Twitter

Iedereen heeft er wel eens van
gehoord of over gelezen: in de
krant, in andere media, op
internet. Maar wat is het?
Hoe werkt het? En is de invloed
ervan echt zo groot als het lijkt?
Kleven er bezwaren aan het
gebruik van Twitter? Wat zijn de
voor- en nadelen ervan?

mediawijzer
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Jesse twittert al een paar jaar. Met veel plezier. Hij
blijft erdoor in contact met veel mensen die hij ooit
ontmoette en gebruikt het medium ook om op de
hoogte te blijven van het laatste nieuws. Iedereen kan
op zijn Twitteraccount lezen dat hij vertegenwoordiger
is bij een gerenommeerd technologiebedrijf. “Vandaag op bezoek bij een grote klant. Erg benieuwd naar
stand van zaken daar”, twitterde hij.
Jesse is niet iemand die een blad voor de mond
neemt. Hij verkondigt zijn mening, vooral over politieke kwesties, luid en duidelijk. “De Tweede Kamer zou
eens moeten praten over een belastingtarief van 100%
in hoogste schijf. Ben ik voor!”
Op een dag bezoekt hij een van zijn klanten die ook
actief is op Twitter. Hij is niet blij met wat Jesse allemaal twittert. Hij is er zo slecht over te spreken dat de
deal tussen Jesse en zijn klant niet doorgaat.
Jesse besluit zijn leven te beteren. Het is niet de bedoeling dat zijn baas lijdt onder zijn Twittergedrag.
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wat is
Twitter?
Met Twitter kan iemand korte berichten (zogenaamde
tweets) via internet versturen aan een groep mensen die
daarin geïnteresseerd is, de volgers. Een tweet is kort, bestaat uit maximaal 140 tekens en lijkt dus op een sms. Het
verschil met sms is dat iedereen deze berichten kan lezen.
Om tweets te kunnen versturen, is een Twitteraccount nodig. Wie zo’n account heeft, kan niet alleen tweets versturen
maar ook andere twitteraars (zogenaamde tweeps) volgen.
De tweets die zij versturen verschijnen dan in chronologische
volgorde op het eigen account.
Wie een tweet verstuurt, kan daarmee ook reageren op
tweets van een ander. Dat maakt Twitter een sociaal medium. Eenrichtingsverkeer is niet het doel, het gaat de meeste
gebruikers juist om de dialoog. Het gebruiken van Twitter
heet twitteren of tweeten. Twitter is Engels voor kwetteren,
vandaar dat het logo van Twitter een vogeltje is. Twitter is
niet alleen via een computer te gebruiken, maar ook via de
smartphone of tablet. Het gebruik van Twitter is gratis. Twitter verdient voornamelijk aan de verkoop van advertenties.

4

hoe
werkt
Twitter?

Het gebruik van Twitter
is eenvoudig. Het
aanmaken van een
Twitterprofiel kost niet
meer dan een enkele
minuut. Een Twitternaam begint altijd met
een ‘@’.
Op Twitter heet
een persoon of een
instelling dus
@martinvisser, @refdag
of @mediawijzers.
Twitternamen zijn niet
gebonden aan een
bepaald land maar
werken internationaal.
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Een tweet plaatsen is nog
gemakkelijker dan het sturen
van een sms. In het venster
met de blauwe rand passen
maximaal 140 tekens. ”Om
daar een indruk van te
geven: de tekst die tussen
de citaattekens is geplaatst,
telt in totaal honderdveertig
letters, tekens en spaties.”
Een hyperlink naar een
website in een tweet wordt
automatisch verkort zodat
die niet teveel tekens bevat.

Via Twitter met iemand
communiceren zonder dat
een ander dat ziet, is ook
mogelijk: met de Direct
Message-functie.
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Twitter is een sociaal
medium. Twitteraars zijn
veelvuldig met elkaar in
gesprek. Reageren op
Twitter kan op verschillende
manieren. De meest
gebruikelijke is via de
Reply-knop. Achter het
Twitteradres (in dit voorbeeld
@fred_christiaan volgt de
reactie (mention). Gelijktijdig
reageren op meerdere
twitteraars is ook mogelijk
door meerdere adressen in
te voeren. Zulke reacties zijn
weliswaar bedoeld voor de
geadresseerden, maar ook
andere twitteraars kunnen
deze mentions zien.

