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BELGIË | TikTok is een app die vooral bij jongeren onder de achttien erg popu-
lair is. De oorspronkelijke bedoeling van TikTok was fun. Maar sinds kort kan je 
er ook filmpjes van politici bekijken. Daar worden vragen bij gesteld.

TikTok is een ontzettend populaire soci-
al media-app. Je kan er korte muziekvi-
deo’s mee maken en delen. Die filmpjes 
zijn maximaal vijftien seconden kort, 
maar ze worden continu herhaald. In 
de video’s zie je hoofdzakelijk jongeren 
zingen en playbacken. Vaak zijn de beel-
den voorzien van effecten en stickers. 
Allemaal voor de fun, dus. Tot enkele 
Vlaamse politici TikTok ontdekten.

Sp.a
De filmpjes van politici zijn niet zomaar 
voor de fun. Sp.a-voorzitter Conner 
Rousseau postte enkele grappige video’s 
(zie bovenaan pag. 1). Eentje waarin hij 
bijzonder vals zingt. En eentje waarin 
hij gekke bekken trekt. Op zich lijkt 
het onschuldig. Maar waarom houdt 
een politicus zich bezig met filmpjes 
op TikTok? Daar maakt Rousseau geen 
geheim van. De tieners van nu zijn de 
kiezers van morgen. ‘Ik heb nog niet veel 
tijd gehad om er werk van te maken’, 
zegt Rousseau. ‘Maar ik wil proberen om 
ludieke filmpjes mét politieke inhoud te 
maken.’ 

 
Vlaams Belang

Tom Van Grieken, voorzitter van 
Vlaams Belang, plaatste wel al politie-
ke boodschappen. Hij postte een video 
waarop hij in het parlement staat. In 
beeld verschijnen politieke vragen waar-
op Van Grieken antwoordt met knik-
ken of het hoofd schudden. Een van de 
vragen is: ‘Vlaamse onafhankelijkheid?’ 
Van Griekens antwoord is een duidelijke 
hoofdknik. De Vlaams Belang’er beweert 
dat het enkel ‘een uitprobeersel’ is. Maar 
volgens velen zullen steeds meer politici 
jonge tieners proberen te beïnvloeden. En 
dat was niet het opzet van TikTok.

Politici op TikTok
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Geen politicus, maar toch op TikTok: 
Kits-hoofdredacteur aan het werk!


