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ROEL VERRYCKEN

W
oensdag, 16 uur.
Kinderen zijn thuis
van school, en de
kans is groot dat ze
de tijd verdrijven op
hun smartphone.

Voor Celine Dept  en Michiel Callebaut is
dit een ideaal moment om hun dagelijkse
video te lossen op TikTok. 

In hun filmpje, dat ze twee dagen eer-
der opnamen, tonen ze hun versie van een
populaire trend op het sociale me dium.
Dept wordt tegen haar zin op een podium
geduwd om dan, als de beat van het liedje
invalt, hevig te dansen. Om de interactie 
- en dus de kans op viraliteit - te verhogen,
stellen ze er een vraag bij. ‘Hoeveel is je
batterijpercentage? Dat is het volgende 
resultaat op je rapport.’

De 15 secondenvideo haalt binnen 
vijf minuten 5.156 views, 1.890 likes en 
346 comments. Depts duimen vliegen
heen en weer over haar smartphone-
scherm om meteen te reageren op de eer-
ste commentaren. Later in de namiddag
volgt nog een tweede video. Omdat het
woensdag is.

Dept, 19, is met haar looks en haar ac -
triceglimlach de celebrity van het koppel.
Callebaut, 23, is haar sidekick en producer.
Samen hebben ze meer dan 1,6 miljoen
volgers op TikTok, van nul opgebouwd in
amper zes maanden. Sommige van hun 
video’s worden miljoenen keren bekeken.
Hun populairste - waarin ze flesjes ge-
kleurd water over hun gezicht gooien, 
ook een eigen versie van een TikTok-trend -
passeerde al voorbij de ogen van 23 mil-
joen mensen wereldwijd. 

Ze zaten al op Instagram en YouTube,
waar ze met voetbalfilmpjes een behoorlij-
ke fanbasis opbouwden. Maar sinds ze in
april een TikTok-account begonnen, gaat
het verschroeiend hard voor Dept en Cal -
lebaut. Ze zijn nu fulltime professionele 
TikTok’ers en kunnen, weliswaar nipt en
omdat ze bij de ouders van Callebaut in
Zottegem wonen, leven van de sponso-
ring. Bedrijven als Chocovit en Aldi trek-
ken aan hun mouw om producten in hun
video’s aan bod te laten komen. 

In het TikTok-universum is Dept be-
roemder dan een BV. Ze kan niet meer 

op straat komen zonder dat kinderen en
jonge tieners haar aanklampen. Voor een
meet and greet in Maasmechelen Village
vorige maand waren de 1.000 tickets in
een mum van tijd gereserveerd. ‘Ik doe 
het allemaal voor de glimlach van een
kind. Ik vind het fantastisch om kinderen
blij te maken’, zegt Dept.

Egel krijgt bad
Als u nog nooit van TikTok hebt gehoord,
dan is dat niet abnormaal. Het betekent
gewoon dat u geen kinderen hebt of kent
die aan de app verslingerd zijn. TikTok is
waanzinnig populair bij één segment van
de bevolking: tieners. 

Volgens internetwatchers is TikTok 
hét sociale medium van een generatie die
opgroeit in een visuele digitale cultuur, 
en die het gewend is zichzelf te filmen met 
de frontale camera van de smartphone.
‘Jongeren zijn verzot op video. En de esthe-
tiek van de gecureerde perfectie die Insta-
gram domineert, verliest aantrekkings-
kracht. Wat dat betreft kwam TikTok op
het goede moment, daar mag het wat min-
der afgelikt. De voorbije maanden is het
echt ontploft’, zegt Hannes Coudenys van
het Brusselse creatieve bureau Hurae.

2019 is het jaar van de grote doorbraak 
van TikTok. In de wereld van de sociale 
media is de app van het Chinese techno -
logiebedrijf ByteDance de hypekoning 
van het moment. Hij is actief in 150 mark-
ten en werd al anderhalf miljard keer ge-
download. Twitter en Snapchat zijn al 
ingehaald.

In zijn huidige vorm bestaat het video-
platform pas sinds augustus vorig jaar, 
sinds ByteDance de populaire playback-
app Musical.ly voor 1 miljard dollar over-
nam en liet samensmelten met het toen
nog kleinere TikTok. Van Musical.ly nam
TikTok zijn centrale ingrediënt over: 
muziek. Elke video krijgt een soundtrack
mee, meestal een flard van een popsong
met een herkenbare tekst. 

