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Ouderen on-
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Stien Edlund
Vier jaar geleden was Stien 
ook voor de jongste genera

tie nog een nobele onbekende.  
Tot ze op een avond een video van 
een dansje met vriendinnen op 
Musically postte, de voorloper van 
TikTok. ‘Ik werd de ochtend erna 
wakker van een continu trilgeluid 
op mijn smartphone en dacht: wat 
gebeurt hier? Onze video was de 
hele wereld rondgegaan en ik had 
onmiddellijk tienduizend nieuwe 
volgers.’ Vier jaar later zijn die 
volgers uitgegroeid tot een slordige 
2,7 miljoen, heeft ze een eigen 
collectie bij ZEB en DreamLand en 
speelt ze gastrolletjes in kinder
programma’s.

Of ze zelf weet waarom ze zo 
populair is? ‘Van fans hoor ik vaak 
dat ik een heel normaal meisje ben. 
Ik ga naar school, ik draag geen  
peperdure dingen … Je zou mij 
overal op straat kunnen tegenko
men.’ Dat laatste is meteen ook een 
keerzijde aan het leven als influen
cer. ‘Ik ben het intussen gewend om 
herkend te worden. Maar ik kan het 
mij niet permitteren om dronken in 
een hoekje op de grond te liggen op 
een feestje. Ik moet altijd het goede 
voorbeeld geven.’

Het label ‘rolmodel’ dat Stien door 
haar bekendheid opgekleefd kreeg, 
vindt ze niet altijd eenvoudig. ‘Ik 
weet eerlijk gezegd soms niet hoe ik 
daarmee moet omgaan. Tienermeis
jes kijken naar mij op, doen mij na of 
kopen dezelfde kleding. Ik wil met 
mijn filmpjes in de eerste plaats 

zegt babyboomers misschien weinig, maar onder de jonge generatie 
is ze een fenomeen. Met 2,7 miljoen volgers is Stien een van de  
bekendste TikTokkers van België.

jonge meisjes vrolijk maken. Maar ik 
krijg ook vaak de vraag hoe ze meer 
volgers kunnen krijgen, of hoe ze 
eruit kunnen zien als populaire mo
dellen. Dan probeer ik mee te geven 
dat iedereen gewoon zichzelf moet 
blijven. ‘Be yourself’ is mijn leuze. 
Ik post ook weleens een foto in jog
gingbroek, of een vermoeide selfie 
tijdens de examens. Onzekerheden 
zijn een van de grootste pijnpunten 
bij jonge meisjes, dus vind ik het be
langrijk om dat te benadrukken. Zelf 
heb ik er minder moeite mee, want ik 
ben van nature zelfzeker. Ik kan best 
om met negatieve 
reacties.’

Waar Stien 
wel moeite 
mee heeft, zijn 
vooroordelen 
tegenover  

sociale media. ‘Zoek een echte job’, 
lees ik soms onder mijn filmpjes.  
‘Terwijl sociale media echt hard wer
ken is. Met TikTok ben je heel creatief 
bezig. Ouderen onderschatten dat en 
wimpelen het af als ‘geld verdienen 
door niets te doen’. Dat klopt niet.  
In weekends kruipt er vijf uur per dag 
in mijn sociale media, op schoolda
gen ook zeker twee uur. Ik doe naast 
mijn studies communicatieweten
schappen ook nog mee aan internati
onale wedstrijden sportaerobics, dus 
ik heb een drukke agenda.’ Of er ook 
stereotypen zijn over haar generatie 
die wel kloppen? ‘Ik kan moeilijk 
zonder mijn smartphone en vind het 
lastig om mij lang te concentreren. 
Tijdens het studeren laat ik mijn gsm 
bewust beneden liggen, maar na een 
uur moet ik toch even gaan kijken.’

Mocht Stien opgroeien in een 
smartphoneloos tijdperk, zou haar 
leven er anders uitgezien hebben. 
‘Ik zou vaker boeken lezen. Daar 
heb ik nu te weinig geduld voor.  
En ik was misschien wel architect 
geworden – in elk geval iets crea
tiefs. Anderzijds zou het jammer 
zijn als mijn mediatalent daardoor 
onder de radar gebleven was.’  
De influencer ziet sociale media 

als een levensverzekering 
voor de toekomst.  
‘Ik heb dankzij TikTok 
ontdekt wat ik graag 
doe, en het is een 
goede springplank 
naar meer opdrachten. 
Ik droom ervan om 
later iets in de media 

te doen, vandaar mijn 
studie communicatie
wetenschappen.’ Of ze 
nog toekomstplannen 
heeft? ‘Niet té oud  
worden (lacht). Ik vind 
het heerlijk om jong  
te zijn.’ N
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