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Hij moest zijn zoon erbij halen
om een twitteraccount aan te ma-
ken. Een dik jaar later hoort ‘digi-
beet’ Bert-Jan van der Mieden (58)
tot de top van de Apeldoornse
twittergemeenschap. In Twitter-
gids Apeldoorn met een ranglijst
van twitteraars met de meeste vol-
gers , staat hij op twee met 1370
volgers. Alleen Piet Langendijk
met 2830 blijft hem ruim voor.
Van der Mieden: „Van begin af aan
heb ik het zakelijk aangepakt. Ik
had ook van die vooroordelen dat
je via twitter alleen maar dingen
krijgt als ‘Ik zit nu lekker koffie te
drinken’. Niks voor mij. Ik heb het
ingezet om met mijn coachingsbu-
reau Pyramide onder de aandacht
te komen.”

De relatie- en organisatietherapeut
komt bijna dagelijks met een
tweet in de vorm van een spreuk
of bemoediging, herkenbaar aan
de tag #twitterlicht.
„Ik zeg tegen iedereen dat je er bij
goed zakelijk gebruik van twitter
rekening mee moet houden dat
het veel tijd kost. Selecteer heel
goed wie je wilt volgen en wie jou
kan volgen. Ik heb eerst twitterlijs-
ten doorzocht naar voor mij inte-
ressante contacten, en dat kost wel
even tijd.”
Dat wat het voorwerk betreft. Ver-
der steekt Van der Mieden dage-
lijks een half uur in het uitbrengen
van een tweet en het reageren op

anderen. ‘s Ochtends stuurt hij
dus ‘ twitterlicht’, ‘s avonds geeft
Van der Mieden regelmatig een
reactie van maximaal 140 tekens
op het avondjournaal. „Als Wil-

ders weer iets heeft geroepen dan
reageer ik wel eens. Dat kan je na-
tuurlijk ook wel eens een klant
kosten. Maar ja.”
Een andere ‘vaste rubriek’ van Van

der Mieden is #vertrouwens-mana-
gement waarmee hij korte thera-
peutische inzichten wereldkundig
maakt. Door het woord van een
zogeheten tag (#) te voorzien kun-

nen volgers al deze inzichten snel
op een rijtje onder elkaar zien.

Ook Van der Mieden droeg afgelo-
pen donderdag bij aan de twitter-
piek na de zelfmoord van Antonie
Kamerling. „Als therapeut reageer-
de ik toen ik zag dat er veel onwe-
tendheid rond depressiviteit is.”
Soms gaat ook Van der Mieden
zich ‘te buiten’ aan het alledaagse.
„Het is ook goed om het zakelijke
en persoonlijke af te wisselen. Heb
ik tussen zeven en acht een keer
lekker gezwommen voor ik aan
het werk ga, dan kun je dat twitte-
ren.”
Zo leidde een twitterbericht tot
contact met een vrouw bij wie hij
een paar potten zelfgemaakte jam
mocht ophalen.

Om in de berg twitterberichten
nog te kunnen achterhalen wat hij
een week geleden ook al weer twit-
terde, bewaart Van der Mieden
zijn berichten in een apart be-
stand.
Van der Mieden is blij met zijn
stap naar twitter. „Het leverde me
in elk geval een opdracht van een
gemeente op om raadsleden te trai-
nen in effectief luisteren.” Hij
denkt op tijd te zijn ingestapt.
„Als in 2011, 2012 steeds meer men-
sen gaan twitteren lig ik in elk ge-
val al z’o’n 1500 volgers voor op
therapeuten die er dan pas aan be-
ginnen.”

Het komt vaker voorbij in gesprek-
ken met twitteraars. Dat standaard
goedemorgen-berichtje. „Voor mij
hoeft dat niet, grote flauwekul”,
zegt de 15-jarige Robert van Lien-
den. De vmbo’er verwoordt het
mooi. „Er zijn veel jongeren die
die nog zinlozer twitteren dan ik.
Ik heb het niet over ‘Ik zit nu op
een terras of ‘Ga nu naar bed’. Zul-
ke twitteraars volg ik niet meer.”

