouwd via social media.
Want ja, dit zijn de mensen die niet beter weten dan dat je de hele
wereld binnen handbereik hebt via je telefoon. Dat zorgt voor een
enorm gevoel van vrijheid en zelfbeschikking, dé voorwaarde om
gelukkig te kunnen zijn. Helaas hebben de Gen Z’ers een wereld
geërfd die, om even een oldskool uitdrukking te gebruiken (daar
houden ze trouwens ook van), flink naar de gallemiezen gaat. Ze
kampen met onzekerheid over hun carrière, zeker sinds de coronacrisis. Hebben ze straks nog wel een baan, laat staan eentje die
ze leuk vinden? En ís er straks überhaupt nog wel een wereld om
te leven, met het groeiend aantal natuurrampen, de dreiging van
terroristische aanslagen en een onstabiel iemand als Trump met
zijn dikke vingers zwevend boven de atoombomknoppen? Al die
onzekerheid maakt het een generatie die worstelt met haar
emoties, toekomst en dromen. Maar ze ondernemen in ieder
geval actie. Zo’n beetje iedereen in Gen Z heeft weleens een
protest bijgewoond, er op social media over gepost of actief actie
ondernomen om mensen aan te spreken op bijvoorbeeld racisme.
Ze wachten niet totdat hun ouders of docenten zeggen wat ze
moeten doen of vinden, want die hebben hun kans gehad, maar
bedenken zelf iets. Of het werkt, dat weten ze (nog) niet. Maar
niks doen, werkt sowieso niet.
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Levi’s buckethat

Modetrends

Athleisure: ook al lig je in je fancy
sportoutfit gewoon thuis op de bank
Tiny zonnebrillen: nét (maar dan ook
echt nét) genoeg om de zon tegen te houden.
Early 2000s-inspired: voor ons
nostalgie, voor hen brand new.
Social justice: ‘Black Lives Matter’
op je trui, of de gouwe ouwe ‘Fur is worn
by beautiful animals and ugly people’.

Instagramcategorieën

Ripped jeans

Merken

— Google
— Netflix
— YouTube
— Amazon
— PlayStation
— Nintendo
— Nike
— Marvel
— Spotify
— Instagram
—D
 unkin Donuts
— Subway
— Disney

Early 2000s-inspired

Unisex items: want gender
doet er niet meer toe.
Gescheurde jeans, eventueel met
patches: tonen dat je dingen niet weggooit
als ze zijn beschadigd, is een plus.
Buckethats: ideaal als je anoniem
door het leven wil gaan
Tie-dye: zelfgemaakt of store bought.
Duurzaamheid: milieuvriendelijke
en vegan materialen.

Celebs (Ariana Grande, Dwayne The Rock Johnson, Kylie Jenner, Kim Kardashian)
Voetballers (Ronaldo, Messi en Neymar)
Cats on Instagram (@nala_cat, @iamlilbub, @white_coffee_ca)
Beauty & Fashion (@hudabeauty, @chiaraferragni, @nikkietutorials, @camilacoelho)
Healthy food (@thedelicious, @rawveganblonde)
Meme accounts (@fuckjerry, @ladbible, en @mytherapistsays)
Travel (@travelbabbo, @Calsnape, @ournextflight)
Internet personalities (@camerondallas, @zachking, @nashgrier, @jakepaul)
Fitness (@hudabeauty, @michelle_lewin, @kayla_itsines)

YouTube-trends

Study with me video van
een meisje dat een het leren is bv.
Stress relieve-filmpjes bv.
een jongetje dat in de Walmart
staat te jodelen
Unboxing video’s

Review-kanalen
Game commentingvideo’s (PewDiePie heeft 96
miljoen subscribers)
Tutorials
Videoclips om muziek te
luisteren en ontdekken

TikTok

Er is nogal wat kritiek op dit van oorsprong Chinese platform, dus
het kán zijn dat deze populaire TikTok’ers binnenkort een ander
platform (moeten) gaan zoeken, maar tot dan is er bakken geld mee
te verdienen. Niet slecht, voor een platform waarop mensen vooral
scoren met playbacken en dansen op populaire songs.
WERELDWIJD

 harli D’Amelio (76)*
—C
 ddison Rae (54)*
—A
— Zach King (47)*
— Loren Gray (46)*
— Riyaz (43)*

