
Open boek
 
Zo leeft elke generatie anders
 

Lachen. Liefhebben. Eten. Vallen
en weer opstaan. Welk motto zorgt
voor dagelijks geluk? Maakt het uit
in welk jaar je geboren bent? Want
de ene generatie is de andere niet.
Zangeres Belle Perez (40 jaar,
generatie X), actrice Tina
Maerevoet (31 jaar, generatie Y) en
MNM-dj en sportjournalist Aster
Nzeyimana (22, generatie Z)
verklappen hun levensmotto's.

ANN-MARIE CORDIA

GENERATIE X (geboren 1956-

© Nina zaterdag 30 januari 2016 Pagina 8 (1)



1985)

Belle Perez (40) zangeres

geboren op 29 januari 1976

Generatie X werd geboren tussen
1956 en 1985. Ze kregen te maken
met massale jeugdwerkloosheid en
hebben een no-nonsense
mentaliteit, zijn praktisch ingesteld,
zelfredzaam en relativerend. Voor
wie tussen 1971 en 1981 werd
geboren, primeert zelfontplooiing.
Ouders staan meer naast hun
kinderen dan erboven. Vaak stellen
ze fundamentele keuzes als
ouderschap uit.

"Toen ik afstudeerde in
secretariaat-talen, vond ik, net
zoals zoveel mensen van mijn
generatie, niet meteen werk in mijn
richting en ben ik in dezelfde
fabriek als mijn vader beland. Ik
heb er geleerd dat je de handen uit
de mouwen moet steken om
ergens te geraken. Ik herinner me
nog toen ik mijn eerste loon kreeg.
Ik werkte in Nederland in de fabriek
van Philips en kwam thuis met
briefjes van 50 gulden, die ik
allemaal in de living omhoog heb
gegooid. Een heerlijk symbolisch
moment: nu sta ik op eigen benen!
Voor mijn ouders is het niet
vanzelfsprekend geweest om me
los te laten op het moment dat ik
voor een onzeker bestaan in de
muziek koos: daar ben ik ze nog
dankbaar voor. Ze wilden dat ik
mijn droom kon waarmaken."

"Uitgerekend toen ik in een
moeilijke periode zat - ik was aan
het scheiden - was ik aan het
toeren in Nederland. Het was nog
niet bekend in de media en ik
moest die avond in het Chassé
Theater in Breda optreden. Wel,
tijdens het concert heb ik dat
verteld aan het publiek. Ik vond dat
ze dat moesten weten. Het was
vreemd om zoiets te vertellen op
het podium, maar wel een intense
ervaring. Ik heb minutenlang
applaus gekregen. Muziek biedt
troost. Het is mijn uitlaatklep en
mijn kanaal om bij de mensen te
komen. Als je je kwetsbaar opstelt,
komen mensen ook naar jou met

hun verhalen. Zo krijg je een unieke
band met je fans. Dankzij de
showbusiness ben ik ook geworden
wie ik ben. Anders was ik
waarschijnlijk in een nine-to-fivejob
beland, terwijl ik nu, na mijn
deelname aan Eurosong, plots naar
Amerika mocht. Het was echt 'Hello
World' voor mij, zoals in mijn liedje
(lacht). In die tijd ben ik een paar
keer tegen de muur gelopen, terwijl
ik voordien nogal naïef was. Er
waren er die me van alles
beloofden maar niet waarmaakten.
In de States zetten ze een dure fles
wijn op tafel om airplay te krijgen -
dat gebeurde allemaal openlijk -
maar bleek er uiteindelijk niets
geregeld. Noord-Amerika lag me
niet zo, wegens te oppervlakkig.
Zuid-Amerika voelde meer aan als
thuiskomen: daar ging het echt om
de muziek. Daar is mijn
omschakeling begonnen: terug
naar mijn roots en meer
livemuziek."