Robert stond eerst een poosje in
de slaapstand wat twitteren be-
treft. Een jaar geleden begon hij
gas te geven. Nu twittert hij dat
het een lust is. En Robert heeft 150
volgers, goed voor een 86e plaats
op de top100 van Twittergids
Apeldoorn.

„Maar”, erkent hij, „er zijn ook vol-
gers die me zijn gaan blocken, om-
dat ze teveel tweets op hun lijsten
van mij binnenkregen.”
Veel van de tweets verstuurt hij
vanaf zijn school Sprengeloo.
Overigens laat schoolafdelingslei-
der Angelique Visser weten dat
twitteren in de klas niet is toege-
staan. „Leerlingen moeten hun
mobieltje in de kluis achterlaten.”
Robert’s tweets gaan over ‘van al-
les en nog wat’. „Veel over muziek.
Ik ben gek op 3FM en ook heb ik
contact met andere luisteraars. Je
kunt maar raak twitteren en het
kost geen geld.”
Twitter gebruikt hij ook veel in
contacten met zijn collega’s van
055FM, de jongerenzender van Ra-

dio Apeldoorn, waar Robert een
programma presenteert.
Ook hij mengde zich vorige week
donderdag in de vele reacties rond
de dood van Anthonie Kamerling.
„Ik geef graag mijn mening en ben
wel wat tegendraads. Ik vond de
aandacht voor hem belachelijk. Er
zijn veel meer mensen die zelf-
moord plegen. Daar hoor je niks
over. Maar je moet wel met res-
pect reageren.”

Het blijft niet bij tekstberichten.
„Ik probeer ook dagelijks mini-
maal drie fotootjes vanuit mijn
mobiel te versturen.” Een daarvan
is de foto die Robert maakte van
onze fotograaf Kevin Hagens voor-
dat hijzelf op de foto ging.

‘Digibeet’ ligt al 1400 volgers voor

‘Er zijn veel jongeren die
nog zinlozer twitteren’

E r bestaat zoiets als twitteren, je hoort
er wel eens over. Politieke partijen zijn
er heel druk mee in verkiezingstijd. En
soms kom je een enkele wildenthou-

siaste pleitbezorger tegen. Die beweert dat dit
sociaal medium verder gaat dan een beschrij-
ving van de smaak van het kopje koffie bij de
buurvrouw. Zou het zo zijn? De vraag was hoe
en wat Apeldoorn betwittert. Waar hebben ze
het - in maximaal 140 tekens per boodschap -
over.
Als twitter-nitwit raadpleegde ik lukraak
apeldoorn.twittergids.nl. Een lijst van de hon-
derd meest gelezen plaatselijke twitteraars, ge-
rangschikt naar het aantal volgers. Dat zijn
mensen die hebben aangegeven op de hoogte
te willen zijn van de teksten en soms foto’s van
een mogelijk interessante personen.
De lijst geeft een opsomming van de twitte-
raars met enkele persoonlijke kenmerken, din-
gen waar ze van houden, hobby’s, hun vak. In
het overzicht met tweets, de twitterberichten,
zie je veel mensen die zakelijke boodschappen
de wereld insturen: om hun bedrijf te promo-
ten of personeel te zoeken of aan te bieden.
Soms is het wat persoonlijker en wordt een ide-

