
24 BINNENLAND DE STANDAARD
ZATERDAG 3, ZONDAG 4 DECEMBER 2011

Er broeit iets bij de jongeren in Europa. Een nieuwe vorm van
rebellie. Houd u vast aan de takken van de bomen, want straks
komen ze massaal op straat om te protesteren. Tegen de bedrij-
ven. Tegen de politiek. Tegen de overheid. Tegen iedereen die
het slecht met hen meent. Dat voorspelden de jongerenonder-
zoekers van Trendwolves eind vorig jaar. En toen kwamen de

indignados (de ‘verontwaardigden’) als een golf over Europa
gespoeld. Voor 2012 zien de jongerenonderzoekers het gelukkig
iets positiever in. ‘Nu het stadium van protest voorbij is, gaan
de jongeren op zoek naar alternatieven. Ze nemen het heft in
eigen handen. De wereld is aan de creatievelingen.’
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Ik ben wat ik maak, dat wordt het nieuwe motto van
de jongere anno 2012. Althans bij de jongere die zijn tijd
een beetje vooruit is. ‘Vroeger keken we op naar Holly-
woodsterren, nu naar tutorials, gewone mensen uit onze
omgeving die iets kunnen maken én – minstens even
belangrijk – van wie we kunnen bijleren’, zegt trendwat-
cher Tom Palmaerts. ‘Creatieve entrepeneurs worden de
helden van morgen.’
Hij verwijst naar ‘crafterfestivals’, waarbij niet alleen
rockgroepen en dj’s op het podium staan, maar ook
grafisch ontwerpers. Het bekendste festival is Cut&Pas-
te, dat volgend jaar onder meer Londen, Berlijn en Hel-
sinki aandoet. België en Nederland zijn nog niet aan de
beurt. ‘Het principe is hetzelfde als bij een gewoon festi-
val, alleen gaat het publiek er niet naar rockbands maar
naar grafisch ontwerpers kijken. Gasten die bijvoor-
beeld goed kunnen fotoshoppen, tonen wat ze in hun
mars hebben. Dat wordt dan op een groot scherm gepro-
jecteerd, zodat het publiek op de weide de vorderingen
live kan volgen. Soms worden er ook battles georgani-
seerd, waarbij het publiek dan de beste ontwerper moet
kiezen’, aldus Palmaerts.
Hoewel dergelijke festivals in subculturen al langer
bestaan, ziet hij grafisch ontwerpers steeds meer hun
plaats opeisen tussen de rockgroepen en de dj’s op ge-
wone festivals, zoals Rock Werchter. ‘Er komt een tijd
dat zij meer volk zullen lokken dan rockgroepen. Hun
videoclips worden op YouTube nu al vaak meer bekeken
dan van popsterren.’
De toekomst is dus meer dan ooit aan jongeren die dur-
ven creatief te zijn, die durven te experimenteren? ‘Niet
toevallig komt er nu een hele beweging op gang die
vernieuwde interesse toont in oude vakken, zoals hout
bewerken of naaien. Handgemaakt is exclusief en dus
in. Nieuwe technologieën, zoals 3D-printing, bieden de
komende jaren een waaier van mogelijkheden. Bedenk
wat je als kind allemaal met een 3D-printer kan doen, te
beginnen met het ontwerpen van je eigen Playmobil-
speeltjes. De 3D-printer wordt geen gadget, maar een
revolutie, net omdat het inspeelt op de trend dat jonge-
ren zelf dingen willen maken.’

God is een designer 1 Wie iets maakt dat succes heeft, wil dat ook
verkopen. Een logisch gevolg heet dan ook
‘microbusiness’, meent Trendwolves. Of kort-
weg: ieder zijn eigen winkel.
‘In de eerste plaats gaat het over onlineshops.
Met de Facebookapplicatie Payvment kan je
met een muisklik je eigen onlinewinkel opstar-
ten. Het heeft de voordelen van een shop, zon-
der de nadelen, zoals de administratieve romp-
slomp. In ons land zijn er steeds meer jongeren
die hun eigen T-shirts ontwerpen en die op het
internet verkopen. Dit zal zo sterk boomen dat
de vraag wordt: hoe zullen de traditionele win-
kels hiermee omgaan?’
Een goed voorbeeld van zo’n huiskamerwinkel-
tje is dat van Kim Van Eccelpoel (25) uit Grob-
bendonk. ‘In januari van dit jaar ging ik met
mijn zus naar Bali. Ik kwam er terecht in een
schoenenatelier van twee jongeren. We zijn
samen beginnen te brainstormen. Ik maakte
een ontwerp, zij de schoenen. Ik heb ze nadien
in een beperkte oplage van 150 paar op enkele
markten in België verkocht. Ik zou er graag
mee doorgaan. In mijn huisje stel ik nu elke
maand mijn kleine collectie voor. In het begin
was dat alleen voor vrienden, maar door de
mondreclame raken steeds meer mensen geïn-
teresseerd. Ik heb ook veel te danken aan De
Invasie, een onlineplatform voor jonge ontwer-
pers die hun producten willen verkopen. De
website heeft steeds meer succes.’
‘Er duikt een generatie van jongeren op die
denkt dat ze in een vingerknip een bedrijf kan
opstarten en die niet meer van plan is te wach-
ten tot ze vijftig zijn voor ze hun eigen baas
worden’, zegt Palmaerts. ‘In een land dat het
ondernemingsklimaat niet genoeg stimuleert,
gaat het om een revolutionaire verandering van
attitude. Als ze afgestudeerd zijn, denken jon-
geren niet meer: “Ik zal maar solliciteren, ze-
ker?” Neen, ze zeggen: “Als ik in iets uitblink,
dan zullen de bedrijven me wel vinden”.’
‘Een jongere formuleerde het mooi: “My act of
rebellion is to start a company”. Dit jaar kwa-
men de jongeren in Europa op straat om te
protesteren tegen de politieke stilstand, de
economische malaise en het gebrek aan toe-
komstperspectief. Als ze dat stadium voorbij
zijn, gaan ze zelf op zoek naar alternatieven. Ze
nemen het heft in eigen handen door te tonen
wat ze kunnen. Ze willen de wereld inspireren.’