"Vandaag voel ik me veel
vrouwelijker en zelfs sexyer dan
pakweg tien of vijftien jaar geleden.
Ik zou geen twintiger meer willen
zijn. Ik ben veel zelfbewuster en
ben veel meer van mezelf gaan
houden. Daar begint het mee.
Natuurlijk doe je je best om er goed
uit te zien. Ik heb de beste
visagistes leren kennen en af en
toe gebruik ik botox - dat is geen
taboe meer en is geen probleem
zolang je geen karikatuur wordt van
jezelf en op tijd stopt. Je moet er op
elke leeftijd het beste van maken,
innerlijk en uiterlijk. Hoe ouder ik
word, hoe meer ik mijn buikgevoel
volg: de keuze om de stap te zetten
naar een nieuwe relatie,
bijvoorbeeld. Ik was nog niet lang
weg van mijn vorige partner, maar
ik voelde aan alles dat ik ervoor
moest gaan. Ik heb ook ingezien
dat ik niet voor iedereen goed kan
doen en ik vind het niet langer
beangstigend dat niet iedereen mij
of mijn muziek tof vindt. Ik hoef niet
meer zo te pleasen."

"Liefde is onmisbaar. Zonder
functioneer ik niet. Het idee dat als
je iemand kiest, het voor altijd is,
heb ik meegekregen van mijn
ouders, die allebei heel christelijk
zijn opgevoed. Misschien heb ik het

daardoor vroeger tegen beter
weten in te lang proberen vol te
houden. Maar de eeuwige liefde,
daar moet je nuchter in blijven.
Want je bent altijd met twee, hé. Je
kan het nooit zeker weten. Toch is
de intentie er: voor altijd. Natuurlijk!
Anders trouw je niet. Ik heb nog
altijd een romantisch kantje. Ik vind
het fantastisch om dat straks met
Wout mee te maken. Mijn vriend is
muzikaal, net als ik, en hij is ook
creatief: we begrijpen van elkaar
dat ons leven door ons werk wat
onvoorspelbaar is. Hij is
juweelontwerper en ja, hij zal onze
trouwringen ontwerpen (lacht)."

"Ik heb altijd graag kinderen gezien,
maar net zoals veel mensen van
deze generatie heb ik gewacht met
ze te krijgen. Maar ik geloof dat
alles op zijn tijd komt. Ik heb het al
die jaren on-ge-loof-lijk druk gehad.
Met toeren en optredens was het
nooit het juiste moment. Maar nu is
een kindje zeer welkom. Je eigen
vlees en bloed samengesmolten
zien in een wezentje lijkt me zeer
intens. We zijn er helemaal klaar
voor."

GENERATIE Y (geboren tussen
1980 en 1990)

Tina Maerevoet (31) actrice

geboren op 7 mei 1984

Generatie Y (geboren tussen 1980
en 1990) voelt zich zelfzeker in een
digitale wereld die het economisch
beter doet. Ze kenden vaak meer
luxe maar worden minder
zelfredzaam en de
'achterbankgeneratie' genoemd.
Anderzijds staan creativiteit en
ondernemerschap centraal en
dromen velen van een eigen
bedrijf. Ouders zijn meer vrienden
dan gezagsfiguren.

"Ik was heel graag balletdanseres
geworden, maar dat was nooit een
echte optie omdat je daar heel
vroeg op een professioneel niveau
mee moet starten. Uiteindelijk werd
het theater vanaf mijn vijftiende. Als
kind wilde ik vooral graag gezien
worden. Ik deed heel graag dansjes
voor de familie en eiste met plezier
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de aandacht op tijdens feestjes.
Later is vooral de liefde voor de taal
erbij gekomen. Geef mij een
podium, laat mij vertellen en ik ben
gelukkig."