ologie, een levensstijl of een heilzame genees-
wijze uitgedragen.
Tussen die multi-twitteraars zag ik ook een
15-jarige jongen. Ik dacht nog hoe krijgt hij het
voor elkaar, gaat dat gewoon op school door?
Ik probeerde in contact te komen, zijn telefoon-
gegevens kon ik echter nergens traceren.
Dan het diepe maar in. Ik maakte een account
aan om me in de twitterende gemeenschap te
begeven en probeerde via een tweet contact
met hem te zoeken. Met de vraag of hij me wil-
de antwoorden. Ik wilde een gesprek met hem,
maar eigenlijk niet op twitter zodat iedereen
meteen mee kon lezen. Want dan hoefde ik
zijn verhaal niet meer in de krant te brengen.
Kun je toch via een ‘direct message’ die alleen
hij kan lezen, informatie uitwisselen, hoorde ik
van een collega. Na het nodige gedoe had ik
mijn account en na evenveel gedoe lukte het
me de eerste tweet voor de vmbo-scholier te
maken. Een minuut later zag ik echter dat de
animo als sneeuw voor de zon was verdwe-
nen. Hij maakte wereldkundig dat hij net een
3,8 voor Duits in ontvangst had genomen. Met
een paar pittige woorden maakte hij duidelijk
geen zin te hebben in een gesprek. Toen de

proefwerk-emoties waren weggeëbd, nam hij
alsnog contact op.
Om te kijken hoe dat gaat heb ik uit de lijst van
100 enkele voorbeelden gepakt en uit hun twit-
teroverzicht enkele tweets genomen die een re-
delijk beeld geven waar het twitterende deel
van Apeldoorn het op dinsdag 5 oktober over
heeft.
Globaal genomen gaat het allemaal zijn gange-
tje , zijn er de rituele ‘goedemorgen-begroetin-
gen’ Boodschap: Ik ben er weer, ik kan weer er-
gens op reageren. Dat verbale gekabbel raakt
die dag echter al gauw op drift onder invloed
van actuele politieke gebeurtenissen: het is de
dag waarop de CDA-kamerfractie moet beslis-
sen over de regeringscoalitie. De meningen stui-
ven in het rond.
Twee dagen later op donderdag zorgt het
nieuws ervoor dat het er in de twittergemeen-
schap nog heftiger aan toe gaat. Vrijwel geen
twitteraar laat de zelfmoord van Antonie Ka-
merling ongeroerd.

De site www.twitterinfo.nl bleek een goede
hulp om de eerste beginselen van het twitte-

ren te leren.

Twitteraars pieken
na dood Kamerling HENK SCHULTINGA (691 volgers)

Bio online liefhebber van info ter leering ende vermaeck | Tweets uit het
verleden geven geen garantie voor toekomstige tweets| Twitteraarvanhet-
jaar als startwer!
Web http://www.exposion.nl
Goeimorgen, lekker temperatuurtje!
8:12 AM Oct 5th via Twitter for iPhone
@Johohoost zelfs zonder dekens was het te doen :-)
9:03 AM Oct 5th via Twitter for iPhone in reply to Johohoost
een boerka niet sexie? kijk dan hier maar eens
http://youtu.be/IBkiY2KtiQA #boerkaprotest
1:57 PM Oct 5th via TweetDeck

STEVEN DE JONG (487)
Name Steven de Jong
Location Apeldoorn
Bio 6vwo | Voorzitter LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren)| Nokia | on-
derweg | 290192 | kennisconsumeren moet meer gewaardeerd worden
Web http://www.linkedin.com/in/sdejong29
Na een lange dag met veel #172mln en #NS en weinig #Twitter nu
snel naar bed. Morgen weer school. En tv uitzending avond v/h on-
derwijs.
12:58 AM Oct 5th via web
’regio IJssel-Veluwe bedreigd met lerarentekort; aangewezen als risico-
gebied’. Nu komt het dichtbij.
9:23 AM Oct 5th via mobile web
Natuurlijk alle leraren gefeliciteerd vandaag #lerarendag. Uw werk is
belangrijk.
10:29 AM Oct 5th via mobile web
er moet echter nog veel gebeuren om voor iedere klas goede bevoeg-
de docent te krijgen.Is cruciaal voor kwaliteit onderwijs, ontwik.
scholier
10:32 AM Oct 5th via mobile web
m’n nieuwe rooster bevat 9 tussenuren. Snap onvrede scholieren dus
goed. Maar is dit aanpakken taak/prioriteit overheid? #regeerakkoord
12:15 PM Oct 5th via mobile web
zo dat was me het avondje wel. Ook nog terug gereden.
#onderwijsavond. Hoe vond u de tv-uitzending?
1.286.315.888.000,00 via Mobile Web