Een andere populaire manier om berichten
te verspreiden via Twitter is het zogenaamde
retweeten. Vindt een twitteraar iemands
tweet interessant of opvallend en wil hij die
verspreiden onder zijn eigen volgers, dan
gebruikt hij daarvoor de retweet-functie (RTfunctie).

Regelmatig wordt in de
tweet een hashtag (#)
gezet, in dit geval #PvdA.
Wie daarop klikt, krijgt
een overzicht te zien van
alle andere tweets waarin
dezelfde hashtag wordt
gebruikt. Hashtags zijn
handig om op de hoogte
te blijven van tweets rond
een bepaald onderwerp,
bijvoorbeeld omdat
iets in het nieuws is of
omdat mensen dezelfde
bijeenkomst bezoeken.

Een twitteraar kan ook tweets
van andere twitteraars in de
gaten houden zonder hen te
volgen. Dat is mogelijk door hen
in lijsten (lists) te zetten. De
tweets van die twitteraars zijn
niet meteen zichtbaar in het eigen
overzicht, maar te bereiken via de
lijsten. Bijkomend voordeel van
dergelijke lists is dat twitteraars
thematisch te rubriceren zijn.
Het is ook mogelijk door andere
samengestelde lists te volgen.
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hoe wordt
Twitter
gebruikt?
Er kan grofweg onderscheid gemaakt worden
tussen actieve en passieve twitteraars. Beiden hebben een Twitteraccount. De laatsten
gebruiken Twitter uitsluitend om anderen te
volgen. De actieven plaatsen zelf ook tweets.
Daarnaast zijn er ook mensen die zelf geen
account hebben, maar wel Twitteraccounts
van anderen bezoeken of via zoekmachines
als Google en via andere websites tweets
lezen.
Twitter wordt op allerlei verschillende manieren gebruikt. Journalist Laurens van Aggelen
schreef in 2010 een boek over Twitter: ”Twitteren, de hond uitlaten kan ook”. Hij onderscheidde verschillende soorten tweeps: de
roekeloze, de levensgenieter, de vakman, de
egotripper, de opruier en de wauwelaar.
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roekeloze
vakman

De vakman gebruikt
Twitter voor zijn werk:
de journalist, de PR-medewerker. Twitter heeft
voor hen een functie. Zij
zorgen ervoor dat Twitter
een steeds belangrijker
nieuwsbron is. Het is
handig om een buitenlandse correspondent te
volgen; al het nieuws uit
het desbetreffende land
wordt op een presenteerblaadje aangereikt.

levensgenieter

De levensgenieter gebruikt
Twitter om de aardige
dingen van het leven met
anderen te delen. Niet zelden verzandt dat in allerlei
huis-, tuin- en keukentweets, die lang niet voor
iedereen interessant zijn.
Van Aggelen noemt als
voorbeeld kunstenares Jip
Wijngaarden. Die twitterde
bijvoorbeeld: “Overheerlijke
tomaten met basilicum,
kippetje van de boer ,
brood vers van de markt…
wat hebben we het goed.”

egotripper

 e egotripper twittert
D
schaamteloos over zichzelf, zonder zelfkritiek of
zelfspot. De meeste volgers zitten niet te wachten op een tweet vanaf
het vakantieadres waaruit
blijkt hoe geweldig mooi
en luxe de vakantie is.
“We zijn weer aangekomen op boulevard Nice,
ligbedden met parasols
gehuurd.”

opruier

De opruier gebruikt Twitter om rel te schoppen.
Soms letterlijk, zoals de
twitteraar die veroordeeld
werd tot een voorwaardelijke gevangenisstraf nadat hij had opgeroepen te
gaan relschoppen in Den
Haag. Soms figuurlijk,
door iemand te beledigen,
of doelbewust nieuws
naar buiten te brengen
dat onwaar is.