IN NEDERLAND

— Antonie Lokhorst (4,4)*
— Dream Chaser (2,7)*
— Sara Dol (2,5)*
— Nina Schotpoort (1,4)*
— Meisje Djamila (1)*

*miljoen volgers
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Muziek

— Billie Eilish
—K
 -popgroepen als
Blackpink en BTS
— Shawn Mendes
— Ariana Grande
— Lil Kleine
— Drake
— Famke Louise
— Kriss Kross Amsterdam
— Snelle
— J aren 90 en 00 pop en
hiphop (zoals Aaliyah
en Gwen Stefani)

Modemerken

— Nike
— H&M
— Daily Paper
— Vans
— Monki
— Bershka
— Brandy Melville
— Adidas
— Converse
— Asos
— Supreme

Black Lives Matter-T-shirt
Vans

Ariana Grande

BRONNEN: STATISTA, BUSINESS INSIDER, ELITE DAILY, VICE, YPULSE, FORBES, MEDIUM, BUSTLE,
CAPITAL MIND, LATER, NEOREACH, CSP DAILY NEWS, PEW SOCIAL TRENDS, FOTOGRAFIE TRUNK ARCHIVE, GETTY IMAGES

Supreme

Michael Jordan

Arts & crafts

Millennial bashing

Met de groep vóór hen, die vaak wordt gedefinieerd als lui (net
zozeer een generalisering natuurlijk), willen ze dan ook liever niet
geassocieerd worden. Een tijdje geleden begon het millennial
bashing op TikTok (naast Instagram en YouTube hét Gen Z-platform van dit moment, al kan dat over een paar maanden weer
anders zijn). De Amerikaanse @mayalepa vertelde dat ze het
irritant vond om met millennials te worden vergeleken. Want: ‘Ik
heb niks met mensen die hun liefde voor Harry Potter als een
belangrijk onderdeel van hun karakter beschouwen.’ Vervolgens
maakte haar generatiegenoot @ogturtleneck zelfs een top 5 met
stomme millennialdingen, zoals trots doen over een bepaalde
activiteit en deze scharen onder ‘adulting’: ‹Doe gewoon je was en
kook je eten, daar is niks bijzonders aan.’
Millennials krijgen de reputatie meer naar binnen gericht te
zijn. Ze hebben het druk, maar vooral met zichzelf. Terwijl Gen Z
zich over het algemeen meer richt op de toekomst van de aardbol
en de mensen die zich daarop bevinden. Naast het klimaat zijn ze
bijvoorbeeld een belangrijke motor achter de Black Lives Matter-beweging. En kijk maar eens naar de campagne die ze onlangs
opzetten: via social media riepen ze op om kaartjes te bestellen
voor een Trump-rally, maar vervolgens kwam niemand opdagen,
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Aaliyah

waardoor de Amerikaanse president met een beschamend lege
conference hall zat.

Hoop

Deze groep jonge mensen geeft me hoop. Zien ze iets wat niet
door de beugel kan, dan zeggen ze daar vaak wat van. Ze kunnen
onderbouwen en uitleggen waarom iets niet langer oké is: vraag
maar eens aan een achttienjarige wat er mis is met Zwarte Piet.
En komen ze iemand tegen die zich aan de andere kant van het
politieke spectrum bevindt, dan behandelen ze die met respect.
Misschien omdat ze de most educated generation ooit zijn. Misschien omdat de mensen vóór hen het zo verprutst hebben, dat ze
niet anders kunnen. Misschien omdat het, zeker sinds de corona-economie, onduidelijk is wat voor wereld ze erven. Hoe dan
ook: in november behoort één op de tien stemmers in de VS tot
Generation Z en dat aantal zal uiteraard alleen maar groeien. Ze
bestormen nu de arbeidsmarkt en durven door ouderwetse denkbeelden en structuren te breken. En als we over twintig jaar nog
een béétje een leefbare aardbol willen hebben, zijn dit de mensen
die het moeten en kunnen doen. Probeer dus verder te kijken dan
de telefoons die aan hun hand lijken vastgelijmd, want er gaat veel
meer power schuil achter die schermpjes dan je denkt.

