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1. Inleiding 

 

Dit onderzoeksrapport is het finaal rapport van de eerste van twee case studies 

behorende tot het takenpakket van de Vrije Universiteit Brussel binnen het Steunpunt 

Media. De case studie getiteld ‘interactie versus participatie in en door nieuwsmedia’ 

heeft als doel inzicht te verschaffen over de rol die online nieuwsfora spelen bij het 

bevorderen van een levendig online debat tussen burgers. Met online nieuwsfora doelen 

we op de mogelijkheid die nieuwssites bieden aan hun lezers om te reageren op artikels 

en zo onderling of met de journalisten in discussie te gaan over actuele thema’s. 

 

In dit rapport worden de data geanalyseerd die verkregen werden door een diepgaande, 

kwalitatieve inhoudsanalyse van de lezerscommentaren rond drie verschillende 

onderwerpen die in de periode december 2012 – februari 2013 aan bod kwamen in het 

nieuws: het doorspoelen van reclame op digitale tv, Bart De Wever die homo-T-shirts 

verbiedt achter het Antwerpse loket en de sociaaleconomische Europese actiedag bij het 

spoor. De gemengde methodologie en opzet van deze studie, met aandacht voor de 

inhoud, de context en de gebruiker, zijn uitgebreid beschreven in het tussentijds rapport 

De Vlaamse nieuwsmedia als publiek platform voor online deliberatie. Opzet, methode en 

operationalisering dat in mei 2013 werd opgeleverd en beschikbaar is op de website van 

het Steunpunt Media1.  

 

Online nieuwsfora: bevorderen of belemmeren van deliberatie  
  

Wanneer in de tweede helft van vorig decennium ontwikkelingen zoals blogs en sociale 

media aan hun opmars begonnen, werden deze binnengehaald als instrumenten die het 

medialandschap zouden democratiseren en burgers de mogelijkheid zouden geven om 

op een meer directe manier deel te nemen aan het publiek debat (zie onder meer Gillmor, 

2006; Rosen, 2006; Shirky, 2008). Van commentaarsecties werd verder verwacht dat ze, 

in vergelijking met weblogs, een grote impact zouden hebben en veel gebruikersactiviteit 

zouden genereren door het hogere aantal bezoekers (De Keyser, 2012: 221). 

 

Ondertussen lijken lezersbijdragen vaak een bron van irritatie (geworden), of het nu gaat 

om lezersbrieven, reacties op nieuwsartikels of commentaren op sociale netwerksites. 

Hoewel sommigen ze waarderen als verwoording van wat er leeft in de onderbuik van de 

samenleving, groeit bij anderen de ergernis omtrent de vaak vulgaire stijl ervan. Vooral in 

de media zelf verschenen de afgelopen maanden verschillende artikels over ‘netiquette’ 

(en voornamelijk het gebrek eraan) op platformen voor mediagebruikers. En daar blijft 

het niet bij, er wordt ook actie ondernomen.  

 

De accumulatie van beledigingen en denigrerende taal leidt ertoe dat mediabedrijven 

meer restricties overwegen voor hun gebruikersplatformen (Peacock in Ruiz et al., 2011: 

464). Zo gaat The New York Times de reacties op haar website thematisch bundelen, in 

                                                             
1 http://www.steunpuntmedia.be/?p=1165 
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de hoop dat voor-en tegenstanders van een idee elkaar minder online ontmoeten en dus 

minder met modder gaan gooien. De Europese Raad lanceerde recent de No Hate Speech 

Movement, in een poging de beledigende commentaren op het internet te verminderen. 

YouTube (Google), de grootste streamingsite van filmpjes, vroeg midden 2012 aan haar 

gebruikers om hun mening wat minder vaak anoniem te geven. In Vlaanderen hebben 

zowel Knack als De Standaard hun spelregels en beleid rond lezerscommentaren recent 

bijgesteld: op Knack.be kan sinds oktober 2012 enkel nog gereageerd worden onder 

eigen naam en DS online stelt niet langer elk artikel open voor reacties. De aanpassingen 

die nieuwsmedia doen, zorgen uiteraard voor bijkomende werkdruk en investeringen die 

vaak in schril contrast staan met de beperkte inkomsten die deze activiteiten generen. 

 

Men kan zich dan ook de vraag stellen waarom media nog langer online lezersdiscussies 

toelaten en organiseren. In het hele debat over de vermeende vulgariteit wordt er zelden 

stilgestaan bij de democratische meerwaarde van interactieve media. Binnen de 

academische wereld zijn hieromtrent verschillende opvattingen, die breed genomen in 

drie ideologische kampen vallen (Dahlberg, 2001): het liberaal individualistische 

(interactieve media ter uiting van persoonlijke interesses), het communautaristische 

(interactieve media ter bevordering van gemeenschapszin en gemeenschappelijke 

waarden) en het deliberatieve kamp (interactieve media ter bevordering van participatie 

in het publieke leven en het beslissingsproces).  

