
DINSDAG 27 APRIL 2021 9

u Volgende week: Jonathan Medart

rompeling zó groot dat de
massa fans op de bovenver-
dieping alle winkelingangen
blokkeerde, Stien urenlang
voor foto’s poseerde en mama
niet kon volgen met de ver-
koop van haar merchandising.
Kirsten: “Ik had nochtans
twee vriendinnen en een tante
meegevraagd omdat ik dacht
dat ik het alleen misschien
toch niet zou redden. Maar
zoveel volk? Daar was ik echt
door verrast. Mensen zegden
dat ze vier uur hadden aan-
geschoven en als ze vertrok-
ken zeiden ze: Amai, mijn
kind is blij om bij Stien ge-
weest te zijn. Dank u. Ik

begreep zelf niet dat ze mij
nog bedankten na zo lang te
moeten wachten.”

“Eigenlijk voel ik me daar
niet goed bij”, zegt papa. “Ik
ben fier dat mijn dochter zo-
iets teweegbrengt, maar och-
arme die ouders die uren
moeten wachten met hun kin-
deren om enkele seconden
Stien te ontmoeten.” Of hij
het er zelf voor zou over-
hebben voor het idool van zijn
dochter? Stien zegt snel van
niet. “Ze wou in 2014 eens
naar een Youtuber in Amster-
dam. Ik zei: Nee, dat gaan we
niet doen. Toen kon ik niet
vatten dat een Youtuber zo’n

hype kon zijn.”
Intussen ziet hij het aan zijn

eigen voordeur, wanneer fans
af en toe aanbellen. Of op zijn
gsm, als ze weer eens telefo-
neren om zijn dochter aan de
lijn te krijgen. Maar verder
proberen ze de impact op het
gezin te beperken. Papa mag
dan wel als manager van Stien
begonnen zijn, “het leven
draait hier niet rond Tiktok”,
klinkt het. “We zijn een gezin
van vijf en haar broers van 17
en 11 zijn daar niet zo mee
bezig.” Al wordt de jongste
wel herkend uit de filmpjes
van Stien waarin hij soms op-
duikt. Zelfs al op zijn achtste,

toen hij met mama ging shop-
pen in een kinderwinkel. “Ik
hoorde meisjes giechelen: Dat
is de broer van Stien. En in de
cinema vroegen ze eens zijn
handtekening. Hij had nog
niet eens een handtekening.”

Niet aan tafel

Maar voor de rest is Tiktok
binnenshuis dus beperkt en
gelden er regels over scherm-
tijd zoals in elk ander gezin.
Mama Kirsten: “We hebben
niet graag dat ze aan tafel eet
met haar gsm in haar hand,
dus dan durven we te zeggen
dat ze hem vijf minuten aan

de kant moet leggen.” Papa
Krister: “Maar voor de rest
laten we haar redelijk vrij. Als
we haar voortdurend zeggen
wat er niet mag met de smart-
phone, vrees ik dat er een con-
flict van komt. Al benadrukken
we wel dat de unief altijd op de
eerste plaats komt.”

“Unief”, dat is de Vrije Uni-
versiteit Brussel, waar Stien
nu in haar tweede jaar commu-
nicatiemanagement zit. Een
plek waar ze precorona zelfs
rustig kon rondlopen zonder
aangeklampt te worden. “In
het middelbaar was dat an-
ders: op de bus vroegen jonge-
re kinderen om foto’s, en soms
zag ik op de speelplaats plots
een flits van iemand die stie-
kem een foto nam. Maar op de
universiteit maakte ik vrien-
den die niet eens wisten dat ik
op social media zat. Ze behan-
delen mij niet anders, dat vind
ik leuk.”

Verlegen

Nochtans zou ze ervoor kun-
nen kiezen om niet meer ver-
der te studeren en volop geld
te verdienen. Maar vooral
papa is stellig: hij wil niet dat
zijn dochter een influencer
wordt die stopt met studeren.
“Maar dat wil ik zelf ook niet”,
zegt Stien. “Met mijn studie
kan ik later echt iets doen in de
tv-wereld. Want ooit zal Tik-
tok misschien stoppen, en dan
hoop ik dat ik later een show
mag presenteren.”

Zeg dat aan wie Stien als kind
kende, en zij geloven het
amper. “Als kind was Stien
eigenlijk heel introvert en
stil”, zegt haar mama. “Haar
eerste kleuterjuf zei: Geef er
mij zo vijftig en het is zalig. Tot
ver in de humaniora hoorden
we op elk oudercontact hoe
introvert ze was. Tegen vol-
wassenen die ze niet kende,
durfde ze niet veel te zeggen.
Maar eens op een podium, ver-
anderde ze compleet. Kwam
familie kijken naar haar dans-
optreden toen ze vijf was, dan
waren ze verbaasd over hoe ze
daar stond. Zo is het nu ook:
geef haar een camera en ze
babbelt ertegen zonder stress,
zelfs al is het live op tv. Ze
kruipt uit een cocon, explo-
deert van enthousiasme en
stáát er. En dan is dat kleine,
verlegen Stientje niet meer te
herkennen.”

“Aan tafel
moet de gsm 
aan de kant”

MAMA KIRSTEN

“Geef Stien een 
camera en ze 
babbelt ertegen 
zonder stress, zelfs 
al is het live. Dan is 
dat kleine, verlegen 
Stientje van vroeger 
niet meer te 
herkennen”

Papa Krister en mama Kirsten
vonden het eerst vreemd dat hun

dochter altijd zichzelf filmde.
“Stop eens met dat narcistisch

gedoe, dachten we.”


