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Wie in januari 2020 een serie yogalessen
opYouTubezettemethet thema ‘Home’
—omjeprettig tevoelenthuis—heeftop
zijnminst een vooruitziende blik. ‘Toe-
val’, zegtdeAmerikaanseAdrieneMishler
(36) ineengesprekmethetFD.Zij richtte
in2012hetkanaalYogawithAdrieneop.
Sindshetuitbrekenvandecoronapande-
miekijkenergemiddeld1,5miljoenmen-
senperdagnaarhaarfilmpjes, tegenover
500.000daarvoor.
Kijkers over de hele wereld voelden

zich, met de wereld op z’n kop, aange-
moedigd ookmaar eens op zijn kop in
een downward dog te gaan staan. De af-
gelopentweejaarverdubbeldehetaantal
volgersvanMishler; inmiddelszijnheter
bijnanegenmiljoen. Inhetvoorjaarging
dit extra snel. Inmaart en aprilmeldden
elkemaandhonderdduizendenabonnees
zich aan.

POPULAIRSTE FILMPJE
De keren dat haar video’s op YouTube
worden bekeken leveren haar jaarlijks
toteenmiljoeneuroop,schatanalysebe-
drijf Social Blade.Haar populairste film-
pje(‘yogaforcompletebeginners’) isruim
35miljoenkeer bekeken.

Tochzouzenogmeergeldkunnenver-
dienen.Mishlerweigert YouTube-adver-
tenties in het midden van haar video’s
weertegeven,eenkeuzediehaar$250.000
tot$500.000per jaarkost, zeihaaruitvoe-
rend directeur in TheNewYork Times.
Het voorkomtdatmensendubbelgevou-
wen in een yogahoudingworden onder-
brokendooreenreclamevanVolkswagen.

Dedocentwilhaarplatformalvanafhet
begin zo toegankelijkmogelijkmaken.
MishlerrichtteYogawithAdrienein2012
opmet zakenpartner en regisseur Chris
Sharpe. Ze ontmoette hemop de set van

een film, waar zij werkte als actrice. ‘Het
was zijn idee video’s te gaan opnemen.
We begonnen filmpjes temaken,maar
nietmet het doel dat het zou uitgroeien
tot een bedrijf. Dat niet-zakelijke gevoel
is altijd blijvenhangen.’ Zewerkt inmid-
dels met een team van zeven aan Yoga
withAdriene.

BREED PUBLIEK
Dat het yogakanaal een breed publiek
trekt, blijkt uit de reacties onder haar vi-
deo’s. ‘Ik bende laatste persoondie arri-
veertophetyogafeestje. Ikbenbehoorlijk
middelbaarenstijfalseendrogetak,maar
ik word door deze lessen steeds sterker
en flexibeler.’ ‘Ik ben een 47-jarige klus-
jesmanuitDallas.Ongelooflijkhoedeze
lesme doormijn dag helpt.’ ‘Ik ben een
geneeskundestudentenhebgeentijden
geldomgeorganiseerdeyogalessenbij te
wonen.’
Het is duidelijk: bij Mishler mag ie-

deréén komen yogaën, niet alleen de ul-
tralenige,spirituele,somsintimiderende
yogavolgeling. Vanuit een speciaal inge-

“
‘Yogableek veel
mensen thuis door
eendonkere tijd
van thuisisolatie te
kunnenhelpen’

V E R Z O R G I N G E N L U X E

AdrieneMishler is
de ongekroonde
koningin van online-
yoga, en daarmee van
depandemie. Jaarlijks
leveren alleen al haar
YouTubefilmpjes een
miljoen euro op. Sinds de
corona-uitbraakworden
die video’s ruimdrie keer
zo vaak bekeken. Toch
zou ze nogmeer kunnen
verdienen.

richtestudio inhaarhuis inAustin,Texas
— planten en haar grijze herdershond
Benji op de achtergrond—spreektMis-
hlerhaarmiljoenenvolgers toe.Datdoet
zemeteenlichtTexaansaccentenrustig,
zonderdeschreeuwerigeopzwependheid
van veel sportinstructeurs.

‘Mijnteamenikpratenaltijdmetmijn
achterbanviasocialemediaene-mail. Ik
kan sinds eenpaar jaar nietmeer zelf op
elkberichtreageren,maarikvinddatcon-
tact heel belangrijk. Door inmaartmet
volgers tepraten,kondenweanticiperen
op de behoeften vanmensen die ineens
thuis opgesloten zitten. Yoga bleek veel
mensen thuis door een donkere tijd te
kunnenhelpen, en in2020 zagen ineens
heelveelmensenhet lichtwatminder.’Ze
maaktevideo’smetbijpassendethema’s,
zoals yoga forwhenyou feel dead inside.
Tijdens de coronapandemie geven de

reacties ook een overzicht van hoemen-
senzichoverdehelewereldweeknaweek
voelen, opgesloten thuis. ‘Wie volgtdeze
les nogmeer in zijnnegendemaand van
isolatie?’