De roekeloze twitteraar denkt niet of niet
goed genoeg na voor hij
twittert. Zo is het geen
uitzondering dat werknemers allerlei negatieve
opmerkingen twitteren
over hun werkgever.
Verschillende journalisten konden al hun biezen
pakken nadat ze een
foute tweet de wereld
instuurden. Zeker voor
hen die in het middelpunt
van de belangstelling
staan, is het oppassen
geblazen. Het toenmalige
VVD-Kamerlid Boekestijn twittterde ooit over
Chinezen: “Ja, ik zie wel
eens een spleetoog over
het hoofd, het zijn er zoveel!” Sindsdien worden
dit soort onverstandige
tweets aangeduid als
Boekestijntjes.

wauwelaar

De wauwelaar gebruikt
Twitter om dingen te
delen waarop niemand
zit te wachten. “Het
regent”, bijvoorbeeld. Of:
“Goedemorgen”, “Zin in
chips”, “Straks naar de
fysio”.
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wie
twitteren er
allemaal?

Begin 2013 maken 3,3 miljoen
Nederlanders gebruik van Twitter. Dat komt neer op een kwart
van de Nederlanders.

Onder twitteraars tussen
de 20 en de 40 jaar is het
gebruik van Twitter wat
afgenomen ten opzichte van
2012. Bij jongeren beneden
de 20 en mensen boven de
40 jaar is juist een stijging
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te zien. Degenen die Twitter
gebruiken, maken er intensief gebruik van: bijna de
helft van de twitteraars, zo’n
1,6 miljoen Nederlanders,
gebruikt Twitter elke dag. Het
leeuwendeel van de twitteraars (86 procent) maakt ook
gebruik van Facebook.
Het aantal twitteraars tussen
de tien en veertien jaar is in
2011 flink gestegen. In 2010
gaf nog 8 procent van de
jongeren uit die groep aan
Twitter te gebruiken, een jaar
later is dat gestegen naar 23
procent.
De meeste tweeps gebruiken
Twitter als sociaal medium.

Meer dan tweederde (71 procent) van de tweeps twittert
onder zijn volledige naam, 15
procent gebruikt zijn voor- of
zijn achternaam. Slechts 4
procent van de twitteraars is
volledig anoniem. De meeste
twitteraars (90 procent)
zorgen ervoor dat hun gezicht
geheel of gedeeltelijk terug
komt in hun avatar, de foto
die zichtbaar is bij het Twitter
account, waardoor de conversatie persoonlijker wordt. De
meeste twitteraars plaatsen
op dat account ook een korte
omschrijving van zichzelf,
vaak in de vorm van wat
steekwoorden.
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Twitter
als nieuwsbron
Twitter en Facebook speelden een grote rol in revoluties in
Noord-Afrika en de Arabische wereld. Deze sociale media
waren niet alleen middel voor opstandelingen om met elkaar
in contact te blijven. Ze dienden ook als bron van informatie
voor westerlingen over het verloop van deze revoluties. Twitter wordt vandaag de dag dan ook gezien als een nieuwsbron.
Op Twitter wordt nieuws vaak
al gesignaleerd voordat gerenommeerde media er mee
komen. Een voorbeeld van
een nieuwsdienst op Twitter is
@BreakingNews, ooit opgericht door een Nederlandse
jongen en nu in handen van
nieuwsorganisatie MSNBC.
Bij de noodlanding van een
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Amerikaanse Airbus op de
Hudsonrivier, in januari 2009,
was Twitter het kanaal dat
het nieuws en foto’s erover
veel eerder verspreidde dan
gerenommeerde persbureaus.
Sinds die tijd wordt Twitter
algemeen beschouwd als een
serieuze bron voor actueel
nieuws.