 

Het onderzoek dat in dit rapport wordt gepresenteerd sluit aan bij de laatste benadering, 

die gedomineerd wordt door Habermas’ theorie over de publieke sfeer. Volgens het 

Habermasiaanse ideaaltype getuigt een discussie van een rationele uitwisseling van 

argumenten en is ze gericht op het bereiken van een consensus. De vraag wordt dan in 

welke mate online nieuwsfora een faciliterende omgeving (kunnen) zijn voor rationeel 

onderbouwde discussies tussen burgers onderling, maar ook tussen burgers, journalisten 

en beleidsvoerders. Met een studie naar de (democratische) meerwaarde van 

discussiefora op Vlaamse nieuwssites wil dit rapport een bijdrage leveren aan het 

onderzoek rond online deliberatie in Vlaanderen en zodoende zowel het beleid als de 

nieuwssector informeren omtrent de mogelijkheden die nieuwsfora al dan niet bieden in 

dit perspectief.  

 

In dit rapport zullen we eerst kort motiveren waarom we kiezen voor de deliberatieve 

benadering. Nadien lichten we toe hoe de data werden verzameld en geanalyseerd. 

Vervolgens zetten we de belangrijkste bevindingen op een rij. Ten slotte presenteren we 

de conclusies en gaan we na wat de implicaties zijn voor de Vlaamse nieuwsmedia en het 

mediabeleid. 
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2. Burgerparticipatie en deliberatie  

 

Deliberatieve democratie verwijst naar een specifieke vorm van participatie: een 

geïnformeerde discussie tussen individuen over zaken van algemeen belang, met als 

resultaat een zekere vorm van consensus en collectieve beslissing (Wright & Street, 2007: 

850). Het staat in contrast met twee andere vormen van burgerparticipatie, namelijk het 

liberaal individualisme en het communautarisme (Dahlberg, 2001: 167- 168). Voor het 

liberaal individualisme werkt een democratisch model naar behoren wanneer het 

voorziet in de expressie van individuele interesses.  

 

Het deliberatieve model pleit daarentegen voor een publieke opinie die meer is dan een 

cumulatie van privémeningen van geïsoleerde personen. Sociale interactie is 

noodzakelijk om private individuen om te vormen tot publiekgeoriënteerde burgers, die 

vervolgens algemene problemen gaan benaderen. Verder kan de deliberatieve 

benadering onderscheiden worden van een communautaristische opvatting. De 

laatstgenoemde veronderstelt dat burgerdialoog dient ter verspreiding van een 

vastgelegd algemeen belang en ter versterking van bepaalde bindende waarden. Er 

wordt uitgegaan van een homogene bevolking. Aanhangers van de deliberatieve 

democratie (bijv. Habermas in Dahlberg, 2005: 129) verwerpen deze 

communautaristische notie van homogeniteit en stellen dat diepgaande verschillen en 

sterke onenigheid kenmerken zijn van pluralistische maatschappijen en dus onderdeel 

moeten zijn van elk legitiem democratisch model. 

 

Wat het deliberatieve model bijzonder bruikbaar maakt voor de studie van online 

nieuwsfora is het uitgangspunt dat de democratische meerwaarde van dergelijke 

platformen niet zozeer ligt in het bieden van ruimte voor mensen om hun mening te uiten, 

maar wel om met elkaar in interactie te gaan. Uiteraard moeten mensen vrij zijn om hun 

mening te uiten op nieuwsfora. Maar een groot deel van de kritiek op nieuwsfora en een 

belangrijke reden in de beslissing van sommige redacties om de interactiemogelijkheden 

te beperken is precies het feit dat dit op zich weinig meerwaarde biedt voor andere 

lezers en journalisten.  

 

Nieuwsfora dient men vanuit dit perspectief dus niet zozeer te beoordelen als een plaats 

voor zelfexpressie. Dit deblokkeert enigszins de discussie over de waarde van nieuwsfora. 

Het ontkracht het argument dat nieuwssites interactiemogelijkheden moeten blijven 

aanbieden om tegemoet te komen aan het principe van vrije meningsuiting. Online 

hebben mensen immers kanalen te over waarop ze hun mening kunnen delen, gaande 

van blogs tot sociale media. Hoewel vrije meningsuiting een essentieel element vormt 

van een bloeiende publieke sfeer vormt het geen doel op zich. Beredeneerde interactie 

en onderbouwde discussie bevorderen zijn dat wel. Net in deze doelstelling kunnen 

nieuwsfora zich differentiëren van andere online vormen van zelfpublicatie.   

