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e slaapkamer van
Stien Edlund is
er één van een
tienermeisje: wit

en roze zijn de kleuren die
overal terugkomen: aan de
make-upspiegel, op het bu-
reau, op het dubbele bed én op
het logeerbed. Het enige wat
die tinten doorbreekt, zijn de
medailles van (inter)nationa-
le aerobicswedstrijden, tro-
feeën van de Gouden K’s of
Youtube, en de foto’s van
vriendinnen aan de muur. Het
is die kamer die haar 3,7 mil-
joen Tiktok-volgers, 186.000
Youtube-abonnees 
en ruim 215.000
Instagram-volgers 
geregeld te zien
krijgen in haar
dansfilmpjes.

Het is gek hoe dat is gelopen.
“Het was het geluk van op het
juiste moment ergens mee
bezig te zijn”, zeggen papa
Krister Edlund (50), piloot in
het dagelijks leven, en mama
Kirsten Timmerman (48), die
thuisblijft voor de opvoeding
van de drie kinderen. “Wij
hadden er destijds geen flauw
benul van waar ze mee bezig
was. Tijdens een vakantie
naar IJsland – Stien was toen
net populair aan het worden
op Musical.ly (voorloper van
Tiktok, nvdr.) – vonden we het
vooral raar dat ze zichzelf

voortdurend filmde
met die selfiestick.
Stop eens met dat
narcistisch gedoe,
vonden wij. Tij-
dens die lange

autoritten was ze ook altijd
maar met die gsm bezig. Wat
zat ze daar toch op te doen?
Haar oudste broer zei toen al:
Och, Stien wil gewoon be-
roemd worden.”

Appartement in de straat

En dat is dus gelukt: vandaag
is Stien beroemd en heeft ze
een overvolle agenda, zo bleek
ook toen papa ons eerst alleen
ontving voor het interview.
“Stien zal iets later zijn, want
haar online les loopt uit. Maar
ze is onderweg van het appar-
tement.” Het appartement,
dat is de plek twee straten van
haar ouderlijk huis in Mels-
broek, gekocht als zetel van
haar eigen vennootschap. Ze
heeft er ook haar eigen op-
namestudio en vergaderzaal,
daar wordt haar webshop
ondergebracht en het wordt
deels afbetaald met de centen
die ze verdient dankzij ge-
sponsorde social media-posts
of merchandising. 

Vóór die merchandising was
Stien Edlund geen merknaam,
maar gewoon een 15-jarige die

goede punten haalde in de
richting Latijn-wetenschap-
pen en zo’n vijf keer per week
trainde voor haar topsport
aerobics. Tot ze in de zomer
van 2016 Musical.ly leerde
kennen. “Die app is keitof voor

als je u eens verveelt, zeiden
vriendinnen. Mijn allereerste
filmpje was een dansje met
een vriendin, de video’s
nadien ook. Weinig speciaals
eigenlijk.” Toch deed eentje
haar account plots ontploffen.
“Een filmpje waarin ik met

mijn twee beste vriendinnen
danste, ging plots viraal.
300.000 likes! Terwijl ik er
voordien misschien twintig
had. Tegen ’s avonds had ik
10.000 volgers en kreeg ik er
telkens meer.”

Papa en mama beseften zelf
pas na de zomervakantie wat
er aan het gebeuren was.
“Toen een journalist Stien
wilde interviewen over de
rage rond Musical.ly, omdat
zij de populairste was in Bel-
gië. We vielen uit de lucht:
Tiens, ben jij de nummer één?
Toen pas installeerden we zelf
de app, en raakten we er meer
in geïnteresseerd.” Ze zagen
hoe hun dochter stilaan
100.000 volgers haalde en
plots werd herkend op straat.
“De eerste keer dat iemand
mij aansprak voor een foto,
was toen ik met vriendinnen
shopte in Leuven. Huh, waar-
om ken je mij? vroeg ik. De
volgende keer stond in het
trampolinepark een hele rij
kinderen tussen 8 en 14 jaar
die mij herkenden. Ik dacht:
Dat kan toch niet?” Het zou
niet de laatste keer zijn. Stien
werd al snel zélf een rage, tot
haar eigen verbazing. “Twee
jaar nadat ik met de filmpjes
was begonnen, deed ik mijn
eerste meet-and-greet. Pas in
de auto terug naar huis besef-
te ik hoe gek het was wat er
die dag was gebeurd.” 

Dat ging zo: in Wijnegem
Shoppingcenter was de over-

Stien Edlund. Ruim vijf jaar geleden was 
die naam enkel opvallend dankzij de 
Zweedse afkomst langs papa’s kant. 
Vandaag is de tiener een merk, inclusief 
merchandising, een kledinglijn en een 
boek. Met een eigen vennootschap en ver-
gaderzaal. Maar de Tiktok-ster heeft ook 
nog altijd haar slaapkamer, thuis bij mama 
en papa, waar ze het grootste deel van haar 
filmpjes opneemt. En waar regels gelden 
zoals in elk ander gezin: “Haar opleiding 
komt op de eerste plaats.” SILKE REMMERY

STIEN

“Ooit zal Tiktok 
misschien 
stoppen, en 
dan hoop ik 
dat ik een show 
op televisie mag 
presenteren”

Wie is 
Stien Edlund?

D

Vandaag: Tiktok-ster Stien Edlund (19) en haar ouders

THUIS BIJ 
KINDER
HELDEN#

TIKTOK 3,7 MILJOEN

YOUTUBE 186.000
INSTAGRAM 215.000

Begon met dansfilmpjes op Musical.ly in 2016.
Publiceert dagelijks op Tiktok en wekelijks op Youtube.
Heeft haar eigen website www.stienedlund.com met een 
eigen webshop vol merchandise, een kledinglijn bij ZEB, 
een boek ‘Be yourself’, een schoolcollectie bij Dreamland 
en is te zien bij VTM-Kids in het programma ‘Vloglab’.
Zat afgelopen paasvakantie samen met andere influencers 
in The Social House, dat vroegtijdig werd stopgezet na 
felle kritiek.
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