
WAT IS EEN MEME?
Meme (spreek uit als miem) is 
vooral bekend als een grappig 
plaatje op internet, met aan de 
boven- en onderkant altijd 
hetzelfde Impact-lettertype. 
Maar een meme kan van alles 
zijn. Ook gif’jes, liedjes, video’s, 
en challenges (zoals de ice 
bucket- of de cinnamon 
challenge) vallen onder deze 
noemer. Eigenlijk zijn het alle 
uitingen die zich online 
razendsnel verspreiden. Memes 
worden soms miljoenen keren 
gedeeld en dus nog door veel 
meer mensen bekeken. 

De eerste die de term meme gebruikte was bioloog Richard 
Dawkins in zijn boek The Sel� sh Gene (1976). Hij zocht naar 
een woord dat ‘een idee, gedrag of stijl die binnen een 
cultuur van persoon naar persoon overgenomen wordt’ 
omschreef. Hij gebruikte het griekse mimeme, dat ‘iets wat 
geïmiteerd wordt’ betekent. Een meme kan dus ook gaan 
over een rage die zich of� ine afspeelt. 
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Je kent ze vast. Van die plaatjes die op 
internet supersnel rondgaan en waar 
iedereen het over heeft. Memes zijn al 
tijden een fenomeen online. Ze zijn vaak 
direct herkenbaar en meestal grappig. 
Maar er is een keerzijde: ze hebben meer 
invloed op ons dan je op het eerste 
gezicht denkt. Door Judie Jaspers

WAT IS DE INVLOED VAN MEMES?
Hoewel het dus om een grappige uiting gaat, wil Tuters 
ook een keerzijde van memes aanstippen. ‘We denken 
vaak dat het gewoon � auwe grappen zijn maar soms gaat 
het verder.’ Een wereldberoemd voorbeeld is Pepe the 
Frog, een � ctieve kikker met menselijke eigenschappen, 
gecreëerd door een Amerikaanse striptekenaar. ‘Pepe 

sprak een jonge doelgroep aan. Hij 
hield van frisdrank drinken en 
voor de tv hangen. Een symbool 
voor de luie jongere, maar heel 
onschuldig’, zegt Tutert. Pepe werd 
door social media een populaire en 
veelzijdige internetmeme: er 
werden allerlei variaties op hem 
gemaakt. ‘Maar: op een gegeven 
moment werd het minder leuk. Er 
kwamen plaatjes voorbij die 
extreemrechts groeperingen 
hadden gemaakt en waarin Pepe 
eruitzag als een nazi. Hun doel: 
online haat zaaien en zo hun eigen 
gedachtengoed verspreiden. In mei 
2017 besloot zijn bedenker om Pepe 
dood te verklaren, door een laatste 
stripje te publiceren waarin de 
begrafenis van de kikker werd 
afgebeeld. Wat dit laat zien, is dat 
memes soms ook te ver kunnen 
gaan. Dat komt door het `
versterkende effect: mensen die 
over elkaar heen buitelen om nog 

betere, maar soms ook nog grovere grappen te maken. 
Tuters: ‘Op internet zijn grenzen vager dan in het 
dagelijks leven, dus ligt dat op de loer.’

Trump als ridder 
Volgens de onderzoeker beïnvloeden memes dus daad-
werkelijk onze manier van denken. ‘Het is belangrijk dat 
je goed begrijpt waarnaar je kijkt. Juist bij de memes die 
over het randje gaan omdat ze kwetsend zijn voor 
bepaalde groepen mensen. Ondanks de vrijheid van 
meningsuiting is er - ook op internet - altijd een grens 
van wat toelaatbaar is. Ook als het grappig bedoeld is.’ 
Daarnaast: hoe vaker je een (onrealistische) afbeelding 
van een persoon te zien krijgt, des te meer invloed dat 
heeft. ‘Al wordt de Amerikaanse president Trump vaak 
online te kakken gezet, je ziet hem ook voorbijkomen in 
krachtige hoedanigheden. Bijvoorbeeld als ridder, als 
strijder op een paard, ga maar door. Die plaatjes kunnen 
onbewust ook je mening gaan beïnvloeden. Maar of hem 
dat ook daadwerkelijk een grotere achterban oplevert, is 
voor iemand als Trump moeilijk te bewijzen.’ 