 

De Amerikaanse filosoof John Dewey stelt dat democratie begint in conversatie, en ook 

Hill en Hughes (1998) suggereren dat ‘discours het hart is van democratie’ (in Wright & 
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Street, 2007: 851). Uiteraard leert de jonge geschiedenis van het wereldwijde web ons dat 

een sterk communicatiemedium niet per definitie garant staat voor meer burgerlijke 

interactie. Immers, niet elke manier van converseren leidt tot relevante interactie rond 

maatschappelijke thema’s. Deliberatie veronderstelt een rationeel-kritisch discours, 

gericht op het bereiken van een zekere consensus, door publiekgeoriënteerde burgers 

die als gelijken en met wederzijds respect behandeld worden (Zhou et al., 2008: 762).  

 

Deze nieuwe online publieke ruimte wordt echter niet enkel bevolkt met de 

ideaaltypische burger op zoek naar een beargumenteerd gesprek. Ook mensen die 

vijandige berichten posten om anderen te schofferen, anderen misleiden door eerst een 

schijnbaar diepe band te scheppen of steeds opnieuw star hetzelfde punt maken (Golder 

en Donath, 2004, pp. 9-20) vonden hun weg naar de nieuwssites. Vele nieuwsredacties 

hebben deze maar al te idealistische motivaties dan ook vaak noodgedwongen laten 

varen na teleurstellende ervaringen met nieuwsfora. Journalisten beschouwen de online 

lezerscommentatoren als oppervlakkiger en agressiever dan de oudere vormen van 

lezersparticipatie zoals via lezersbrieven (Reich in Maenhout & Opgenhaffen, 2012).  

 

Meer zelfs, de ophoping van beledigingen en denigrerende taal in impulsieve reacties 

heeft de laatste jaren een debat opgewekt binnen de media-industrie over strengere 

richtlijnen en zelfs de afschaffing van de commentaarsecties (Peacock, Rieder in Ruiz et 

al., 2011: 464). Een mooi voorbeeld hiervan in Vlaanderen was de beslissing van toenmalig 

hoofdredacteur van De Standaard Peter Vandermeersch om in 2010 minder artikels op De 

Standaard online open te stellen voor discussie, registratie te verplichten en moderatie te 

verstrengen (Vandermeersch, 2010). 

 

De lezers worden hierbij vaak met de vinger gewezen: hen wordt een gebrek aan fatsoen, 

interesse en analyse aangewreven. Toch kan men zich afvragen wat omgekeerd de rol is 

van mediaplatformen, journalisten en redacteurs bij de bevordering, of juist de 

ondermijning, van (online) publiek debat. Journalisten zijn vaak terughoudend gebleken  

in het openstellen voor het publiek van de verschillende fases van het 

nieuwsproductieproces (Domingo, 2008). Journalisten halen wel redenen aan om 

lezerscommentaren door te nemen, zoals complementaire informatie, een andere 

invalshoek, en correcties (De Keyser, 2012: 221-222).  Maar zij lijken vooral hun rol van 

gatekeeper te willen behouden en beschouwen het publiek als “actieve ontvanger”, iets 

tussen passieve ontvanger en actieve creator in (Hermida et al., 2011: 17). Hierdoor 

ontstaat in zekere mate een paradox tussen enerzijds de journalistieke en democratische 

idealen om mediaparticipatie te stimuleren, en anderzijds de mate van participatie die 

effectief wordt toegelaten. 

 

Die paradox ontgaat ook gebruikers niet. Zo blijkt uit onderzoek van Picone (2011) dat 

gebruikers in een grotendeels gesloten nieuwsproductieproces het gevoel kunnen 

krijgen dat hun bijdragen er uiteindelijk niet toe doen. Zelfs wanneer de interpretatiefase 

wel geopend is, maar journalisten de deelnemers zelden van respons voorzien, kan 

demotivatie optreden. Uit hetzelfde onderzoek van Picone blijkt bovendien dat bij 

mensen het gevoel bestaat als zouden maatschappelijke problemen niet kunnen worden 
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opgelost via de online discussies, wat een bijkomende drempel vormt voor deelname. 

Daardoor vervalt het online debat al te snel tot een hermetische discussie die geen 

vooruitzicht biedt op een concreet resultaat. We kunnen er dus van uitgaan dat 

participanten zich anders gedragen afhankelijk van de specifieke mediacontext van de 

nieuwssite – met registratie, identificatie, moderatie, stimulatie...  

