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Afbeeldingen met tekst, gifjes
of video’s. Je hebt er vast wel
eens één gezien en er misschien
zelfs om gelachen. Een idee
dat zich zonder controle
muteert tot het uiteindelijk
onvermijdelijk uitdooft. Waar
begint dit proces precies?
Wat maakt een ‘meme’ een
goede meme en hoe worden ze
gedeeld?

Zo spreek je het uit
De uitspraak is voor veel
mensen vreemd. Er wordt
vaak over geklaagd. Het wordt
op verschillende manieren
uitgesproken en soms weten
mensen niet hoe het uitgesproken
wordt. Ook gebeurt het dat er met
opzet een verkeerde uitspraak
gebruikt wordt om een reactie uit
te lokken. De goede manier om het
uit te spreken is “miem”.

“Zelf bekijk ik ook vaak memes, wanneer ik in trein zit of even
niks te doen heb. Wanneer ik iets grappigs zie deel ik het vaak
met vrienden. Het mooiste is dat het overal over kan gaan. Het is
altijd een verrassing waar mensen weer mee aankomen.”

Als een virus

Memes en beroemdheden

Naast dat er memes zijn over
de goede uitspraak van het
woord, gaat het vaak over andere
onderwerpen. Belangrijk nieuws
wordt vaak omgetoverd tot een
meme wanneer het erg positief
of juist heel negatief ontvangen
wordt. Hetzelfde geldt voor
willekeurige afbeeldingen die uit
het niets populair worden omdat
een internetgebruiker er een leuk
idee bij kreeg. Wanneer een foto
veel mogelijkheden heeft, ontstaan
er veel ‘mutaties’ waardoor een
meme in korte tijd populair wordt.

Memes zijn ondertussen zoiets
bijzonders geworden dat
bedrijven deze in hun reclames
verwerken. Een goed voorbeeld
is de fall winter kledingcollectie
van Gucci waarin ze met eigen
producten memes namaken.
Ook zijn er beroemdheden die
vaak langskomen. Elon Musk,
John Cena, Rick Astley en Keanu
Reaves komen regelmatig voor in
een meme en hebben er zelfs op
gereageerd. Ze kunnen er vaak
om lachen en doen er zelfs in
mee, maar er kunnen ook mensen
belachelijk gemaakt worden. Zo
is bijvoorbeeld bij een concert
van Beyoncé een foto gemaakt
waarin ze niet heel charmant keek.
Een aantal mensen hebben hier
‘Photoshops’ van gemaakt.

Meme?!
Meme is een vreemd woord. Het
werd als eerst gebruikt in het
boek “The Selfish Gene”. Het werd
gebruikt om uit te leggen hoe
gewoontes doorgegeven worden
binnen culturen. Vervolgens kwam
Mike Godwin in juni 1993 met het
concept van de internet-meme in
het Amerikaanse tijdschrift Wired.
Een meme wordt beschreven als
het stelen van een origineel idee en
vervolgens je eigen creativiteit er
aan toevoegen.

26 MEEGAZINE VERRASSING

Zelf memes bekijken en maken
Er zijn verschillende manieren om memes te vinden en delen.
Je kan ze doorsturen op WhatsApp of ze delen via social
media, er zijn ook websites waar voornamelijk memes gedeeld
worden. Sites zoals Reddit, 9gag en Kakhiel spelen een grote
rol in hoe memes zich verder ontwikkelen.