Ieder zijn winkel
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Inspireren, het is makkelijker gezegd dan
gedaan. De wereld draait tegenwoordig zo snel
door dat zelfs jongeren het steeds moeilijker
krijgen om de ratrace te blijven volgen. ‘Om te
kunnen inspireren, hebben zij daarom meer
dan ooit nood aan ruimte om creatief te zijn’,
zegt Palmaerts. ‘Ze moeten een plek vinden om
in alle rust en onthecht van de realiteit te kun-
nen dagdromen en zich te verliezen in hun
gedachten. Een plek waar ze eens diep kunnen
ademhalen, van het moment kunnen genieten
en de tikkende klok kunnen vergeten. Het mag
voor de jongeren allemaal wat trager en minder
realistisch. Dreamotion, noemen wij die trend.’
Dat klinkt nogal zweverig. ‘Ik weet het’, zegt
Palmaerts. ‘Maar dat is het niet. Het is zelfs heel
tastbaar, omdat dat trage, dat dromerige steeds
vaker in de jongerencultuur opduikt.’
‘De bibliotheken bijvoorbeeld zitten niet vol
vanwege de boeken, maar vanwege de rust die
er heerst. In de stad vind je niet alleen hotspots
waar je dankzij wifi met de wereld in verbin-
ding staat, maar ook steeds vaker coldspots
waar je van die wereld wordt afgesloten. Die
worden aangeduid met een wifilogo met een
kruis erdoor. Uniek is dat jongeren die plekken
bewust opzoeken.’
‘We zien het ook in hun uitgaansgedrag. Elk
weekend een optreden in het jeugdhuis hoeft
niet meer. Zelfs de muziek staat er al eens stil.
Jongeren gaan weer naar het jeugdhuis om met
elkaar te kunnen praten.’
‘Ook de beeldcultuur verandert in de richting
van dreamotion. Beelden hoeven niet meer zo
welomlijnd en scherp te zijn. Met haar videoclip
“Video games” omarmt Lana Del Rey die wazi-
ge, dromerige wereld perfect. Polaroid wordt
opnieuw populair omdat die foto’s hetzelfde
effect beogen. En er is Instagram, een applicatie
waarmee je foto’s met beeldfilters kan bewer-
ken, zodat ze eruitzien alsof ze met een oude
camera zijn genomen of te lang in de zon heb-
ben gelegen.’

Een plek 
zonder wifi, graag

‘Jongeren gaan weer op zoek
naar de roots van eten. Ze wil-
len weten wat er op hun bord
ligt. Het is niet omdat iets bio-
logisch is, dat het goed is. Groe-
ne labels worden steeds meer in
vraag gesteld. Het betekent
geen terugkeer naar de hippie-
tijd’, zegt Palmaerts. ‘Jongeren
gaan op een hedendaagse ma-
nier tegen de natuur aankijken.
Ze gaan meer hun eigen groen-
ten beginnen te telen. Helemaal
nieuw is dat niet – jonge kop-
pels staan al langer in de rij om
in de stad een volkstuintje te
hebben – maar het fenomeen
groeit snel.’
‘Kijk naar het nieuwe driester-
renrestaurant Hertog Jan, dat
met de 23-jarige Bart Praet zijn
eigen tuinman heeft. Dat kan
aanstekelijk werken.’
‘De interesse voor het voedsel
aan de bron zien we op ver-
schillende manieren. Organic
farming vindt in steeds meer
Europese landen ingang. Daar-
bij brengen jongeren hun va-
kantie door op een boerderij.
Ook straatvissen wordt enorm
populair. Op de brug aan de
Vooruit in Gent zie je jongeren
steeds vaker een eenvoudige
hengel in het water gooien. De
vis die ze vangen, gooien ze niet
terug, maar nemen ze mee naar
huis, zeggen ze. In Frankrijk en
Engeland werd straatvissen
zelfs zo’n rage dat de overheden
hen het verbod oplegden om
nog langer in de Seine en de
Theems te vissen, omdat som-
mige soorten al overbevist