In een poging om als dertiger het 
fenomeen te begrijpen, downloadde ik
TikTok enkele weken geleden. In de app
kreeg ik een hoofdscherm te zien dat is 
ingedeeld in twee secties: een feed waar de
video’s komen van accounts die ik wil vol-
gen, en de ‘For You’-pagina. Dat is de rug-
gengraat van de app, met een eindeloze

verticale stroom aan video’s mij voorge-
schoteld door het TikTok-algoritme, zon-
der dat ik er iets voor hoef te doen. 

De gekste dingen rollen over mijn
scherm, van belachelijk grappig over ge-
woon dwaas tot ronduit gênant. Compleet
willekeurig, maar op zijn manier ook on-
weerstaanbaar. Een hond op een skate-
board. Een Aziatische dame met revolutio-
naire opvouwtechnieken. Een Japanse
tweeling die achteloos fantastische trucs
uithaalt. Een egel die een bad krijgt. Veel
typische internetstunts ook, zoals Mentos
in een Cola-fles (probeer dit niet thuis). 
En veel virale pasjes van getalenteerde en
minder getalenteerde dansers. Maar ook
jongeren die zich net iets te kwetsbaar to-
nen, bro’s met abs, en meisjes van 13 die
meisjes van 16 nadoen die vrouwen van 
21 nadoen. 

Dansjes leren
Zoals dat met socialemediatrends gaat,
hinkt TikTok in België nog wat achter op
buurlanden als Nederland en Duitsland,
en zeker op een gigamarkt als de Verenig-
de Staten. 

Maar de app heeft haar plaats opgeëist
in het smartphonedieet van de Vlaamse
jeugd, zegt Lieven De Marez, mediaprofes-
sor van de Universiteit Gent en oprichter

Tieners zijn in de ban van een 
nieuw sociaal medium: TikTok. 
De app van Chinese makelij stort 
in een duizelingwekkend tempo 
korte video’s over je uit. Mooi moet 
het niet zijn. De fun primeert. 

‘TikTok maakt 
de sterren 
van vandaag’

van Digimeter, een onderzoek dat jaarlijks
peilt naar het technologiegebruik in
Vlaanderen. ‘Het begint jong, maar TikTok
groeit wel mee. Het was een goede strate-
gische zet van het bedrijf erachter om het
eerder kinderachtige karakter van Musi-
cal.ly te laten vallen. Tieners zijn smart-
phonejongleurs die meerdere sociale me-
dia tegelijk in de lucht houden. En TikTok
is er heel goed in geslaagd een gewoonte
in hun vingers te worden.’

‘Op sommige dagen zit ik een uur op
TikTok, soms twee uur, soms tot mijn bat-
terij plat is’, geeft Sam (11) toe. Op een
dinsdag na school zit ik tegenover haar en
vriendinnen Oda, Lola en Louise, alle vier
leerlingen van het zesde leerjaar van lage-
re school Kakelbont in Laken, om te praten
over wat TikTok betekent. Ze hebben nog
niet zo lang een smartphone, meestal af-
dankers van hun ouders, met daarop de
aan het muzieknootlogo herkenbare Tik-
Tok-app. ‘Je kan blijven kijken naar de
filmpjes. Het is heel leuk om de dansjes te
leren en na te doen’, zeggen ze. Sam maakt
ook zelf af en toe video’s en heeft 650 vol-
gers en zo’n 10.000 likes. ‘Leuk, maar echt
belangrijk is het niet.’

Je kan heel creatief zijn, vinden ze. Tik-
Tok maakt het in de app erg makkelijk om
zelf filmpjes op te nemen en te delen en

Als je wordt 
opgemerkt
en het tot 
de For You-
pagina
schopt, 
word je op
TikTok tien
keer sneller 
beroemd dan
op andere
sociale 
media.

