
Hoeveel tijd heb je ’s morgens nodig 
om je klaar te maken? 
“Als ik naar school moet, leg ik mijn 
outfit de avond ervoor klaar omdat ik 
’s morgens te moe ben om na te denken. 
(lacht) Soms duurt dat heel lang en pas 
ik veel omdat ik niet weet wat ik wil dra-
gen. Andere dagen weet ik perfect welk 
jurkje ik aan wil.”

Je begint je laatste jaar Latijn-Weten-
schappen. Wat wil je erna studeren? 
Wil je nog steeds architect worden?
“Toen ik klein was, zei ik altijd dat ik ar-
chitect wilde worden. Maar nu ik zoveel 
bezig ben met social media, TikTok en 
televisie, wil ik misschien in die richting 
verder en iets met media studeren. Ik ga 
sowieso verder studeren. Ik wil een goed 
diploma, een plan B voor mocht het 
ineens gedaan zijn met TikTok en You-
Tube.”

Waarom ben je video’s beginnen maken 
op – toen nog – Musical.ly?
“Zo’n twee jaar geleden hadden een paar 
vriendinnen van de dansschool de app 
op hun telefoon staan. Ze vonden dat ik 
hem ook moest downloaden omdat het 
leuk was om video’s te maken. In het be-
gin plaatste ik niet veel: af en toe een 
filmpje met vriendinnen. Maar ik begon 
het leuker en leuker te vinden om video’s 
te maken en plaatste er ook meer waarop
ik alleen te zien was. En toen ging de vi-
deo waarin twee vriendinnen en ik een 
dansje met onze handen doen viral. Op 
één dag haalde die tweehonderdduizend 
likes en kreeg ik er tienduizend volgers 
bij. Sindsdien kreeg ik er steeds meer 
fans bij en post ik elke dag omdat ik het 
zo leuk vind.” 

Wat is er zo fijn aan TikTok?
“Ik verveel me nooit meer. Het is een 
leuke app om je mee bezig te houden. 
Je kunt zoveel dingen doen: dansen, 
acteren, een liedje playbacken ...”

Je hebt zo’n 1,6 miljoen volgers op 
de app, daarmee ben je de grootste in 
België. Wat maakt jouw profiel zo uniek 
dat zoveel mensen je volgen?
“Ik stop veel dans en lenigheid in mijn 
video’s en maak ook filmpjes met special 
effects, dat zijn dingen die niet iedereen 
zomaar kan. Ik heb een green screen 
waarmee ik via een andere app speciale 
effecten kan creëren voor ik de video up-
load op TikTok. Zo vocht ik onlangs te-
gen monsters. Veel gebruikers playbac-
ken alleen maar. Ik probeer elke video 
anders te maken zodat mensen zich 
nooit vervelen als ze naar mijn video’s 
kijken: eentje met dans, een met special 
effects, een video met vriendinnen, een-
tje met mijn broertje …” 

Naar wie kijk je zelf op?
“De Duitse tweeling Lisa en Lena. Ze zijn
de bekendste TikTok-gebruikers met 
dertig miljoen volgers wereldwijd en ma-
ken superleuke video’s. Ze zijn net als ik 
veel met kleding bezig en hebben ook 
een eigen collectie. Ze zijn een beetje als 
ik, maar dan een stuk groter. (lacht) Ik 
heb hen vorig jaar in de herfstvakantie 
ontmoet, toen ze voor een meet & greet 
in ons land waren. We hebben samen 
video’s opgenomen en merchandise uit-
gewisseld. Ik kreeg een trui uit hun col-
lectie, zij eentje uit mijn merchandise. 
Heel leuk.” 

Wat vonden je ouders ervan dat hun 
dochter zichzelf ineens de hele tijd zat 
te filmen?

“In het begin begrepen ze het niet: ‘Wat 
ben je toch aan het doen? Stop daar eens 
mee. Doe eens wat anders.’ (lacht) Maar 
toen kreeg ik aanvragen voor interviews 
en kwam ik op tv en toen vonden ze het 
niet erg meer.”
Vader en manager Krister Edlund: 
“Voor mij was de app een spel waaraan 
je verslaafd raakt, zoals aan een ander 
spelletje op je telefoon. Maar na die 
interviews beseften we dat er iets speci-
aals aan de hand was.” 

