ZELFBEELD

Apps als Musical.ly en Snapchat zijn razend populair
bij tieners, vooral onder meisjes. De hele dag maken
ze selfies en hengelen ze naar likes. Ze spiegelen zich
aan de sexy, gepolijste filmpjes van beroemdheden.
Wat betekent dat voor hun identiteit?

TEKST MARLOES DE MOOR
“Wat doet ze nu toch?” vroeg Stephanie
Braun zich af toen haar dochter Guusje (10)
aan de eettafel geluidloos in zichzelf zat te
zingen en daarbij geconcentreerd gebaartjes
maakte. “Iets uit een videoclip of zo? Pas
later kwam ik erachter dat Guusje bezig was
met de app Musical.ly. In de zomervakantie
was het bijna een dagbesteding voor haar.
Ook op school is het booming.”
Musical.ly is een app waarmee je zelf een
video van vijftien seconden kunt maken en de
filmpjes van anderen kunt bekijken. Je playbackt op een bestaand liedje en filmt jezelf
met je telefoon. Het is ook mogelijk om filmen televisiescènes na te spelen. Volgers kunnen filmpjes liken en ze delen met anderen.
De app is inmiddels razend populair bij
meisjes tussen tien en zestien jaar. Op dit
moment heeft hij wereldwijd meer dan negentig miljoen gebruikers waarvan er tien
miljoen dagelijks actief zijn. Niet alleen Musical.ly, ook apps als Instagram en Snapchat
scoren hoog bij tieners. De gemiddelde leeftijd waarop zij hun eerste stappen op sociale
media zetten, ligt op dit moment rond de tien
jaar. Meer dan de helft van de jongeren zit op
Instagram en Snapchat. Vooral meisjes besteden er veel tijd aan. Ze maken tientallen
selfies, beoordelen die van anderen, spiegelen zich aan de sexy, vaak gepolijste foto’s en
filmpjes van beroemdheden en mode-en
beautybloggers.
Isa van den Berg (13) weet precies hoe ze
moet poseren voor een goede selfie op Instagram: “Als je geen onderkin op de foto wil,
moet je je tong tegen je gehemelte drukken of
tegen je ondertanden leggen. Heb ik geleerd
op Beautylab.” Het lijkt al een uitdaging op
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zich om Isa’s fijne gezichtje met een onderkin
op de foto te krijgen, maar desondanks is dit
trucje voor haar van groot belang. “Ik wil
graag mooi op de foto staan en heb daardoor
ook altijd best veel likes.”

Zelfvertrouwen

Ook op Musical.ly is Isa actief. Ze heeft al
zo’n zeventig filmpjes gemaakt waarop ze in
verschillende outfits uitbundig danst op
nummers van Ariana Grande. Ook Guusje en
haar vriendin Lara (10) zijn actief op Musical.ly. Ze zagen het bij meisjes uit groep acht
en wilden het ook weleens uitproberen. “Niet
iedereen doet het. Sommige meisjes durven
niet of hebben geen telefoon,” zegt Lara. Zelf
doet ze inmiddels wel mee op Musical.ly, op
de smartphone van haar moeder. “Eigenlijk
ben ik niet zo goed in filmpjes maken. Ik
moet nog wat meer zelfvertrouwen krijgen.
Het lukt niet altijd goed en dat is soms wel
beschamend,” zegt ze lachend.
Lara neemt daarom vooral grappige filmpjes op, waarbij ze gek valt. Guusje heeft
meer een voorkeur voor dansen en zingen op
bekende nummers van bijvoorbeeld Justin
Bieber. Omdat de ‘selfieruimte’ van het telefoonscherm beperkt is, zijn meisjes inventief
in het zo goed mogelijk dansen binnen dat
kleine scherm. Vooral de gebaren en mimiek
zijn belangrijk. Je ziet het artiesten weleens
doen: wijzen op het hart of het weemoedig
neertrekken van de mondhoeken om hun
liefdesliedjes op te luisteren met wat emotie.
In de wereld van Musical.ly oogt dit anders.
De clips worden vaak versneld afgespeeld
waardoor de vlugge gebaartjes en de kokette
mimiek al gauw genoeg zijn voor een gelikt

MUSICAL.LY
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filmpje zoals je ook op MTV voorbij ziet
komen. “Bij ‘me’ wijs je op jezelf. ‘See’ is je
hand boven je ogen. En bij ‘Cry for you’, trek
je tranen langs je wangen,” legt Guusje uit.
Lara knikt instemmend. De twee vriendinnen
zitten aan de eettafel en grissen om de haverklap chocolaatjes van een schaal. “Ik ben een
echte snoepkous,” verklaart Guusje.
Dat wat ouderwetse woord lijkt haaks te
staan op de Guusje die even later te zien is op
de filmpjes. Daar staat ineens niet meer dat
kinderlijke meisje met vrolijke sproeten, maar
een geroutineerd zangeresje dat razendsnel
ritmische pasjes en gebaren maakt op het
nummer What do you mean van Justin Bieber.
Guusje en Lara vinden het niet vreemd om
zichzelf zo vaak terug te zien op beeld. “Nou
ja, alleen als het mislukt,” geeft Lara toe.
“Dan vind ik wel dat ik er gek uitzie.”