Johan Hamstra, 

Creator Network
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Celine Dept en

Michiel Callebaut

werken aan hun

volgende TikTok-

video.
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Wat zijn uw belangrijkste activa?
‘Mijn echtgenoot en ik hebben nooit gewerkt om veel 
te vergaren of te verwerven, behalve een dak boven ons
hoofd. Geld was vooral een middel om te leven, wat we
ferm hebben gedaan. Immaterieel is er vooral mijn nieuws-
gierigheid. Als kind had ik die al, op het vervelende af,
schijnt het.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?
‘Mijn ouders. Vader was mijn held. Hij was onderwijzer en
alle vrije tijd was voor mijn broer en mij. Hij was een uitste-
kende pedagoog en nam ons elke woensdagnamiddag
mee op uitstap. Moeder investeerde vooral in mij opdat ik
een kalm meisje zou worden - ik was jongensachtig en hy-
perkinetisch. We gingen ook wekelijks naar het theater en
ik wilde al vroeg actrice worden. Dat botste op een njet: ik
moest eerst een diploma behalen, zodat ik als vrouw op ei-

gen benen kon staan, daarin was
vader heel progressief. Ik studeer-
de af als onderwijzeres.’ 
‘Als radio-actrice werkten colle-
ga’s en regisseurs zoals Louis Bel-
loy aan mij. Herman Teirlinck ver-
zette hemel en aarde om me naar
de Studio krijgen, maar ik was
verliefd op de radio én op de ac-
teur-regisseur Herman Cornelis,
die mijn man werd. Ook direc-
teur-generaal Jan Boon zei: ‘We la-
ten haar niet gaan.’’
‘Op hoge leeftijd loodste Frank
Vandenbroucke me de politiek
in. Eerst kreeg ik een onverkies -
bare plaats op de Europese lijst.
Toen ze zagen dat ik een stem-
menkanon was, zette Louis Tob-
back me op de Senaatslijst. In het
halfrond zat ik naast hem. Ik heb
veel van hem opgestoken.’

Hebt u ook in anderen 
geïnvesteerd? 
‘Vanuit een aangekweekt verant-
woordelijkheidsgevoel heb ik
veel in mijn beroep geïnvesteerd.
Maar ook in mijn echtgenoot en
zoon. Met die balans heb ik het
altijd moeilijk gehad, wat ge-
paard ging met schuldgevoelens.

Ik had wel een onschatbare hulp van dienstmeisjes. Jan was
veel liever thuis dan in de kleuterschool. Bij hen sta ik in
het krijt. Een van hen, Lea, bleef jaren bij ons.’
‘De tweede feministische emancipatiegolf veranderde 
mijn leven. Ik legde contacten en ontdekte wat sisterhood
is,  solidariteit onder vrouwen in een leven vol competitie
en strijd. Ik investeerde in praatcafés en het Vrouwen Over-
leg Komitee. De beweging heeft voor alle vrouwen een
groot verschil gemaakt.’

Wanneer bent u het sterkst gegroeid?
‘Tijdens mijn confrontatie met borstkanker in 1981. 
De behandeling was intens, de revalidatie lang en onzeker.
Nadenken over leven en dood veranderde mijn levens -
houding. Het strijdbare maakte plaats voor mededogen, 
de verontwaardiging voor diepgang.’

Gaat u soms in het rood? 
‘Soms voel ik: ik ga in het putje vallen. Dan stel ik plots 
alles in vraag. Wat doe ik hier nog? Ben ik geslaagd in het
leven? Waarom hebben mijn dierbaren zo weinig tijd voor
mij? Dan kan zwartgalligheid opsteken. Maar ik kom daar
telkens vrij makkelijk uit. Ik kan mijn hoofd leegmaken. 
Na mijn borstkanker leerde een psycholoog me autogene
training aan: relaxatieoefeningen, vergelijkbaar met mind-
fulness. Slaappillen en antidepressiva mijd ik’

Is uw leven ‘voltooid’? 
‘Ja en nee. Ik heb alles gehad: liefde, vriendschap, een rijk
professioneel leven. Soms denk ik: ik loop overal in de weg
met mijn rollator. Maar als ik de zon zie opkomen, ben ik
wel nieuwsgierig naar wat de dag brengt. Ik ben er niet 
aan toe maar ijver wel voor waardig sterven en geef Lutgart
gelijk: zij moet kunnen bepalen wanneer dat gebeurt. Zij
draagt een immens verdriet mee, maar zoals ze zelf aan-
geeft: dat recht moet voor iedereen gelden.’

