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Guillaume Van der Stighelen is 
een invloedrijk reclamemaker. 
Hij kent de premier persoonlijk en
twittert zelf regelmatig. De ideale
man dus om zijn licht te laten
 schijnen over het recente Twitter-
gedrag van Yves Leterme. «Dit is
 democratie ten top.»

«Dankzij Twitter kan iedereen
 constant volgen wat politici  dag -
dagelijks doen. Het is hét antwoord
op de prangende vraag: ‘Doen die
mannen eigenlijk iets nuttigs?’
Sommige politici zou ik dan ook
aanraden om hun handen van
 Twitter af te houden. Maar vanuit
maatschappelijk standpunt is het
geniaal: hoe beter mensen weten
welk vlees ze in de kuip hebben, 
hoe wijzer ze zullen stemmen.
 Bovendien is Twitter een betere
 manier om je te laten beoor-
delen dan  bijvoorbeeld via een
 gerepeteerd  toneelstukje in ‘De
Laatste Show’.»

MARKETINGZET?
«Twitter is onthullend en dat werkt.
Mensen houden niet meer van
 ‘valse-neus-reclame’. Tegenwoordig
willen we het product zien zoals het
is. Als Twitter de ware aard van
 Leterme naar boven brengt, wat kan
daar dan tegen zijn?»
«Pas op: Twitter kan ook heel
 ontnuchterend werken. Bij een
 klassiek interview voor een krant of
tv-zender rekenen politici nog altijd
op de journalist of interviewer als
‘beschermende buffer’. Als het goed
uitpakt: geen probleem. Maar als
het slecht afloopt, kunnen ze altijd
zeggen: ‘Ik had het zo niet bedoeld’
of ‘Dit werd uit zijn context gerukt.’
Bij Twitter valt die bescherming
weg. Er is niemand die nog knipt of
iets anders verwoordt. De korte
tekst is voor weinig interpretatie
vatbaar. Gedaan dus met goedkope
excuses. Leterme kan nu niet 
meer zeggen: ‘Ik voel me  mis -
begrepen.’»

TE TRIVIAAL?
«Het is aan de politicus om te  be -
slissen waarover hij praat en hoe ver
hij gaat. Daarna is het aan de kiezer
om hem of haar daarop te  beoor -
delen. Dat is het mooie aan Twitter:
niets hoeft of moet. Heb je een dag
geen zin, dan schrijf je gewoon niets.
Al blijft het natuurlijk plezant om
 tijdens de koers met een pint in de
hand vlug eens iets te tikken. Waar-
om niet — dat maakt politici toch
menselijk? Zolang het oprecht is, zie
ik daarin geen enkel probleem. Wie
denkt stemmen te winnen door op
Twitter extra sympathiek te doen,
zal vlug door de mand vallen. Ook
politici die een assistent of kabinets-
medewerker inschakelen om hun
promo te doen, zullen snel merken
dat de internetgebruikers behoor-
lijk slim zijn.»

TIJDVERLIES?
«‘Waar is hij nu weer mee bezig?’ en:
‘Steekt Leterme daar niet veel te veel
tijd in?’, hoor ik velen zeggen. Daar-
op antwoord ik steeds: ‘Wat de boer
niet kent, de boer niet vreet.’ Meestal
komt die reactie trouwens van men-
sen die op een doordeweekse avond
zélf genoeg tijd hebben om vier uur
nietszeggend voor hun tv te zitten.»
«Internetgebruikers bestempelen
mij als een actieve twitteraar. Velen
denken dan ook dat ik de godganse
dag zit te tokkelen. Niets is minder
waar: Twitter kost mij zes minuten
per dag. Ik doe het trouwens louter
om professionele redenen. Bij  Le -
terme zal dat ook wel zo zijn. Boven-
dien: als de premier ergens een pint
gaat pakken en iemand stelt hem
aan de toog een vraag, dan zal hij
toch ook antwoorden? Wat is dan
het verschil? Behalve dat hij nu een
berichtje stuurt — wat veel minder
tijd in beslag neemt.»

HYPE?
«Twitter is maar één van de vele
nieuwe manieren om te communi-
ceren, we zullen wel zien waar het
naartoe gaat. De voorbije vier jaar
verliep de opmars vrij traag, maar
door de toegenomen media-aan-
dacht zal dat misschien veranderen.
Sms is ook niet uitgevonden om
 tieners met mekaar te laten com-

municeren in een onverstaanbaar
taaltje. Pas toen ze dat massaal
 deden, werd sms plots een populair
medium. Met Twitter zal dat ver-
moedelijk net zo zijn. Vroeger ging
een politicus een achterzaal binnen
om daar voor een publiek zijn zegje
te doen. Dit systeem had evenwel
een paar minpunten: niemand kon
wat terugzeggen, het aantal  aan -
wezigen was beperkt en de grootste
hoop kwam gewoon voor de koffie-
koeken. Met Twitter bereik je met
een kleine moeite een groot en
 geïnteresseerd publiek. Tien miljoen
Belgen kunnen vandaag beslissen
om hun premier te volgen en hem
laten weten wat ze van zijn daden en
uitspraken vinden. Hallo, dat is toch
fantastisch?»