Puberteit

Jezelf een keer of tien per dag op een foto
zien is de normaalste zaak van de wereld
voor veel tieners. Ooit, toen internet en
smartphones nog niet bestonden, was dat
anders. Eens in het jaar kwam de schoolfotograaf. Je moeder kamde je haar in een scheiding en hoopte dat je er dit keer een beetje
normaal op zou staan. Een klassenfoto, wat
kiekjes op een verjaardag; meer circuleerde
er vaak niet aan beeldmateriaal. Het was, al
dan niet gehinderd door bescheidenheid,
nogal ongebruikelijk om een waaier van goed
gelukte zelfportretten in gezelschap te laten
rondgaan. Met de zelfontspanner geknutselde fotootjes eindigden hooguit in de portemonnee van een verkering.
Meisjes stonden met een haarborstel voor
de spiegel Madonna te imiteren en voelden
zich wat betrapt als hun moeder onverwacht
binnenkwam. Nu doen tieners hetzelfde via
Musical.ly en delen ze dat online met tientallen, soms duizenden anderen. Zij kijken mee
en kunnen de optredens liken.
Toch is er volgens Patti Valkenburg,
hoogleraar media, jeugd en samenleving aan
de Universiteit van Amsterdam, in wezen niet
zo heel veel veranderd: “Dat jongeren in de
puberteit veel met zichzelf bezig zijn is van
alle tijden. Het heeft eerder te maken met onzekerheid en het op zoek zijn naar jezelf. Ze
delen foto’s vanuit de behoefte om bevestiging te krijgen.” Wel presenteert de huidige
generatie tieners zichzelf steeds makkelijker
op sociale media. “Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat zij in vergelijking met eerdere

generaties minder verlegen zijn en zich zelfbewuster gedragen, hoewel dat zeker niet
voor iedereen geldt. Er zit ook een negatieve
kant aan die veelvuldige zelfpresentatie. Uit
datzelfde onderzoek komt naar voren dat
jongeren daardoor wat narcistischer zijn
geworden.”
Stephanie Braun, moeder van Guusje,
ziet vooral de positieve kanten van de app
Musical.ly “Guusje is fysiek bezig. Het is goed
voor haar zelfvertrouwen. Ze leert zichzelf te
presenteren en samen te werken met anderen. Onderling bekijken ze wie wat doet en ze
houden rekening met elkaar. Deze app past
goed bij haar. Ze zit op toneelles en speelde
al wat rolletjes in commercials en films, dus
ze is gewend zichzelf zo te laten zien.”
Valkenburg beaamt dat apps als Snapchat, Musical.ly en Instagram in sociaal emotioneel opzicht zeker nuttig kunnen zijn.
“Tieners leren zichzelf te presenteren. Een
spreekbeurt zal ze daardoor mogelijk makkelijker af gaan. Op sollicitaties in hun latere
leven kan het van pas komen. Onderzoek
bewijst dat de meeste jongeren er profijt van
hebben als zij zich op sociale media presenteren. Ze kunnen hierdoor een redelijke invloed uitoefenen op hun eigen identiteit en
krijgen daar feedback op. Ze leren ermee te
experimenteren. Vaak oefenen ze online en
brengen dat offline in de praktijk. Ze zien hoe
ze overkomen, krijgen daar reacties op en
ontdekken wat ze wel en niet kunnen doen.”