BERT VOET

Als ik de 

zon zie op -

komen, ben

ik nog altijd

nieuwsgierig

naar wat de

dag brengt.

Nadat de 91-jarige Lutgart Simoens de kat de bel 
aanbond, liet ook Paula Sémer (94) zich deze week 
horen over euthanasie bij een ‘voltooid’ leven. 
Hier maakt de voormalige radio- en tv-presentatrice,
actrice en producer haar persoonlijke balans op.
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De balans

Paula 
Sémer

geeft gebruikers een bibliotheek aan mu-
ziek en een arsenaal aan filters, effecten en
knip- en plakfuncties om originele video’s
te maken, of om te reageren op andere vi-
deo’s. Er is ook minder pestgedrag dan op
Instagram. En soms komen ze weleens
‘rare dingen’ tegen die niet voor hun ogen
bestemd zijn, maar dan kan je aangeven
dat je dat soort video’s niet meer wil zien.
‘Meestal is het gewoon heel grappig.’

TikTok vertoont veel kenmerken van
andere grote sociale media: volgers, likes,
comments, persoonlijke berichten,
hashtags, vluchtige content. Maar de
nieuwkomer is op bepaalde manieren ook
verfrissend. TikTok draait niet rond de
vrienden die je in het echte of virtuele le-
ven al hebt. Taal is geen barrière, want er
wordt weinig gesproken. Video’s zijn ook
tijdloos: het tijdstip waarop ze zijn gepu-
bliceerd is irrelevant, waardoor ook oude
video’s kunnen opduiken die maanden ge-
leden werden gepost. Daardoor staat Tik-
Tok compleet los van nieuws, wat een wel-
gekomen afwisseling kan zijn. Ik zie geen
spam, hoaxes, samenzweringstheorieën,
trollen, extremisme, haatpraat, Donald
Trump of andere nevenverschijnselen 
van sociale media die Twitter, YouTube en
Facebook voor een stuk hebben verpest. 

Ik kom ook amper traditionele celebri-
ty’s, merken of media tegen. Grote voet-
balploegen hebben in hun strijd om we-
relddominantie TikTok onlangs wel ont-
dekt, laat het algoritme me zien. Hier en
daar waagt ook een politieke partij zich
eraan, zoals de Nederlandse liberale VVD.
In onze contreien is TikTok zelfs nog recla-
mevrij. Bovenal - en voorlopig toch - pri-
meert de onschuldige, virale, onnozele,
verslavende, bizarre fun. En waar op het
internet vindt een mens dat vandaag nog?

Stien Edlund
TikTok is ook een plek waar camerageniek
talent zich met behulp van niet meer dan
een smartphone aan de wereld kan tonen.
Iemand die daar met succes in slaagt, is de
18-jarige Stien Edlund, de grootste TikTok-
ster in de Benelux. De studente uit Mels-
broek heeft 2,5 miljoen volgers op de vi-
deo-app. Ze post vooral filmpjes waarin ze
danst of waarin ze liedjes playbackt of uit-
beeldt. Het is content waar jongere meisjes
dagelijks van smullen. Dansen doet ze al
lang op hoog niveau: onlangs werd Ed-
lund wereldkampioene sports aerobics. 
‘Ik probeer altijd op zoek te gaan naar
nieuwe originele liedjes of dansjes. Het be-
langrijkste blijft: jezelf zijn.’

De jonge fans aanbidden Edlund, wat
haar ook commercieel interessant maakt.
Bedrijven kunnen via haar de doelgroep
van jonge meisjes bereiken. Edlund sloot
al deals met de modeketen ZEB voor kle-
dinglijnen met girlpowerthema (de vierde
collectie is in de maak) en met de speel-
goedwinkel Dreamland voor een terug-
naar-schoolcampagne. Die producten
hoeft ze niet expliciet te promoten. Als Ed-
lund een rokje of T-shirt uit de collectie
draagt, vliegt het uit de rekken. Er zijn ook
plannen voor een boek. ‘Er komen con-
stant aanvragen van bedrijven binnen.
Maar ik doe alleen wat bij me past, wat ge-
loofwaardig is’, zegt Edlund.