Twitter is veel meer een
nieuwsbron dan Facebook
of Hyves. Hyves speelt intussen, net als MSN, geen belangrijke rol meer als sociaal
netwerk maar richt zich nog
wel op nieuws, vooral rond
muziek, lifestyle en vermaak.
Ook Facebook speelt een
rol bij het verspreiden van
nieuws, maar Twitter is veel
sneller.
De nieuwswaarde van Twitter bleek toen dit medium
alle nieuwsmedia te snel af
was bij een ongeluk van een
vliegtuig van Turkish Airlines
vlakbij Schiphol op 26 februari 2009. Ooggetuigen twitterden direct na het ongeluk
uitvoerig over de crash en de
slachtoffers. Officiële media
berichtten pas veel later over
de ramp.
De keerzijde van deze snelheid is dat nieuwtjes op
Twitter weer snel verdwijnen

omdat ze ingehaald worden
door ander nieuws. Is een
bericht of onderwerp op Twitter heel populair, dan krijgt het
de status van ”trending topic”.
Daarmee verschijnt het in een
lijstje dat elke twitteraar te
zien krijgt, de top-tien van belangrijkste onderwerpen van
dat moment. Toen in november 2011 Apple de iPhone 4S
presenteerde, werden daar in
twee uur tijd 250.000 tweets
over verstuurd, zodat alle tien
de trending topics daarmee
te maken hadden. De herverkiezing van de Amerikaanse
president Obama in november
2012 zorgde voor veel Twitterrecords. Zo werd een tweet
van Obama ”Four more years”
met daarbij een foto van hem
met zijn vrouw Michelle meer
dan 810.000 keer geretweet.
Aan dit nieuwsfeit werden
rond het bekendworden van
de herverkiezingen meer dan
327.000 tweets per minuut
gewijd.

Het Twitterverkeer
bestaat maar voor een
klein deel uit nieuws,
maar het is relatief eenvoudig om juist dat deel
eruit te filteren.
Dat kan bijvoorbeeld
door op de Twitterpagina van Mediawijzer de
lijst met nieuwsbronnen
te volgen. Die lijst is te
bereiken via www.twitter.
com/mediawijzers.
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zakelijk
en privé
Bijna 80 procent gebruikt Twitter voor privédoeleinden, 8 procent
gebruikt de dienst zakelijk en 10 procent twittert zowel privé als
zakelijk. Zeker op het raakvlak privé-zakelijk kunnen zich op Twitter gemakkelijk problemen voordoen. Vandaar dat veel werkgevers
richtlijnen voor hun werknemers opstellen hoe ze zich op Twitter
en andere sociale media moeten gedragen.

Henk is een actieve twitteraar en werkt bij een accountantskantoor. Het bedrijf lijdt onder de economische crisis en ziet zich
genoodzaakt te reorganiseren. Als Henk de eerste geruchten
binnen het bedrijf hoort, zet hij op Twitter: “Ik hoop niet dat ik
mijn baan verlies. De baas gaat de boel reorganiseren”.
Werkgever Verboom is verontwaardigd. Henk moet bij hem op
het matje komen. Verboom: “Waarom zet je geheime bedrijfsinformatie op Twitter? Concurrenten hoeven toch niet alles te
weten? En het is nog helemaal niet zeker dat er werknemers
gedwongen worden ontslagen.” Henk: “Mijn volgers zijn allemaal bekenden van mij, die mag ik toch wel laten weten wat mij
bezighoudt? Ik zou dit op een verjaardagsfeestje ook hebben
gezegd. Bovendien, als ik zou moeten vertrekken, levert Twitter
me misschien tips op voor een nieuwe werkkring.”
Verboom overweegt een Twittercode in te stellen in zijn bedrijf.
Daar zou onder meer in moeten staan dat werknemers niet
twitteren over bedrijfsgevoelige informatie.
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Twitter
op de
weegschaal
Het gebruik van Twitter heeft zowel
positieve als negatieve kanten. Twitter
is een laagdrempelig en gebruiksvriendelijk medium om in contact te komen
en te blijven met mensen die je in het
dagelijks leven niet steeds ontmoet.

Ook de NS gebruikt Twitter op
een handige manier. Via het
account @NSvertraging houden ze volgers op de hoogte
van treinvertragingen.

Twitter is ook bij uitstek een
middel om op de hoogte te
blijven van nieuws, variërend
van het wereldnieuws tot de
nieuwtjes van vrienden en
kennissen.