‘Beginmaart begonnenwe e-mails te
krijgenvanuitChinaenItalië’, verteltMis-
hler. ‘Toen gingenwewel evenwat rech-
teropzitten.Alsmensennualcontactmet
ons opnemen, wat gaat er dan gebeuren
alsdezepandemiezichverderverspreidt?’
Mensen vonden haar, dat is wat er ge-

beurde.Hetgebruikenvanveel gezochte
woordenindetitelsvanhaarvideo’szorgt
ervoordatdefilmpjesalseersteopduiken
als iemand ‘yoga’ intikt op YouTube. De
woordenwaarmensenmassaalnaarzoe-
ken? ‘Gewichtsverlies’ en ‘six pack abs’.
‘Dit is voormij een lastig onderwerp,’

zegtMishler. ‘Enhetwordtelk jaarmoei-
lijker.Aandeenekantpast“yogavoorge-
wichtsverlies”totaalnietbijmijn“merk”.’
Zegebruikthaarvingersalsaanhalingste-
kensalsze ‘merk’zegt,wanthetverwijzen
naar haar yogalessen als eenmerk past
eigenlijkooknietbijhaar, zegt ze. ‘Het is
gestoordhoeveelmeertrafficvideo’smet
“weight loss” en “sixpackabs” inde titel
krijgen.Waaromklikkenwedaar tochal-
lemaal op?’
‘Aandeanderekant is hetnueenmaal

ensenopdeyogamat
Sinds het uitbreken van de
coronapandemie kijken er gemiddeld
1,5miljoenmensen per dag naar de
yogafilmpjes van AdrieneMishler,
tegenover 500.000 daarvoor.
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verder. ‘Indeze industrie gevenbedrijven
mensen vaak een slecht gevoel over zich-
zelf, enmaken ze diemensen vervolgens
afhankelijk van hun producten om zich
beter te voelen.’

OokMishlerspeeltmeteentermals ‘ge-
wichtsverlies’ in oponzekerheden. ‘Maar
de inhoud van elke video gaat over van je-
zelfhouden.Wanthoeergkunjegenieten
van een strak lijf als je je vanbinnen niet
goedvoelt?’Ookzijnalhaar video’sgratis
te bekijken en benadrukt ze datmensen
geenluxekledingofattributennodigheb-
ben voor haar yogalessen. ‘Trek iets com-
fortabels aan’, zegt ze in bijna elke video.
‘En gebruik desnoods een handdoek die
je al hebt liggen.’

ABONNEMENT
Naast lessenopYouTubebiedtMishlereen
abonnementophaar lessenaanvoor$9,99
permaand en verkoopt zemerchandise.
Toenhetnogkon,gingzeopinternationa-
le tours,omoveral terwereldyogategeven
—hoewel zedaarnaareigenzeggenniets
mee verdiende.
EnwaarMishler in 2012 nog vaak do-

ceerde ineenvaal, vrolijkgekleurdT-shirt
en een legging, draagt ze nu flitsende
sportoutfits van Adidas. Voor dit sport-
merkmaakt zesinds2016reclame.Het is
het enigemerkwaarmee ze samenwerkt.
‘Ikprobeererbewustmeeomtegaandat ik
invloedhebopmensen. Ikdenkconstant
na over welke producten ik gebruik, ook
inmijneentje inmijnkeuken, trouwens.’

Ze wil graag open zijn over de nadelen
vanhetinfluencerschap. ‘Ikwordookmoe,
of ziek, ikmaak fouten, enmijn gewicht
fluctueert ook. Soms zou ik oude video’s
wel willen verwijderen. Maar ik doe het
niet, en ik komaltijdweer terug opde yo-
gamat. Ikhoopdat ikkijkersdaarmeehet
gevoel geef dat ze ook gewoonmens kun-
nen zijn.’

OmdieredenmaaktMishlerookinelke
lesgrapjes,overeentandpastavlekophaar
shirt of een yoga-ademhaling die er bela-
chelijk uitziet. ‘Ik vind het belangrijk om
over te brengen dat het een uitdaging is
omoptekomendagenbijeenyogales.Het
helpt,denkik,alsmensenzichzelfkunnen
zijn,enookomdelessenkunnenlachen.’

Thuis isdatkomenopdagenmakkelij-
kerdan ineenstudio,denkt ze. ‘Ikhoop-
tealtijd: tegendetijddat ikeenomaben,
doenmensennet zomakkelijk thuisaan
yoga als ze douchen of hun tandenpoet-
sen. Ennuhebbenwedat punt ineens al
bereikt.Wat een vreemd jaar.’

“
‘Het is gestoordhoeveel
meer traffic video’s
met ‘‘weight loss’’en
‘‘six pack abs’’ in
de titel krijgen’

de realiteit datmensenhiernaar zoeken.
Enals ikzeopdezemanierkanlatenken-
nismakenmetYogawithAdriene,datheel
erg draait ombijvoorbeeld het accepte-
ren van je eigen lichaam, dan kan ik wel
veel bereiken.’
Mishler is kritisch over de wellness-

industrie, waar volgens TheGlobalWell-
ness Institute in 2018 $4500mrd in om-
ging. Tijdens de pandemie groeide de
aandachtvoorgezondheidenselfcarenog
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