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Politici hebben 1\vitter
ontdekt, maar proberen
allemaal de meerwaarde
van het medium te ontdekken. Want het is
maar zeer de vraag of
veel twitteren ook meer
stemmen oplevert.

door Frits Bloemendaal
en Herwin Thole

,

L

~

ieve schat, ik moet nu lang
naar Gerda luisteren. Mijn
gedachten dwalen af naar
jou; Liefs en dikke kus, Pieter. deze tweet (een
Met

twitterbericht)
probeerde CDA-Kamerlid
Pieter Omzigt vorig jaar zijn ve~ling
in
een bijeenkomst met fractiegeI\oot Gerda
Verburg te verdrijven. poor een vergissing
(hij had nog maar net een nieuwe iPhone)
was de tweet niet alleen te zien voor zijn
vrouw, maar ook voor al zijn volgers.
Het tekent hoe politici soms nog moeten
wennen aan 1Witter, het medium waarbij
berichten van maximaal 140 tekens via internet worden verspreid. Een foutje is zo gemaakt. Maar het is voor politici ook nog weken en tasten om de meerwaarde van 1Witter te ontdekken. Daarbij laten ze volop kansen liggen, weet Maurice Vergeer.
Vergeet, media-onderzoeker aan de Radboud Uniyersiteit in Nijmegen, heeft het
twittergedrag van Nederlandse politici onderzocht tijdens de Europese verkiezingen

van 2009 en de 1Weede-Kamerverkiezingen het grondig oneens. Aalberts is ro-auteur
van 2010.
van het boek Veelgekwetter, weinig wolover
Belangrijksteconclusie:1Witter wordt nauhet gebruik van sociale media door overwelijks andersingezetdan traditionele mas- heid, politiek en burgers in Nederland.
samedia,zoalstelevisieen kranten. "Het is
"Dat tWitteren de kloof met de burger kan
oude wijn in nieuwe za~n", zegt Vergeer. overbruggen is een mythe", zegt Aalberts.
Politici gebruiken1Witter voornamelijk om ."Politici moeten zich bewust zijn met wie
te zenden: ze gevenhun mening en melden ze twitteren. Dat zijn mensen die al politiek
wat ze aan het doen zijn.
actief of geïnteresseerd zijn. Grote groepen
Ze gebruiken1Witter veel minder om naar
Nederlanders horen daar niet bij. Via lWitde kiezer te luisteren,laat staanermeete dis- ter bereik je nauwelijks mensen uit de volkscussiëren.En dat terwijl socialemedia als
wijken of Wilders-stemmers."
1Witter (maar ook Hyvesen Facehook)po1\vitter is een niche volgens Aalberts. De
tentie hebben om andersoortigecontacten
kloof tUssen politiek en burger valt alleen te
met kiezersaante gaan.Door het persoonlij- overbruggen door eenbeeld te krijgen van
kerecontacr{via internet) kunnen sociale
de problemen die spelen in het land. "Dat
media, althansvolgenssommigeWetendoe je bijvoorbeeld door op werkbezoek te
schappers,helpen de klooftUssen kiezers
gaan. Dan komen politici in aanraking met
en gekozenenverkleinen.
andere lagen van de bevolking", zegt AalMet die laatsteconclusieis Chris Aalberts
berts. Een voordeel van sociale mediazou

tVia Twitter

bereik je nauwelijks

mensen uit de volkswijken
Wilders-stemmerst

of

kunnen zijn dat contact met mensen elk
moment kan plaatsvinden en niet tot verkiezingscampagnes hoeft te worden beperkt.
"1\vitter leent zichbij uitstek voor een permanentecampagne", zegt VergeeL "Maar
het gebruik roncentreert zich nog steeds
rond verkiezingen."
Uit zijn onderzoek naar het tWittergedrag
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"Als

ik met dit wapen

wil schieten,

wil

ik raak

schieten.

"

HenriKruithof,voorlichter
VVD.fractie

Het digitale
paralleldebat
GroenLinks): 'Geert Wilders is weer de FeyenoordE
en tweet
van
Pia
hooligan'.
Jhirn van BernmeI (PVV),
Dijkstra
(D66):
na een jij-bak van zijn frac'Geen enkele intieleider: 'Emile Roemer
houd van Wilders.'
zakte zojuist van schaamte
'Bij de Pvv gelden kenneonder zijn stoel. Zullen we
lijk alleen de peilingen',
waarschijnlijk niet meer
meldt haar fractiegenoot
horen tijdens dit debat'.
Fatma Koser Kaya even laDe VVD wilde graagde
ter.
sdtijnwerper op haar eigen
De algemene politieke beMark Rutte zetten. Jeanine
schouwingen speelden
Hennis-Plasschaert 'De
zich dit jaar niet alleen in
premier in zijn kracht. Goede Tweede Kamer af. Op
Twitter voltrok zich een pa- de start naar mijn bescheiralleldebat: Tweede Kamer- den mening'.
leden twitterden erop los
Heltna Neppérus (VVD):
'PvdA en SPwillen vooral
om hun fractieleiders te
debatteren over Wilders.
steunen. Als ware spindoctors probeerden zij met Gevolg:weer alle aandacht
voor
de PVV'.
gerichte tweets de woorDe bedoeling van al dit geden van concurrenten een
twitter is dat een opmerongunstige draai (spin) te
king van een positiefofnegeven,en die van hun eigatiefkader wordt voorgen fractievoorzitter extra
onder de aandachtte breng- zien. Van een beeld dat
blijft hangen. Zo proberen
en.
Kamerleden enigszins de
Linkse partijen twitterden
publieke opinie te beïnvloeveel over Geert Wilders.
den.
Bruno Braakhuis (GroenHet illustteert nog eens
Links): 'Grappig dat iemand die zelftrekjes heeft hoe zij Twitter vooral gebruiken om te zenden, en
van een poedel een ander
niet om te discussiëren of
ervoor uitmaakt'.
te luisteren.
En Naima Azough (ook