Volg Guillaume Van der Stighelen 
op twitter.com/heldenmerk.

Het is aan de
politicus om te

beslissen waarover
hij praat en hoe ver
hij gaat. Daarna is

het aan de kiezer om
hem of haar daarop

te beoordelen
Guillaume Van der Stighelen

2 WEKEN, 6 LANDEN
Yves Leterme is een globetrotter. Tijdens de paasvakantie bezocht 

de premier liefst zes landen. Wie dat wou, kon hem op de voet volgen. 

Via Twitter liet Leterme namelijk continu weten waar hij was en 

wat hij daar deed. Een reconstructie.

13.22 UUR, HANNOVER (DUITSLAND)

Zaterdag 3 april 

7.36 UUR, KORTRIJK (BELGIË)

18.04 UUR, AMSTERDAM (NEDERLAND)

Zondag 4 april

22.29 UUR, SEOEL (ZUID-KOREA)

Maandag 5 april

11.48 UUR, SEOEL (ZUID-KOREA)

Dinsdag 6 april

Woensdag 7 april

16.58 UUR, TOKIO (JAPAN)

Donderdag 8 april

21.33 UUR, TOKIO (JAPAN)

Vrijdag 9 april

9.32 UUR, OSAKA (JAPAN)

Zaterdag 10 april

19.46 UUR, IEPER (BELGIË)

Dinsdag 13 april

17.14 UUR, WASHINGTON DC (VS)

Woensdag 14 april

10.16 UUR, BRUSSEL (BELGIË)

Donderdag 15 april

11.38 UUR, GENT (BELGIË)

20.14 UUR, IEPER (BELGIË)

Zondag 11 april

15.05 UUR, IEPER (BELGIË)

Maandag 12 april

19.48 UUR, WASHINGTON DC (VS)

22.20 UUR, MELSBROEK (BELGIË)
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De voorbije paasvakantie vloog premier Yves Leterme
(CD&V) de wereld rond. Al die tijd liet hij via Twitter
weten waar hij precies mee bezig was. Binnen de
 kortste keren werd de premier bijzonder populair op

de vakanti
(en dat is democrat

Bisschop schreeuwt
om meer priesters

Johan Bonny, de bisschop van Antwer-
pen, schreeuwt om meer priesters.
 Bijna dagelijks wordt ernaar gevraagd
in een parochie, school, ziekenhuis 
of beweging, zegt Bonny op KerkNet.
«Een kerkgemeenschap kan niet
 zonder. Ik zal me daar als bisschop niet
bij neerleggen», aldus Bonny. «Wonder-
recepten zijn er niet en ik kan geen
priesters werven met goedkope slogans
of makkelijke beloften. Als ik oproep
om priester te worden, is het omdat ik
vertrouw in het woord van Jezus. Die
riep leerlingen bij zich om hem te
 vergezellen.» De Antwerpse bisschop
verwijst naar inspirerende figuren als
Jozef Cardijn en pater Damiaan. (LVDK)
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HERMAN, HIER IS TWEETY YVES

«Bent u het écht, Yves?»
«Ja, maar hoe kan ik dat bewijzen? :-)»

Veel twitteraars reageren op de
berichtjes (‘tweets’) van Leterme.
Hun reacties noemen we ‘re -
tweets’. Af en toe pikt de premier
er zelf een vraag of een opmerking
uit, waarna hij een persoonlijk
antwoord stuurt. Op die manier
ontstaan vaak hilarische mini-
 gesprekken. Enkele voorbeelden
(mét de nodige tikfouten).