"Ik wil allerlei projecten doen:
daarom heb ik afscheid genomen
van mijn vaste job bij 'Thuis' en ben
ik zelfstandige geworden.
Sindsdien bepaal ik mijn eigen
agenda. Dat laatste lukt niet altijd
even goed, want ik hol mezelf soms
voorbij, ook al omdat ik afstanden
onderschat. Dan denk ik ergens op
een uurtje te geraken met de auto
terwijl ik er veel langer over doe
(lacht). Ik ben ook best wel streng
voor mezelf: 'ik moet drie jobs per
dag aankunnen, want ik ben nog
jong' maak ik mezelf dan wijs. Tot
dusver zit mijn agenda overvol. Ik
ben dankbaar om elke dag bij te
leren. Net als veel mensen van mijn
leeftijd wil ik snel hogerop en ben ik
best prestatiegericht. Ik wil alles
kunnen betalen en genoeg
verdienen. Ik probeer ook te sparen
voor de dag dat ik 'donkere
sneeuw' zie. Als ik niet werk, voel ik
me onnuttig. Als ik geen kansen
krijg, creëer ik ze: dan schrijf ik een
theatervoorstelling waar mensen
me bezig kunnen zien en kunnen
daar nieuwe kansen uitkomen."

"Waarom reageert iemand zus en
reageer ik daar zo op en hoe kan ik
beter reageren of wat kan ik doen
om de ander gerust te stellen?
Daar ben ik vaak mee bezig.
Vroeger werd mijn papa soms boos
als we te veel lawaai maakten
wanneer hij thuiskwam. Ik begreep
dat niet en dacht: zeg, wij mogen
ook niks! Maar ik kon het op die
leeftijd nog niet plaatsen dat hij
even moest bekomen van een
zware dag vol papieren en
telefoontjes. Jezelf verplaatsen in
een ander en empathisch zijn leer
je met het ouder worden. Dit wil ik
mijn kinderen later ook zeker
meegeven."

"In vergelijking met pubers van
vandaag heb ik een strenge
opvoeding gehad, toch op vlak van
uitgaan. Als ik nu op stap ga, staan
er soms zestienjarigen naast me te
dansen (lacht). Daar had ik als
tiener niet aan moeten denken. Een

lokaal chirofeestje tot twee uur,
maar toch niet dansen in de grote
stad ... Een verschil met vorige
generaties is wel dat ik altijd bij mijn
ouders terecht kon. We konden
altijd praten. Over alles. Dat lag
deels aan mijn karakter - ik kon het
niet verstoppen als ik ongelukkig
was of ergens mee zat - maar ook
aan hun open geest. Toen ik in het
vierde middelbaar op kamp ging
met mijn liefje, heeft mijn mama
condooms in mijn toilettas
gestoken. Mijn vriendje en ik
hebben toen niets gedaan, maar ik
heb er dan voor de grap eentje
opengescheurd en weggegooid,
waarna ik de verpakking expres liet
zitten. Natuurlijk spraken ze me
erop aan en dat vond ik wel lachen
(lacht). Om maar te zeggen dat we
een heel open communicatie
hadden. Als ik ooit kinderen krijg,
wil ik dat op dezelfde manier
aanpakken, zelfs als het over
alcohol of drugs zou gaan. Bij
pubers zie je het wel vaker: dan
heeft bijna iedereen in zo'n kliekje
al wiet gesmoord en voelt er eentje
zich verplicht het ook te doen. Ik
hoop dat ik ze duidelijk kan maken
dat ze niets hoeven te doen wat ze
niet willen en moeten opkomen
voor zichzelf. Maar het
belangrijkste is dat ze weten
waarom ze iets willen doen: om
erbij te horen of om een ervaring op
te doen? Het belangrijkste is dat ze
het gevoel hebben dat ze erover
mogen praten. Verder wil ik hen
leren om zichzelf niet te veel te
spiegelen aan anderen - daar heb
ik vandaag soms nog moeite mee
(lacht)."

"Ik word niet snel verliefd, maar als
ik verliefd word, is het alles of niks.
Net zoals ik me kan smijten in al
mijn passies, wil ik helemaal
opgaan in de liefde. Maar zo werkt
het niet. Ik ben al vaak met mijn
kop tegen de muur gelopen omdat
niet iedereen het apprecieert
wanneer je veel voor ze doet.
Misschien heb ik pech en kom ik
gewoon veel verkeerde types
tegen, maar wat ik mis in mijn
generatie zijn eerlijke mannen die
ervoor willen gaan. Ik heb nog nooit
zo hard het gevoel gehad dat de
grijze zone 'heilig' is: ofwel hebben
ze nog issues met een ex, ofwel

hebben ze al iemand maar hebben
ze dat verzwegen, ofwel zien ze
een relatie met 'Paulien' (haar
personage in 'Thuis', red.) niet
zitten. Ik ben niet per se op zoek.
Maar als ik iemand leer kennen, wil
ik duidelijkheid en eerlijkheid en
verwacht ik dat hij durft springen."