LIEFDEWIJS (464)
Name Loes Ruesink
Location Loenen (Apeldoorn)
Bio Alles=energie,Speelt vanuit ‘t hart,Mindfulmama 3kids,Geeft:Energeti-
sche sessies,Geboorteverwerking,Babyfluisteren,Onbewustnaarbewust,Emo-
Coaching,Regressie
Web http://www.liefde...
@NadineSchartz Diep in- en uitademen doe je langzaam. Met je
hand centrale merdiaan poesten doe je snel. Ademhaling staat los
van beweging.
9:55 AM Oct 5th via web in reply to NadineSchartz
@Djello_Maureen Ik zag “sprookjes”in je bio staan. Dat maakt me
nieuwsgierig! Wat heb jij met sprookjes?
12:45 PM Oct 5th via web
@Djello_Maureen Wauw wat gaaf. Ik heb daar zeker wat mee!
Sprookjes kunnen heel helend zijn op een speelse lichte sprankelen-
de manier!
1:33 PM Oct 5th via web in reply to Djello_Maureen
Nuon en Essent groen? Echt niet! #viezerkanniet Ze bouwen kolen-
centrales aan de Waddenzee: Kijk op: http://t.co/8fz1uru via
@GreenpeaceNL
5:29 PM Oct 5th via Tweet Button
@LotteKerkhoven Haha, zes weken en nu al in contact met de we-
reld om haar heen!
6:59 PM Oct 5th via web in reply to LotteKerkhoven

LIESBETH ROOIJMANS (317)
Name Liesbeth Rooijmans
Location Apeldoorn
Bio ZZP communicatieadviseur: politiek & communicatie, gemeenteraad,
fracties, beeldcommunicatie, trainer & schrijver. Moeder, getrouwd. VVD
raadslid in Apeldoorn.
Web http://www.roodwitcommunicatie.nl
Op weg naar Zwolle. Eerst ff de ov.chip een schop geven want vol-
gens ns mailtje moet ik nr het loket. Dat doen we dan maar!
10:10 AM Oct 5th via Echofon
Yes! Mijn 1e busreis met de #ovchipkaart. Het werkt eindelijk! Moest
wel 2x scannen, kaart is vlgs chauffeur een gevoelig typje :-D
10:46 AM Oct 5th via Echofon
Onderweg dus nr Zwolle voor voorbereiding netwerkbijeenkomst
#raadscommunicatie. Leuk om iedereen weer te zien!
10:47 AM Oct 5th via Echofon

Robert van Lienden (foto boven) twittert voor zijn school Sprengeloo aan de Beatrixlaan. Nog geen minuut later
twittert hij een foto van onze fotograaf Kevin Hagens (onder) de wereld in. Van Lienden is niet alleen actief met
tekstberichten maar heeft ondertussen ook zo’n 150 foto’s rondgestuurd.

Met een ‘goede morgen’
beginnen veel twitte-
rende Apeldoorners aan
een nieuwe dag. Hoewel
het sociaal medium lang
niet tot de standaarduit-
rusting van iedere
Apeldoorner hoort, be-
leeft het een opmars.
Waarover hebben die
twitteraars het? We
volgden een dag lang de
berichtenuitwisseling
van enkele lokale topt-
witteraars.

Tekst Henk van ‘t Veen
Foto’s Cees Baars en Ro-
bert van Lienden.

Bert-Jan van der Mieden geniet van de jam die hij aan een twittercontact overhield.  foto Cees Baars