VLAK VOOR DAG TWEE VAN DE
 NUCLEAIRE TOP IN WASHINGTON:
Leterme: ‘We vieren verjaardag van
Jacob Zuma, President van Zuid-
 Afrika met een door BObama  ge -
soigneerde verjaardagstaart met
kaarsjes...!’
Sheila Sitalsing (Volkskrant, Neder-
land): ‘De Belgische eerste minister
twittert. Dat is bijzonder, en bijzon-
der leuk. Bent u het echt?’
Leterme: ‘Mevrouw, ik ben het echt.
Maar hoe kan ik dat bewijzen ? :-) YL’
Guillaume Van der Stighelen (mar-

keteer): ‘Simpel te bewijzen: Yves,
waar heb je me het laatst op een
 podium gezien? (je zat naast Bart
 Somers op rij 1)’
Leterme: ‘Guillaume, ik weet het niet
meer precies.’
Van der Stighelen: ‘Mevrouw, geen
twijfel, het is de echte ;o)’
Sitalsing: ‘Ik geloof u. Blind. Wat leuk
dat u hier tijd voor heeft. Hoe was de
jaardag van Zuma?’
Leterme: ‘Zuma, bah...eigenlijk
 lekker (de taart) en cool. YL’

VAN OP DE VLUCHT OSAKA-
SCHIPHOL:
Geert Van Couteren (e-marketeer):
‘@YLeterme een politicus vertrou-
wen tot daar ;-), maar op internet kan
je best wat voorzichtig zijn’
Leterme: ‘Mijnheer VanCouteren,
misschien moet u maar eens een
 politicus vertrouwen. Meer kan ik 
niet voorstellen ...’
Lieven Gekiere (webdesigner): ‘Het

Staatsblad is al het hele weekend niet
bereikbaar ...’
Leterme: ‘Beste Lieven, ik laat
 informeren. Niet normaal. Yves L’
Landschip (uit Gent): ‘Hoe spreek 
je die nick @YLeterme uit? Is het: 
ei-leterme, ijle terme, of nog iets
 anders?’
Leterme: ‘Yves is al goed!

ZO’N 30 REACTIES OP DE TWEET:
‘OP EEN HALF UUR VAN EEN
 LEKKERE TRAPPIST VAN WEST-
VLETEREN. EN... VROEG SLAPEN ...’.
EEN GREEP:
Bruno Vanneste (directeur SD
Worx): ‘Westvleteren is uw lievlings-
bier. Welke bieren verdienen uw 
zilver en brons?’
Pierre Vangilbergen (uit ’s-Graven-
brakel): ‘Gezondheid Meneer de
 Premier ! Er is geen lekerste ding dan
een goed (belgische) bier!’
Tim F. Van der Mensbrugghe (blog-
ger): ‘Slaapwel.’

DE LEUKSTE GESPREKJES

de socialenetwerksite. Of het nu over serieuze 
zaken of een welverdiende Westvleteren gaat, het
maakt Leterme niks uit: hij zwiert het allemaal 
ongedwongen op zijn microblog. Wij keken twee

weken mee en kwamen tot deze conclusie: de 
man met zijn onafscheidelijke BlackBerry is 
helemaal terug. Vergeet ‘Haiku Herman’, hier 
is ‘Tweety Yves’.

MICHIEL GALLE

ie door
tie ten top)

Filip trakeert
Mathilde in bistro

Voor zijn vijftigste verjaardag heeft
prins Filip prinses Mathilde donder-
dagavond getrakteerd op een roman-
tisch etentje in Knokke. Onze toekom-
stige vorst koos niet voor een duur
 sterrenrestaurant, maar voor ‘Le Bistro
de la Mer’, een gezellig bistrootje met
Franse en Belgische keuken. «Ik was
compleet verrast toen ik de prins en de
prinses zag binnenkomen. Het was de
eerste keer dat ze hier kwamen en ze
hadden niet gereserveerd», zegt de
zaakvoerster. «De prins vroeg beleefd
of we nog een intiem tafeltje hadden
en dan hebben ze iets simpels van de
kaart genomen — hij pasta, zij kalfs -
niertjes. We zaten goed vol en de prins
en de prinses zaten gewoon tussen de
andere klanten, maar niemand had
iets in de gaten. Pas bij het buitengaan
merkten sommigen hen op. Ontzet-
tend aardige en eenvoudige mensen...
Hopelijk komen ze nog eens terug.» (JR)

CD&V VERBAASD
OVER KORDATE

OPEN VLD
Bij CD&V heeft de top zich gisteren 
de ogen uitgekeken bij de berichten
dat Open Vld de regering desnoods 
wil laten vallen over de kwestie-
Brussel/Halle-Vilvoorde. De liberalen
hebben daar in het verleden immers
nooit echt een punt van gemaakt.

Dat is veranderd met de nieuwe, ver-
jongde top van Open Vld. Alexander De

Croo en Vincent Van Quickenborne
willen niet nog een jaar gegijzeld

worden door een communautair
dossier dat alleen maar koren op
de molen is van nationalisten
als Bart De Wever en zijn N-VA.
Daarom verkiest Open Vld nu
de korte pijn. 

Gisteren was het vrijwel wind-
stil rond het dossier. Jean-Luc De-

haene begint pas dit weekend aan
de beslissende onderhandelingen.