door Frits Bloemendaal

D

van
eVVDiseen
depanijen

die het twittergebruik
wil
gaan professionaliseren.
De

voor de 1Weede-Kamerverkiezingen van
2010 blijkt dat het aantal tweets vanpolitici
in de weken vl.1k voor de verkiezingen sterk
roenam, bij koploper VVD bijvoorbeeld rot
bijna duizend per dag. Het aantal antWOorden op tweets van kiezers bleef daar ver bij
achter: veelmeer dan vijftig per dag werden
het niet Politici blijken dus ook op 1Witter
vooral zendelingen. Dat is ook wel te begrijpen, want als je eenmaal een flink netWerk
hebt opgebouwd, heb je nauwelijks tijd om
tWeets van anderen te lezen, Iaat staan te beantWoorden.
Optimistische democraten dachten dat 1\vitter de logistieke achterstand van kleine op
grote partijen ZoU kunnen verkleinen. Contact via sociale media kost bijna niks. Een
partij die nauwelijks mensen en geld heeft
oin kiezers en journalisten te benaderen,
zou via 1Witter toch goede zaken kunnen
doen. "De aanname dat het speelveldzou
worden gelijkgetrokken is niet uitgekomen",
zegt Vergeer. Grote pattijen hebben meer
vaardigheden en kennis in huis, ofkunnen
die inhuren. Bovendien kunnen ze veel
meer mensen inzetten. "Het begint al met
het aanmaken van een account Zelfs dat gebeun bij kleine partijen minder."

Aalberts denkt dat twitteren voor politici
nuttig kan zijn om contact met joumalisten
te onderhouden, maar de effectiviteit daarvan wordt overschat. .Als je een onbekend
Kamerlid bent, word je niet ineens een politieke factor door veel te twitteren..
Overigensis niet duidelijk of druk twitterverkeer meer stemmen oplevert. Op het eerste gezicht lijkt dat wel zo: .Mensen die
meer twitteren, krijgen meer stemmen", aldus Vergeer. .Maar het blijkt ook dat degenen die meer twitteren de mensen zijn die
hoger op de lijst staan. Het is dus de vraag
ofhet een additionele bijdrage geeft. -

Wie twittert
het meest?

fractie gaat er een strategie
voor ontwikkelen
en er
wordt
een speciale medewerker
aangetrokken.
"Als
ik met dit wapen wil schieten, wil ik raak schieten",
zegt hoofd voorlichting
van de VVD-fractie
Henri
Kruithot:
Ooit begon VVD-minister
Gerrit
Zalm van Financiën
een weblog.
Hij was een
van de eerste politici
die
dat deden. Zalm begon enthousiast

en de lezer

leek

Daarbij komt dat het aantal volgers van politici in het nietvalt bij hettotaal aantal kiezers en dus nauwelijks extra zetels kan opleveren. Vergeer concludeert dat de hooggespannen verwachtingen van 1Witter voor
de politiek niet zijn waargemaakt. Uiteindelijk lijkt het vooral een ratrace. "Politid gebruiken het omdat anderen -dat ook doen."
Aalberts is het hiermee eens. .Over tWee
jaar hebben we het hier niet meer over."

even iets dichterbij
de politicus te staan. Maar al snel
werd het een uitlaatklep
voor officiële
mededelingen: persberichten
in een

~
dg.nl/reply
dG..' Rutte beantwoordt vragen over
de miljoenennota via Twitter

media de mededelingen
oppikken
en er melding
van
maken.
"Die media houden

persoonlijk
jasje, gericht
op de traditionele
media.
Zo ziet KruithofTwitter
ook: als een medium
om indirect invloed
nen,doordat

uit te oefetraditionele

de tweets buitengewoon
goed in de gaten", weet
Kruithot:
Ook als bron is Twitter
voor de VVD van belang.
Niet om de mening van kierers te peilen, maar om opinieleiders te volgeIL "Veel
mensen zien het als een
doel: je moet twittereIL
Maar het is niets anders
dan de krant, teletekst of
een persbericht. Het gaat
niet om het medium, maar
om de boodschap,en om
het sneeuwbaleffect waarmee die boodschapwordt
verspreid."
Hoewel de VVD-fractie
_rkt aan een twitterstrategie, zijn er voor individueIe leden geen regels of
richtlijnen voor het gebruik. "We hebben welgeweren op de risico's", zegt
Kruithol: Daarmee doelt
hij niet alleen op domme
uitsprakeIL .Ik kreeg een
keer te horendat onze fractievergadering kennelijk
erg saaiwas geweest,omdat iedereen aan het twitteren was. Daar moet je dus
mee uitkijken."

