
Wat zijn de zonden van nu?

Merkkleding als statussymbool

Wat maakt een kledingmerk mateloos populair? Wat is nodig om ervoor te zorgen dat 
jongeren zonder blikken of blozen honderden euro's uitgeven voor alleen een jas, trui 
of broek? Als er maar een logo op zit, je de juiste in�uencers bereikt en oh ja, een 
bekende rapper of dj helpt soms ook. Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail 
aan Nyenrode Universiteit legt uit dat jongeren zich willen onderscheiden en 
tegelijkertijd dolgraag ergens bij willen horen. ,,Ze zoeken aansluiting bij een bepaalde 
groep. Zo onderscheiden ze zich en is meteen ook duidelijk bij welke subcultuur ze 
horen. Daar horen ook bepaalde kledingmerken bij. Opvallend is dat het vooral jongens 
zijn die helemaal opgaan in de merken. Jongens verdiepen zich veel sneller in één ding, 
terwijl meisjes vaak breder zijn in hun interesses....

IJdelheid, luiheid, hebzucht, wellust, jaloezie, gulzigheid en woede. Die 7 hoofdzonden kennen we 
nu wel. Maar wat vind jij van sissen naar vrouwen op straat? Of whatsappen tijdens een eetdate? 
Wat zijn volgens jou de 7 zonden van nu?
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In Nederland mag je (bijna) alles zeggen

In kranten, via social media en op tv, overal worden we met meningen om te oren 
geslagen. Maar veel mensen zijn meningenmoe. 
Meestal gaat het zo: iemand heeft op social media ergens een mening over. Iemand 
anders heeft weer een mening over die mening. Weer iemand anders heeft een mening 
over die mening over die mening. TV-programma’s nodigen vaak mensen uit die 
verschillende meningen hebben. Gerlinde van der Struijk (37, personal coach) vindt dat 
al die meningen in de media vooral veel negativiteit opleveren. Daarom volgt ze al een 
tijdje geen nieuws meer. Ook mijdt ze online platforms waarop in de reacties vooral het 
con�ict wordt opgezocht.... 
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Gesprekken voeren - B2 - mening uiten