De finale wordt vermoedelijk in de
nacht van zondag op maandag ge-

speeld, om hopelijk met een oplossing
naar de partijbureaus van maandag-
ochtend te kunnen gaan. Dehaene wil
de groep onderhandelaars ook zo
 beperkt mogelijk houden. Bedoeling is
Olivier Maingain weg te houden van de
tafel en de kans op lekken tijdens de
besprekingen miniem te houden. Vrij-
dag kwam Luk Van Biesen (Open Vld)
nog eens aanzetten met zijn voorstel
om een aantal faciliteitengemeenten
samen te voegen en de voogdij over het
Franstalig onderwijs toe te kennen aan
de Franstaligen. Hij kreeg van Vlaams
Belang meteen de wind van voren als
verrader van de Vlaamse zaak. (LVDK)

Meldsite voor
verspillingen overheid
Iedereen kan voortaan, zelfs anoniem,
verspillingen melden. Regerings -
commissaris Guido De Padt (Open Vld)
heeft daarvoor een website geopend,
www.verspilling.be. De Padt garandeert
dat alle meldingen aan de betrokken
dienst zullen worden bezorgd met een
vraag om opheldering. Als de uitleg
niet voldoet, zal de melding worden
doorgestuurd naar het Auditcomité
voor een grondig onderzoek.
Guido de Padt neemt ook eigen initia-
tieven. Zo startte de Inspectie van
 Financiën op zijn vraag een onderzoek
naar de trage betaling van facturen
door de overheid. Die moet daardoor
veel verwijlinteresten ophoesten. Al-
leen al in 2009 ging het om 5,2 miljoen
euro. (LVDK)

20.000 dagelijkse
gebruikers in België
Twitter — eigenlijk het Engelse woord voor
‘kwetteren’, vandaar het vogeltje als logo — is
een soort sms-dienst op het net. Gebruikers
 kunnen via hun pc, laptop of gsm een ‘tweet’
(tekstje van maximaal 140 tekens) of link (naar
een website, foto of video) posten op hun
 microblog. Meestal vertellen gebruikers waar ze
mee bezig zijn, wat ze gaan doen of waar ze aan
 denken. Iedereen die dat wil, kan deze berichtjes
bekijken en daarna beslissen om eventueel die
bewuste persoon te volgen. Deze mensen noemt
men ‘followers’ of volgelingen.
Het site bestaat al vier jaar en rondde vorige week
de kaap van 100 miljoen gebruikers. Dagelijks
komen daar 300.000 nieuwe  leden bij. Mogelijk
stapt Twitter nog dit jaar naar de beurs. Het me-
diabedrijf uit San Francisco zou 1 miljard  dollar
(740 miljoen euro) waard zijn. De bekendste
twitteraars zijn Ashton Kutcher (4,7 miljoen vol-
gelingen), Britney Spears (4,5 miljoen), Barack
 Obama (3,7 miljoen) en Lady Gaga (3,6 miljoen).
Ons land telt zo’n 20.000 dagelijkse gebruikers,
onder wie heel wat politici. Met 2.082 volge -
lingen doet Leterme het in die categorie niet
slecht.  Hij moet enkel Vincent Van Quickenborne
(3.257 volgelingen) laten voorafgaan. Wil je zelf
aan de slag? Registreer je opwww.twitter.com.

Foto Belga

‘YLeterme’
• TWITTER-NAAM? YLeterme 

(twitter.com/yleterme).
• AANTAL TWEETS? 104,  of gemiddeld 3,3 per

dag. De frequentie stijgt gestaag: van 9 tweets
in februari (Leterme is actief op de site sinds
4 februari), naar 16 in maart en al 79 in de 
eerste helft van april.

• AANTAL VOLGELINGEN? 2.082. Zélf volgt
 Leterme 21 mensen, onder wie Lance
 Armstrong, Geert Noels, Kim Clijsters en 
ex-Standard-speler Oguchi Onyewu.

• MANIER VAN TWITTEREN? Leterme stuurt 
de meeste berichtjes via zijn BlackBerry (80%),
de rest doet hij van op zijn laptop (20%).

• WANNEER? Het meest actief is Yves op dinsdag
tussen 12 en 13 uur. Volgens www.sleeping-
time.org slaapt de premier tussen 22 uur en 
6 uur. Acht uur, dus. Volgens hemzelf is dat 
veel minder: «Nu op de residentie snel drie uur
slapen» (maandag 12 april, 1.42 uur).

• WOORDKEUZE? Als we lid- en voegwoorden 
en voorzetsels buiten beschouwing laten,
 gebruikt Leterme vooral de woorden ‘summit’,
‘goed’, ‘slapen’, ‘bezoek’ en ‘Belg’.