Ook het leven van vader Krister Edlund
is overhoopgehaald door TikTok. Door de
populariteit van zijn dochter heeft de TUI-
fly-piloot er een voltijdse job bij. Samen
met het muzieklabel Warner, dat Stien
ontdekte toen ze nog ‘muser’ was op Musi-
cal.ly, begeleidt hij haar door haar explo-
derende beroemdheid. ‘TikTok is een vro-
lijk, positief medium, een goednieuws-
show. Daarom past het perfect bij Stien. De
app brengt haar heel nabij voor jongeren
die haar volgen. Haar generatie kijkt geen
tv meer, alles moet via de smartphone.’

Komt er veel druk bij kijken? ‘Ze is heel
nuchter en ze weet dat ze een voorbeeld-
functie heeft. Maar fans verlangen wel elke
dag nieuwe content, dus probeert ze ook
altijd aanwezig te zijn. De combinatie van
het eerste jaar universiteit, topsport en een

socialemediacarrière betekent keihard
werken, harder dan ik in elk geval. De
kracht van sociale media is onwaarschijn-
lijk. Fans die uren aanschuiven om een
glimp van haar op te vangen: ik moet toe-
geven dat ik het niet altijd kan vatten. Het
is hallucinant.’

‘TikTok maakt de sterren van vandaag’,
zegt Johan Hamstra van Creator Network.
Het Nederlandse bedrijf is het grootste
managementbureau voor TikTok’ers en
andere influencers in Europa. ‘Wij weten
niet wat we meemaken. Als je wordt opge-
merkt en het tot de For You-pagina schopt,
word je op TikTok tien keer sneller be-
roemd dan op andere sociale media. Ze
werken met talentspotters over de hele
wereld om makers met potentieel te pro-
moten en trending te maken.’

Dat TikTok een culturele superkracht 
is, bewijst de weg die dé zomerhit van 2019
aflegde. ‘Old Town Road’, een hybride
country- en hiphopnummer van de tot
voor kort obscure 20-jarige Amerikaanse
rapper Lil Nas X, kwam eind vorig jaar al
uit. Enkele maanden later knalde hij als-
nog naar de top van de Billboard-hitlijst,
om er 19 weken te blijven. De reden: 15 se-
condenclipjes van remixes die viraal wa-
ren gegaan op TikTok. 

De song werd een waanzinnige ‘meme’-
magneet, vooral bij video’s waarin mensen
‘yee yee juice’ dronken en dan in cowboys
veranderden - yep, typisch TikTok. Vorige
week werd ‘Old Town Road’ de eerste plaat
van 2019 die meer dan 10 miljoen keer
werd verkocht. Nooit eerder bereikte een
poplied zo snel die diamanten status.

Pedofielen en IS
TikTok is een creatie van het Chinese Byte-
Dance. De duurste private techstart-up ter
wereld, gewaardeerd op 75 miljard dollar
(67,3 miljard euro), werd in 2012 opgericht
door de timide ondernemer Zhang Yi-
ming. Het bedrijf, dat een hele portefeuille
van sociale apps op de Chinese markt
heeft, lanceerde met TikTok het enige Chi-
nese sociale medium dat zo diep in de
westerse wereld is doorgedrongen. Dat ge-
beurde niet organisch. ByteDance spen-
deerde het voorbije jaar zo’n 3 miljoen
dollar per dag om reclame te maken voor
TikTok op concurrerende sociale media,
achterhaalde The Wall Street Journal. 

Het geheim onder de motorkap van al
die lichtvoetige video’s is de gesofisticeer-
de artificiële intelligentie van ByteDance.
Je hoeft op TikTok niet aan te geven wat je
wil zien, het systeem doet dat voor jou. 
Net als andere grote techplatformen drijft
TikTok op geautomatiseerde aanbevelin-
gen die voorspellen wat je interesseert.
Vergelijk het met de video’s op YouTube
die beginnen te spelen als de vorige ge-
daan is, of de evenementen die Facebook
voorstelt. Maar TikTok tilt dat naar een ho-
ger niveau. De machinelearningsystemen
van ByteDance analyseren de bewegingen
en de songs in de video’s en hoe u ermee
omgaat. ByteDance presenteert zich in de

3miljoen
ByteDance spendeerde het voorbije

jaar zo’n 3 miljoen dollar per dag om 

reclame te maken voor TikTok op con-

currerende sociale media, achterhaal-

de The Wall Street Journal.

eerste plaats als een AI-bedrijf. Vervolgens
wil het op basis van die spitstechnologie
gebruikers een tijdverdrijf aanbieden nog
voor ze wisten wat ze wilden.