Daarnaast wordt Twitter
gebruikt als evangelisatiemiddel. Veel kerkelijke gemeenten
gebruiken het sociale medium
om belangstellenden te bereiken met het Woord van God
of uit te nodigen voor bijeenkomsten.

Een ander voorbeeld van een
nuttige toepassing van Twitter
is het Amber Alert. Dit landelijke waarschuwingssysteem
voor kindontvoeringen stuurt
bij urgente zaken een mail
of sms naar alle mensen die
zich op deze dienst hebben
geabonneerd. Ook via Twitter bereikt Amber Alert grote
groepen in zeer korte tijd.

Via Twitter worden ook veel
citaten van theologen verspreid, zoals van Calvijn,
Spurgeon en Matthew Henry.
De ruimte van 140 tekens lijkt
daarvoor heel beperkt, maar in
deze tweets kan ook eenvoudig verwezen worden naar sites met meer informatie over
deze predikanten. Daarnaast
is er vaak de gelegenheid om

het gesprek over deze citaten
via Twitter of andere media
voort te zetten.
Twitter leent zich goed als
platform om met anderen in
discussie te gaan. Een voordeel van Twitter ten opzichte
van internetfora is de mogelijkheid om volgers te weigeren (blocken in Twittertaal).
Twitteraars kunnen dus zelf
bepalen met wie ze in discussie gaan. Op internetfora is
dat niet mogelijk.
Communiceren via Twitter
bergt ook risico’s in zich. Het
is immers bijna onmogelijk
om in een tweet van 140
tekens afgewogen standpunten in te nemen en het is
al helemaal onmogelijk om
alle voors en tegens door te
geven. Het risico van ongenuanceerd twitteren is groot. Zo

15

riep een commentaar in het
Reformatorisch Dagblad over
het instorten van het stadion
van voetbalclub FC Twente
een storm van kritiek op omdat maar een enkel zinnetje
eruit werd getwitterd. Velen
verweten de krant de ramp
te duiden als straf van God.
Dit voorbeeld laat zien dat
de snelheid en beperktheid
van Twitter gemakkelijk kan
leiden tot stemmingmakerij
en hypes.
Volgens sommigen hebben
sociale media, waaronder
Twitter, veel negatieve gevolgen voor mens en maatschappij. Begin 2013 verscheen het rapport “De zwarte
kant van sociale media”.
Volgens de auteurs maken
sociale media gebruikers
dom, asociaal, manipulatief
en ziek. Anderen relativeren
dat, en zeggen dat dergelijke
gevolgen alleen bij ‘heavy
users’ (zeer intensieve gebrui-
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kers) voorkomen.
Dat de nuance vaak ontbreekt, blijkt wel uit een aantal
voorbeelden van min of meer
bekende Nederlanders die
op Twitter over de schreef
gingen. Zo nu en dan levert
dat een storm van verontwaardiging op. Zo twitterde
zanger en tv-presentator Paul
de Leeuw tijdens de bruiloft
van de Zweedse kroonprinses Victoria, verwijzend naar
de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn: “Zit u ook
stiekem te wachten op een
zwarte Saab die zich in 1 of
ander monument boort? Niet
dat ik het ze gun, maar dan
gebeurt er wat!” Een Drentse
politiechef twitterde nadat er

in Meppel twee doden in een
flat werden gevonden: “...gaat
vast om huiselijk geweld.” De
slachtoffers bleken omgekomen te zijn door koolmonoxidevergiftiging. Ook criminologe Malini Faasse twitterde
kort na de schietpartij in Alpen
aan de Rijn nogal voorbarig:
“Ben benieuwd naar Tristan
zijn moeder. Zou een zaak in
dat winkelcentrum hebben.
Vaak link met moeder in dit
soort spree shootings.”
Voor sommigen is het niet
gemakkelijk zich fatsoenlijk te
gedragen op Twitter. Dat blijkt
bijvoorbeeld doordat mensen
primair reageren. Nu komen
dit soort ongeregeldheden in