WAT MAAKT EEN MEME POPULAIR?
Wat een meme precies tot een succes maakt, is lastig vast te 
stellen. Volgens Marc Tuters, die voor de UvA onderzoek 
deed naar memes, lijkt het te gaan om eenvoud en humor. 
‘Memes zijn onderdeel van onze taal en hoe we met elkaar 
communiceren. Alleen: ze worden vaak door totale amateurs 
gemaakt. Er zit geen instantie achter die de vorm en inhoud 
reguleert of controleert. Dat maakt ze heel interessant.’ 
Volgens Tuters zitten er een paar belangrijke elementen in elke 
meme. ‘Het gaat in de eerste plaats om grappige dingen. Dat 
zegt iets over een bepaald ‘insiders’-principe. In veel grappen 
zit iets van ‘wij-zij’. Bijvoorbeeld: jij ligt ergens dubbel om, 
maar je ouders begrijpen er he-le-maal niks van. Nummer twee hangt daarmee samen. 
Memes zijn vooral leuk voor mensen met een bepaalde voorkennis. Mensen die de basis-
grap begrijpen, zullen de meme leuk vinden. Anderen niet.’ Een voorbeeld: als jij een baby 
met een groen shirt en gebalde vuist ziet, ken je die misschien als Success Baby. Áls je hem 

al kent, is het 
logisch dat je 
variaties daarop 
grappiger vindt dan 
mensen die de foto 
nog nooit hebben 
gezien. Het gaat dus 
om herhaling en 
variatie. Je ziet dat 
er steeds weer 
nieuwe versies van 
bestaand beeld 
worden gemaakt, 
om de grap te 
herhalen in een 
andere vorm. 

FLAUWE INTERNETHUMOR OF 
MEMES:

STIEKEME BEÏNVLOEDING?
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7 BEKENDE MEMES
1. ‘Mocking SpongeBob’
Deze komt uit een aflevering van 
Spongebob Squarepants, waarin Spongebob 
iemand belachelijk maakt door zijn 
woorden te herhalen op een raar toontje. 
Het punt van de meme werd om een 
uitspraak van iemand belachelijk te maken.

FLAUWE INTERNETHUMOR OF 
MEMES:

STIEKEME BEÏNVLOEDING?

7. #halbewaserbij
De leugen van buitenlandminister Halbe Zijlstra 
over zijn ontmoeting met de Russische president 
Poetin leidde afgelopen februari tot een hoop 
creativiteit. Onder de hashtag #HalbeWasErbij 
gingen er foto’s rond van historische 
gebeurtenissen met daarop het hoofd van de 
minister geshopt. Zo leek het alsof Zijlstra 
aanwezig was bij de moord op president Kennedy 
en de val van de Berlijnse Muur.

6. Olympische Winterspelen
Ook de Olympische Winterspelen waren voer voor 
memes. Zoals deze Zuid-Koreaanse kunstschaatser, die 
met een speciale olympische bril in het publiek zat. Zich 
bewust van de camera deed hij zijn bril af en toen bleek 
hij... nog een zonnebril op te hebben! 

5. Man’s not hot 
Skrrrahh, pap, pap, ka-ka-ka! 
Big Shaq ging afgelopen zomer 
viral met zijn track Man’s Not 
Hot. Het internet kon niet 
stoppen met memes creëren. 
De grap erachter is dat Big 
Shaq helemaal niet bestaat. 
Hij is een karakter van een 
Amerikaanse komiek.

4. ‘Covfefe’
In mei vorig jaar postte de Amerikaanse 
president Trump een tweet met daarin 
het onbegrijpelijke woord ‘covfefe’. 
Hoewel hij de tweet snel weghaalde, 
kreeg de vermoedelijke typefout een 
tweede leven op social media.

3. Distracted Boyfriend
Waarom deze stockfoto zo vreselijk 
populair is geworden, is een raadsel. 
Maar de ‘Distracted boyfriend’ (de 
vriend die is afgeleid van zijn vriendin 
door een ander meisje) leidde tot 
tienduizenden variaties. 

2. Salt Bae
Een Turkse kok postte een video waarin hij in een strak wit T-shirt 
zwoel zout strooit over een lap vlees. De video werd miljoenen keren 
bekeken en gedeeld. Met celebs als Rihanna en Ben Affleck die een 
shirt met zijn afbeelding erop droegen, groeide zijn video uit tot 
misschien wel de bekendste meme van 2017. 