Zo overspoelt TikTok zijn gebruikers
met een constante vloed aan video’s, en
leert het gaandeweg wat hen kan boeien
en wat niet. Het systeem is ontworpen om
je aandacht optimaal vast te houden. En
dat werkt uitmuntend, merk ik. Een hal-
fuur op TikTok is zo voorbij. 

Maar TikTok is niet vrij van controverse,
integendeel. De plek waar zo veel tieners
actief zijn, blijkt ondanks het strikte veilig-
heidsbeleid van ByteDance kwetsbaar voor
pedofielen. De BBC liet zien hoeveel ranzi-
ge commentaren sommige video’s van
jonge kinderen krijgen. In India, de groot-
ste markt voor TikTok (in China is er met
Douyin een aparte app), en in Indonesië was
TikTok begin dit jaar daarom een tijd ver-
boden. En in februari kreeg TikTok een
Amerikaanse boete van 5,7 miljoen dollar
omdat de app de privacy van kinderen
schond. 

Vorige maand bleek voorts dat de ter-
reurgroep Islamitische Staat haar weg 
had gevonden naar TikTok en bloederige
video’s en propaganda had geüpload,
sommige met jeugdige filters erover. De
geavanceerde algoritmes die schadelijke
inhoud kunnen herkennen nog voor die
verschijnt, hadden de kwalijke beelden
moeten herkennen. Maar ze glipten door
de mazen van het net. De video’s verdwe-
nen pas nadat Amerikaanse media TikTok
erop attent hadden gemaakt. 

Chinese censuur
Er is ook grote bezorgdheid over de in-
vloed van de Chinese staat. Dient TikTok
de Chinese belangen met een censuurbe-
leid? Er zijn haast geen video’s te vinden
van de aanslepende protesten in Hong-
kong. De Britse krant The Guardian ont-
hulde dat moderatoren verwijzingen naar
Tienanmen en Tibet verwijderen. Een cy-
bersecurityteam van de Chinese politie is
permanent aanwezig in een van de kanto-
ren van ByteDance in Peking. Vorig jaar
trok het bedrijf de stekker uit een andere
sociale app omdat de inhoud erop te ver
was afgeweken van de ‘socialistische kern-
waarden’. 

Voor politici in de VS - die een handels-
oorlog met China uitvechten en ruim 
100 miljoen TikTok-gebruikers tellen - 
volstaat dat om TikTok serieus in vraag te
stellen. Republikeinse en Democratische
senatoren roepen op tot een onderzoek 
uit vrees dat TikTok niet minder dan een
spionagevehikel voor de Chinese staat is.
‘We kunnen de dreiging niet negeren’,
klonk het. ByteDance reageerde vorige
week: ‘Laat ons duidelijk zijn: TikTok ver-
wijdert geen inhoud op basis van aan Chi-
na gerelateerde gevoeligheden. Wij wor-
den niet beïnvloed door eender welke
overheid, ook niet de Chinese.’

Hoe dan ook is TikTok niet immuun
voor hetzelfde probleem als dat van an -
dere sociale media met vredelievende be-
doelingen: mensen met twijfelachtige in-
tenties vinden altijd een manier om de
technologie te misbruiken of naar hun
hand te zetten. De vraag is of dat ooit de
TikTok-cultuur van ludiek entertainment
zal aantasten. Of is er nog een groter risico
voor TikTok, namelijk dat de hype zijn
glans verliest als zijn huidige publiek ou-
der wordt en al die speelse video’s plots
maar flauw vindt?

Op dat vlak kreeg TikTok de best denk-
bare motie van vertrouwen. Facebook-
opperhoofd Mark Zuckerberg noemde
TikTok vorige maand ‘een heel interessant
fenomeen’. Een fenomeen ook dat hij als
eigenaar van Facebook, WhatsApp en In-
stagram hoopt klein te krijgen door het na 
te doen. Zijn bedrijf lanceerde de video-
app Lasso om met TikTok te concurreren,
en het zou op Instagram ook iets met 
korte video’s op muziek willen doen. 
En als Facebook je wanhopig wil nadoen,
dan heb je een zenuw geraakt.