GENERATIE Z (geboren tussen
1990 en 2000)

Aster Nzeyimana (22) MNM-dj en
sportjournalist

geboren op 12 november 1993

Generatie Z werd geboren in het
digitale tijdperk. Het zijn de eerste
digital natives die nooit een wereld
zonder internet hebben gekend. Ze
multitasken erop los, maar of dat
goed is of niet, ligt nog niet vast -
wat met hun korte aandachtsboog?
Wat wel vaststaat, is dat ze zich als
geen ander nieuwe technologieën
eigen kunnen maken.

"Voetballer, dat wilde ik vroeger
heel graag worden. Ik heb even in
tweede klasse gespeeld, maar het
is niet gelukt een vaste plek te
veroveren in de ploeg. Soms heb je
talent en komt je droom niet uit. Dat
kan. Maar ik ben ervan overtuigd
dat je het moet proberen. Spijt vind
ik een van de allerergste gevoelens
die je kan ervaren. Als je iets
probeert en het lukt niet, is dat
jammer en ben je teleurgesteld,
maar dat is minder erg dan spijt
hebben. Met proberen is niets mis."

Ken jezelf

"Iedereen heeft talenten, je moet ze
alleen ontdekken. Overschat jezelf
niet maar onderschat jezelf zeker
niet. Als je vertrekt van wat je goed
kan en wat je graag doet, kan je
een richting zoeken die daarbij
past. In mijn geval was dat een job
in de media. Zelfkennis is een
sleutel tot geluk, al moet je
natuurlijk ook geluk hebben. Ik heb
het geluk gehad dat mijn moeder
mij naar het college van Lokeren
heeft gestuurd in plaats van naar
de school in Zele, waar al mijn
vrienden naartoe gingen. Achteraf
bekeken is dat een zegen geweest.
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Zeker de laatste twee jaar hebben
me gevormd als mens. Toen wilde
ik Latijn-wiskunde doen maar
moest ik van mijn mama naar
Grieks-wiskunde. Gelukkig, want
dat was veruit de interessantste
periode uit mijn schoolcarrière -
veel interessanter dan rechten aan
de universiteit (lacht). Een tip: als
mensen je goede raad geven,
luister dan."

"Soms wil ik alleen zijn en zeg ik
dat ik al iets te doen heb, terwijl ik
gewoon een afspraak heb met
mezelf om te lezen of te gamen.
Hoewel ik een Playstation 4 heb,
grijp ik vaak terug naar mijn oude
Xbox 360 voor het spel 'Red Dead
Redemption'. Zo'n spel brengt me,
nog meer dan een boek, in een
wereld die mooier, utopischer en
magischer is dan de wereld waarin
we leven. Van gamen leer je
probleemoplossend denken, zoals
in een vraagstuk voor wiskunde. Ze
geven je een missie en de tools, en
dan is het aan jou om die te
volbrengen. En als kind gaf ik altijd
zelf commentaar als ik het
voetbalspel FIFA speelde. Zo heb
ik geleerd om vindingrijk te zijn qua
taal."

"Ik ben maar 22. Ik denk dat ik drie
keer verliefd ben geweest maar
daar ben ik niet zeker van.
Misschien stel ik binnen vijf jaar
vast dat het geen echte
verliefdheden waren. Ik heb me
nog nooit helemaal verloren in
iemand en veel relaties heb ik nog
niet gehad. Ergens is dat bewust. Ik
focus me zo hard op mijn carrière,
mijn vrienden en op me amuseren,
dat ik het niet aanvoel als een
gemis. Liefde is iets dat me nog te
wachten staat en dat is goed zo."
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