geraakten.’
‘Ik weet het, tijdens de week
zullen jongeren nog altijd naar
kant-en-klare maaltijden grij-
pen’, zegt Palmaerts. ‘Maar
tijdens het weekend zullen ze
steeds meer tijd vrijmaken om
voor hun vrienden te koken.
Jeroen Meus is niet alleen po-
pulair bij vrouwen, maar ook
bij jongeren. Daardoor geraken
zij er steeds meer in geïnteres-
seerd. Om op die trend in te
spelen, zou JIM volgend jaar
zelfs met een jongerenkookpro-
gramma beginnen.’
‘Het is nog maar een begin.
Koken wordt een sociaal gebeu-
ren. Als we die lijn doortrekken,
geloven we zelfs in de opkomst
van food raves, voedselfeestjes
waarbij jongeren alles samen-
brengen: dj’s, koks, jagers, land-
bouwers,... en waar ze samen
koken, over eten praten, recep-
ten uitwisselen,... Zulke food
raves duiken nu al mondjes-
maat op in steden zoals Berlijn
en Istanbul. Vaak hebben ze
nog een illegaal karakter –
jongeren worden pas een uurtje
van tevoren ingelicht over de
locatie – omdat ze met de hore-
ca concurreren. Maar we mo-
gen ze ook stilaan hier ver-
wachten.’
‘Onlangs gaf ik hierover een
lezing voor een grote groep van
restauranthouders. Zij waren
dolenthousiast over het con-
cept. Drie restaurateurs zeiden
me na afloop dat ze op de kar
willen springen en zulke feest-
jes zelf willen organiseren.’

Van straatvisser tot ‘food raves’

Als de jongeren zo begaan zijn
met wat er op hun bord ligt, dan
mag het ook niet verbazen dat ze
thema’s zoals gezondheid en veilig-
heid steeds belangrijker vinden. ‘Bij
snowboarders was het vroeger not
done om zich te beveiligen, omdat
als snowboarder van je werd ver-
wacht dat je de risico’s omhelst. Nu
is het steeds cooler om wel lichaams-
bescherming te dragen’, zegt jonge-
renonderzoeker Filip Lemaitre.
‘We hebben onderzoek gedaan voor
het Belgisch Instituut voor Verkeers-
veiligheid en daaruit bleek dat jon-
geren die drinken en drugs gebrui-
ken niet zo vaak achter het stuur
kruipen als we denken. BOB is hele-
maal ingeburgerd. Het is een begrip
waarmee ze niet lichtzinnig om-
springen. Maar, en dat geven we toe,
als veiligheid in 2012 nog belangrij-
ker zal worden dan het nu al is, dan
zal dat niet zozeer aan de jongeren
zelf te danken zijn, maar aan enkele
creatieve entrepeneurs die op het
thema inspelen door het cool te
maken. Want daar ontbreekt het
vandaag nog te vaak aan.’
Hij haalt het traditionele voorbeeld
van de fietshelm aan. ‘Lange tijd
hebben we gezien dat kinderen een
fietshelm en fluohesje droegen om
naar school te fietsen, maar dat ze

dat niet meer wilden van zodra ze in
hun tienerjaren kwamen. Een helm,
dat vinden tieners niet cool. Maar
dat is aan het veranderen. De hel-
men van het Amerikaanse bedrijf
Nutcase worden heel populair, om-
dat ze een zeer sportief ontwerp
hebben. Jongeren dragen ze niet
alleen omdat hun sporthelden die
ook dragen, maar omdat ze zich er
ook mee kunnen onderscheiden.’
‘We zien nu heel wat ontwerpen
doorbreken die veiligheid en cool-
ness combineren’, zegt Palmaerts.
‘Zo bestaan er fietsen met een speci-
aal achterwiel om het fijn stof in de
lucht te meten. Revolights produ-
ceert fietsen met op een halve om-
trek van het achterwiel een rood
licht en op een halve omtrek van het
voorwiel een wit licht, waardoor je
het effect krijgt dat je over de straat
zweeft. Er zijn zelfs fietsen met sen-
soren die een denkbeeldig fietspad
voor en achter je uitstippelen. Cool,
maar ook veilig omdat de auto’s je
goed zien rijden.’

Half december publiceert Trendwolves
zijn trendsrapport voor 2012:

- ONLINE
www.trendwolves.com

Veiligheid rules 
(maar het moet wel cool zijn)
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