het gewone, niet-digitale leven
ook voor, maar bij Twitter is
de drempel voor onbehoorlijke reacties een stuk lager,
zodat het een podium is voor
ongenuanceerde tweets of
dreigtweets.
Op Twitter komen regelmatig
dreigementen voor. Gebeurde
dat vroeger vooral via bombrieven of andere media, ook
Twitter blijkt zich daar goed
voor te lenen. Zo werd in april
2011 een Rotterdammer
veroordeeld omdat hij het
dochtertje van Femke Halsema, toen fractievoorzitter
van de Tweede Kamerfractie
van GroenLinks, dreigde iets
aan te doen. Dat dreigtweets
geen uitzondering zijn, blijkt
uit de website www.doodsbedreiging.nl, die bedreigingen
op Twitter verzamelt.

een tweet over een mogelijke bom zo serieus dat het
17-jarig meisje dat het bericht
had gestuurd, werd opgepakt.
Ze dreigde in haar tweet, naar
eigen zeggen als grapje, een
bomaanslag te plegen op
haar school in Amersfoort.
Twee dreigtweets in maart
2011 van een 13-jarige jongen
in Groningen, eveneens een
grapje, werden net zo serieus
genomen. Denk ook aan een
tweet na de schietpartij in
Alphen aan den Rijn. Een Rotterdamse jongen twitterde dat
hij de schietpartij in Alphen
aan den Rijn wilde herhalen.

De 17-jarige jongen schreef in
een tweet dat hij deze schietpartij wilde overtreffen in de
Rotterdamse wijk Hoogvliet.
De beste remedie tegen ongenuanceerd Twitteren is het
gebruik van het gezonde verstand. Net als in het gewone
leven, is ook op Twitter zwijgen soms goud. De gewone
gedragsregels en fatsoensregels die in het dagelijks leven
gehanteerd worden, gelden
ook op Twitter. Bescheidenheid siert ook de tweep. Het
aantal volgers of tweets is
niet het belangrijkst.

Er zijn ook regelmatig bomtweets te lezen op Twitter. De
politie nam in februari 2011
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Twitter
en tijd
Het gebruik van Twitter kan veel tijd
opslurpen. De stroom tweets gaat dag
en nacht door. Sommige gebruikers
vinden het moeilijk om zich daar aan
te onttrekken en zijn bang iets van die
stroom te missen.
Uit een onderzoek van de Nationale Academie voor Media
& Maatschappij (mei 2012)
kwam naar voren dat bijna
een kwart van de jongeren
zich gestrest voelt als ze niet
alles in de sociale media kunnen bijhouden.
Veel opvoeders maken zich
zorgen over de tijdsbesteding van jongeren. Twitter is
maar een van de vele media
die daar een aanslag op kan
doen, maar zeker niet de
minst belangrijke. Tweets
nodigen, net als sms’jes, uit
tot een snelle reactie. Sommige jongeren gebruiken
Twitter als een chatbox zodat
ze moeilijk los kunnen komen
van de discussie. Vaak voelen
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ze zelf wel aan dat ze daarin
geen maat kunnen houden.
Opvoeders kunnen daar op
inspelen en hen erbij helpen
door afspraken te maken over
de tijdstippen waarop mobieltjes en computers gebruikt
worden. Als opvoeders zelf
ook twitteren, kunnen ze de
betreffende jongeren volgen
om zo een oogje in het zeil te
houden.
Wie veel twittert, kan ongemerkt ook veel prijsgeven
over zijn of haar privéleven
of -opvattingen. Ook hier
zijn jongeren zich lang niet
altijd van bewust. Net als bij
persoonlijke informatie op
Facebook of Hyves kunnen dit
soort tweets ook heel vervelend zijn bij sollicitaties.
Zo is het evenmin verstandig
als mensen twitteren op welk
moment ze op vakantie of
op visite gaan. Mensen die
kwaad willen, weten dan dat
het huis leeg is. Twitteraars
die zich zorgen maken over
hun privacy, kunnen overwegen hun profiel achter een