Heb je tips voor jongeren die met TikTok 
willen beginnen?
“Mijn boek lezen, daarin staan mijn tips 
verzameld. (lacht) Maak video’s die je 
zelf leuk vindt. Als je graag danst, maak 
dan dansvideo’s. Kun je goed zingen, 
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zing dan. Houd hashtags in de gaten: 
maak een video met een populaire hash-
tag zodat meer mensen hem zien en li-
ken. En blijf origineel: aap geen andere 
mensen na. Mijn slogan is Be yourself 
omdat ik vind dat je altijd jezelf moet 
blijven. Ik heb nooit anderen proberen 
nadoen. Ik denk dat veel mensen me 
daarom ook zo leuk vinden. Ik doe wat 
ik graag doe en ga niet mee met ande-
ren.”

Hoe ga je om met je bekendheid? 
“In het begin vond ik het wat vreemd dat 
meisjes me herkenden op straat. Toen ik 
op tv was geweest, gebeurde dat vaker. 
Ik ben het intussen wat meer gewoon en 
vind het leuk dat ze op me afstappen: ze 
zijn altijd superlief. Meestal vragen ze 
om een foto of video. Die maak ik met 
plezier. Ik ontmoet mijn fans graag.”

Er is ook een negatieve kant aan social 
media. Hoe ga je om met haters?
“Ik heb er gelukkig niet veel. Negatieve 
reacties negeer en verwijder ik. Als het 
heel erg is, blokkeer ik die persoon. Ha-
ters verdienen geen aandacht. Sommige 
influencers reageren op hun comments, 
maar dat is net hun doel, een reactie uit-
lokken door iets stoms te schrijven.”

Trui Alexis (€ 44,99), 
Salopette Stella (€ 49,99) 
Dad sneakers (€ 59,95), 
alles van ZEB.

Je bent altijd vrolijk in je video’s. Is dat in 
het echte leven ook het geval?
“Soms niet. (lacht) Maar ik probeer altijd 
vrolijk te zijn op social media. Ik vind 
het zelf ook leuker om naar blije mensen 
te kijken omdat je daar zelf vrolijker van 
wordt. Het is een beetje mijn doel om 
andere mensen blij te maken.” 

Besef je dat je een impact kunt maken op 
jongeren?
“Dat is een vreemd besef, maar het klopt 
wel. Daarom probeer ik ook altijd posi-
tief te blijven en optimistische bood-
schappen te delen. Soms krijg ik bericht-
jes van kinderen die vertellen dat ze 
droevig waren, maar zich door mij beter 
voelen. Dat is een enorm compliment. Zo 
was er een tweeling op TikTok die grote 
fan van mij was. Een van die meisjes 
heeft haar zusje zien verongelukken. 
Hun vader vroeg om af te spreken omdat 
dat zijn dochter blij zou maken. We heb-
ben samen video’s opgenomen. Ik krijg 
nog altijd berichtjes dat ze superblij 

“Het is mijn doel 
om andere mensen 
blij te maken”

werd van die dag en zie op TikTok dat 
ze opnieuw gelukkig is. Dat ik haar heb 
kunnen helpen, bezorgt me een heel 
speciaal gevoel.”

Hoe krijg je alles voor elkaar? Huiswerk 
maken, moderne dans, sportaerobics, 
video’s maken…
“Goed plannen! Ik let op school altijd 
goed op zodat ik thuis zo weinig mogelijk 
moet doen. Na school maak ik een uurtje 
eenvoudige video’s zodat ik nog genoeg 
tijd heb voor huiswerk. In het weekend 
maak ik video’s waarin meer tijd kruipt. 
Als ik niet veel te doen heb, maak ik al-
vast tien filmpjes zodat ik er meteen ge-
noeg heb voor een hele week. Tijdens de 
examens stop ik even met dansen en zit 
ik minder op social media zodat ik op 
school kan focussen. Dan check ik mijn 
telefoon enkel tijdens een pauze. Soms 
heb ik weinig tijd om alles te combine-
ren, maar ik blijf dansen omdat ik dat 
ook in mijn video’s kan gebruiken. Daar-
door ben ik lenig en sportief. Ik vind het 
ook leuk om even weg te zijn van social 
media. Verstand op nul en sporten.” ■ 

De collectie van Stien Edlund is momenteel verkrijgbaar bij ZEB. 
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