Pijnlijk

Tegelijkertijd schuilt daarin ook een gevaar.
Want wat nu als de likes uitblijven? Als de reacties niet zo aardig zijn of de foto verspreid
wordt om je te pesten? Het uitblijven van
waardering of het online en openbaar
afkeuren van een filmpje kan erg pijnlijk zijn
voor een tiener. Merel (12), die liever niet met
haar achternaam in de krant wil, zit wel op
Musical.ly en Instagram, maar zet er weinig
foto’s of filmpjes op. “Bij Musical.ly heb ik
mijn account zo ingesteld dat alleen mijn
beste vriendinnen de filmpjes kunnen zien.
Ik wil niet dat iedereen me ziet. Op Instagram bekijk ik vooral foto’s van andere meisjes en beroemdheden. Soms voel ik mij dan
onzeker, omdat ik mezelf met hen vergelijk.”
Puck van Geelen (13) is sinds anderhalf
jaar actief op Musical.ly. Ongeveer twee keer
per dag maakt ze filmpjes. “Je kunt de zelfontspanner aanzetten en je telefoon ergens
neerzetten. Vervolgens ga ik met een vrien17 SEPTEMBER 2016
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din in de tuin of de woonkamer dansen en
playbacken.” Aan het aantal likes op haar
filmpjes hecht ze weinig waarde. “Ik doe het
gewoon voor de lol, niet omdat anderen het
leuk moeten vinden.”
Met lichte schroom toont ze een aantal
filmpjes van zichzelf: ongeremd dansend en
zingend op bekende hits. Als ze zo’n zelfde
optreden live voor de klas moet doen, zou dat
toch anders zijn, denkt ze. “Nu neem je het
op en ben je gewoon thuis. Als het stom is,
wis je het weer. Het lijkt me enger om het
voor de klas te doen.” Dat komt vaker voor.
Er zijn meisjes die zich in de beslotenheid
van hun slaapkamer helemaal uitleven op
Musical.ly, maar tijdens de dansles volgens
hun vriendinnetjes plotseling verlegen zijn
en niet meer zo wild durven te dansen.
Volgens Valkenburg komt dat doordat
veel jongeren zich veilig voelen op sociale
media, terwijl ze dat vaak niet zijn. “Ze
maken zo’n selfie of filmpje in hun eigen
kamer, zonder toeschouwers in de buurt. Dat
kan gevaarlijk zijn als je in al je onbevangenheid of overmoed net te ver gaat. Je kunt bovendien invloed uitoefenen op je eigen identiteit. Zo kan het gebeuren dat je op een foto
heel anders overkomt dan je in werkelijkheid
bent. Met jezelf online presenteren is het anders dan offline. Als je één keer een fout
maakt, blijft dat op internet staan.”
In haar boek Schermgaande jeugd adviseert Valkenburg ouders niet zelf accounts
aan te maken op apps als Instagram, Musical.ly en Snapchat om zo controle te houden.
Plotseling opduiken op sociale media en foto’s gaan liken is voor tieners zoiets als bin17 SEPTEMBER 2016
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nenvallen op een schoolfeest en mee gaan
dansen. “Het valt binnen hun persoonlijke
domein, net als vrienden en kleding. Wel is
het goed om, voordat je je kind een smartphone geeft, afspraken te maken over het gebruik daarvan. Bijvoorbeeld ’s avonds na een
bepaalde tijd niet meer online en geen uren
achtereen. Voorkom ook dat het een gewoonte voor ze wordt om altijd online en bereikbaar te zijn.”

Seksueel getint

Remco Pijpers, strategisch adviseur digitale
vaardigheden van stichting Kennisnet, raadt
aan om als ouder veel met je kind te praten
en vragen te stellen over het gebruik van
sociale media: “Wat voor reacties kreeg je op
je filmpje of foto? Zijn die reacties belangrijk
voor je? Welk commentaar vond je niet leuk
en waarom? Bekijk je ook foto’s van anderen? Zo kun je er als ouder achter komen wat
zich afspeelt op sociale media en ingrijpen
als het de verkeerde kant op dreigt te gaan of
te veel van het goede wordt.”
Apps als Musical.ly zou Pijpers niet zomaar toestaan voor kinderen die jonger dan
dertien jaar zijn. “Veel kinderen denken dat
ze digitaal geletterd zijn, maar zijn dat helemaal niet. Over privacy weten ze bijvoorbeeld
maar heel weinig. Gooi ze niet meteen in het
diepe, maar breng ze daar eerst iets over bij.
Het nadeel van Musical.ly is ook dat deze
app gegevens van gebruikers verzamelt, die
als eigendom beschouwt en het recht heeft ze
te gebruiken voor commerciële doeleinden,
zoals advertentiecampagnes. Daarbij zijn de
teksten die de meisjes playbacken soms sek-

sueel getint, waarbij ze sexy staan te dansen.
Zelf zullen kinderen daar helemaal geen gedachten bij hebben, maar de vraag is of je het
als ouder prettig vindt dat die beelden van je
kind online komen of gedeeld worden met
vele anderen.”
Lotte van der Meer (14) is inmiddels gestopt met Musical.ly en zit nog maar af en toe
op Instagram: “De lol was eraf. Op een gegeven moment vond ik het nogal kinderachtig.
Ook op Instagram zit ik niet meer zo vaak. Al
die foto’s van anderen interesseren me niet
zo. Veel meisjes lijken er amper op, omdat ze
die foto’s bewerken en erop kijken zoals ze in
het echt nooit kijken. Alleen maar om veel
likes te krijgen. Dat vind ik best raar. Want
wat heb je nou eigenlijk aan een like?” n

Hoe voorkom je dat je
kind té ijdel wordt?
- Praat met je kind en stel vragen over het sociale mediagebruik en het posten van selfies.
- Zelfrespect bijbrengen is prima, maar voorkom overwaardering. Laat merken dat je kind
waardevol is als persoon, als zichzelf, zonder
het gevoel te geven dat ze belangrijker, beter
of mooier zijn dan andere kinderen.
- Leg het verschil uit tussen imago (wat iemand
van je vindt) en identiteit (wie je werkelijk bent).
- Benadruk dat er naast een mooi uiterlijk ook
andere aspecten zijn waarmee je jezelf kunt
laten zien: goed zijn in een sport, het bespelen
van een muziekinstrument.