slotje te zetten. Niemand kan
de tweets dan zien, behalve
degenen die daarvoor toestemming hebben.
De informatie op Twitter
blijft gelukkig niet eindeloos
bewaard. Twitteraars kunnen
zelf hun verkeerde of verouderde tweets wissen. Twitter
bewaart standaard de laatste
3000 tweets van gebruikers,
maar soms komen tweets ook
terecht op webpagina’s, zodat
ze eindeloos bewaard blijven. Er is zelfs een site, www.
politwoops.nl, die juist tweets
bewaart die politici hebben
gewist.
Filosofe Stine Jensen schreef
in haar essay ‘Echte vrienden’
over intiem kapitaal: waardevolle persoonlijke informatie
die niet voor iedereen openbaar beschikbaar is. De vraag
die als een rode lijn door het
essay loopt, is hoeveel privéinformatie je van jezelf wilt
delen met anderen. De moraal
van het verhaal: Deel niet alles, zeker geen al te persoonlijke informatie.

Twitter
en ego
Sommige twitteraars gebruiken het medium vooral om
anderen te laten zien hoe
belangrijk zij zichzelf vinden:
“Kijk mij eens..”.
Gelukkig heeft Twitter daar een ‘zelfreinigend vermogen’ voor, omdat zo’n
houding vaak weer negatieve reacties
van andere tweeps oproept. Toch valt
moeilijk te ontkennen dat Twitter, net
als Facebook en Hyves, uitnodigt tot het
zichzelf profileren. Het is in elk geval een
van de redenen waarom veel bekende
Nederlanders een Twitterprofiel hebben.
Zo zijn de meeste Tweede Kamerleden,
veel topsporters en tv-persoonlijkheden
actief op Twitter. Zij hebben bovendien
veel volgers, omdat mensen kennelijk
erg geïnteresseerd zijn in hun privéleven
en de privémeningen.
Het gebruik van Twitter om zich daarmee op de kaart te zetten, staat op
gespannen voet met de Bijbelse houding
van ootmoed. De Bijbel spreekt niet over
het volgen van bekende Nederlanders,
sporthelden of zangers, maar over het
volgen van de Heere Jezus.

Christelijke Twittercode
Verantwoord twitteren - hoe moet dat? Daarvoor gelden
dezelfde regels als voor een goed gesprek. Een paar
handvatten:
• Zeg op Twitter niets over een ander wat je ook niet
graag over jezelf hoort.
• Wees eerlijk en spreek de waarheid.
• Vloek niet.
• Ga niet schreeuwen, doe niet ongenuanceerd.
• Houd ook op Twitter een rustdag.
• Bedenk vooraf hoe een mogelijke tweet overkomt, niet
alleen bij de geadresseerde maar ook bij de andere
volgers.
• Val mensen niet persoonlijk aan.
• Beschuldig niemand vals.
• Gebruik Twitter met de Tien Geboden in je hand.
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”Zijt dan voorzichtig
gelijk de slangen en
oprecht gelijk de duiven”


Mattheus 10:16

De voorzichtige slang is verstandig, wijs en bezonnen.
Hij is op zijn hoede en voorziet gevaren en problemen.
De oprechte duif is zachtmoedig, kalm en eerlijk.

Colofon

Stichting Mediawijzer wil een richtinggevende functie vervullen in de discussie over het
verantwoord gebruik van nieuwe media. Zij biedt ouders, (groeps)opvoeders, ambtsdragers en alle anderen die
met nieuwe media in aanraking komen een helpende hand bij het doordenken van vragen over mediagebruik.
Daarvoor biedt Mediawijzer informatieve en bezinnende producten voor jongeren en opvoeders, zoals het
geven van voorlichting, het organiseren van conferenties en het uitgeven van themabrochures.
De kerngroep van Stichting Mediawijzer bestaat uit de volgende personen: ir. B. Visser, ds. J. Van Amstel,
W. Büdgen, dr. ir. S.M. de Bruijn, ing. A. Luijk, drs. W.L. van der Staaij en drs. A.W. van Vugt.
Steun het werk van de Stichting Mediawijzer.
Maak een gift over naar rekeningnummer 67.40.99.281 t.n.v. Stichting Mediawijzer te Apeldoorn.
April 2013
www.mediawijzer.nl