 

Deliberatie als democratisch ideaal 

 

Veel toonaangevende politieke filosofen en theoretici (bijv. Dewey, Fishkin, Cohen, Ross, 

Habermas...) zijn het erover eens dat een publieke sfeer met informele burgerdeliberatie 

cruciaal is voor een sterke democratie (Dahlberg, 2004: 2). Via publiek debat zouden 

burgers namelijk meer nadenken over hun eigen meningen, wat kan leiden tot een 

sterker politiek engagement (zie bijv. Schneider 1997, Gonzalez-Bailon et al. 2010) en 

worden ze zich meer bewust van tegengestelde argumenten, wat kan leiden tot een 

grotere tolerantie en zelfs vertrouwen in mensen met andere levenswijzen (Gonzalez-

Bailon et al., 2010: 1). Niet alleen zou deliberatie een verrijking zijn voor de individuele 

burger, het zou ook leiden tot een betere samenleving doordat beslissingen worden 

genomen door geïnformeerde en publiekgeoriënteerde actoren.  

 

Deliberatie als normatief, onhaalbaar ideaal 

 

Niet iedereen is echter overtuigd van de democratische mogelijkheden van deliberatie en 

de publieke sfeer. Enerzijds richt de kritiek zich op de normativiteit van specifieke criteria 

van de publieke sfeer (Gonzalez-Bailon et al., 2010, zie ook Dahlberg, 2005 voor een 

uitgebreid overzicht van de kritieken), anderzijds wordt de haalbaarheid in vraag gesteld. 

Die haalbaarheid wordt vooral ondermijnd door Habermas’ verheerlijking van rationaliteit 

en overeenkomst (Kellner, 2000: 5). Hij gaat ervan uit dat burgers met elkaar kunnen 

discussiëren door onafhankelijke, nuchtere meningsformuleringen uit te wisselen gericht 

op het algemene belang. Burgers spreken echter ook ‘vanuit de buik’, vanuit hun 

onsamenhangende persoonlijke ervaringen en vanuit de private belangen die ze 

nastreven.  

 

Ook over de rol van het Internet als medium dat deliberatie bevordert dan wel 

tegenwerkt bieden wetenschappelijke studies tot dusver geen sluitend antwoord. 

Specifieke kenmerken van het internet zoals lage kosten, een gemakkelijke toegang tot 

informatie, een horizontale structuur die interactie toelaat, een asynchroon karakter, en 

de (schijnbaar) ongelimiteerde ‘ruimte’ (Zhou et al., 2008: 761; Ruiz et al., 2011: 465) lijken 

ideaal voor de uitbouw van het soort conversaties waarop Habermas doelt. Volgens 

Barber (in Graham & Witschge, 2003: 173-174) kan deze nieuwe golf van ICT immers 

passiviteit tegengaan, participatie en informatiegelijkheid bevorderen, en geesten 

verruimen. Studies hebben bovendien aangetoond dat, in tegenstelling tot face-to-face 

discussies, mensen zich comfortabeler voelen op online fora om hun oprechte meningen 

te uiten. Bovendien genieten ze van de diversiteit onder deelnemers en standpunten 

(Zhang et al., 2012: 2). Anonimiteit zou bij deelnemers de angst wegnemen om extreme 



 7 

standpunten te uiten en werkt zo ten voordele van de vrijheid van meningsuiting 

(Sobkowicz & Sobkowicz, 2012: 449).  

 

Ander onderzoek wijst er dan weer op dat online conversaties zelden voldoen aan de 

deliberatieve en participatieve kwaliteitscriteria. Ten eerste vinden veel burgers wel hun 

weg naar het internet, maar de activiteit op fora is laag, zo blijkt uit een Zweedse studie 

(Wiklund, 2005: 715). Een ‘like’ of score lijken ze te verkiezen boven het gemotiveerd 

uitwisselen van meningen en argumenten via online fora (Tsaliki, 2002: 98). Ten tweede 

ziet men dat, hoewel het internet een publieke ruimte biedt, mensen er vaak voor kiezen 

om te interageren met gelijkgestemden (Stromer-Galley, 2003), waardoor online 

discussies vooral in homogene, like-minded ‘echokamers’ (Gilbert et al., 2009: 1) worden 

gevoerd, wat haaks staat op de diversiteit aan visie die deliberatie veronderstelt. Ten 

derde blijkt de gebruikte argumentatie lang niet zo rationeel als gehoopt. Mensen 

spreken zonder te luisteren, bevestigen dogma’s in plaats van ze te problematiseren, 

veroordelen tegenstanders in plaats van ze te overtuigen, en schuiven de 

verantwoordelijkheden door naar anderen (Barber in Wright & Street, 2007: 852). 

Tenslotte wordt ook het anonimiteitsaspect met het nodige pessimisme onthaald en in 

verband gebracht met scheldpartijen (Davis 2005, in Larsson & Moe 2012: 732, Heirman en 

Walrave, 2008).  

 

Het is dan ook belangrijk om te verduidelijken dat deliberatie in een publieke sfeer een 

sterk geïdealiseerd concept is. Toch blijft het een bruikbaar kader om te peilen naar de 

maatschappelijke eerder dan de economische of journalistieke waarde van online 

nieuwsfora. Dit is ook wat deze studie wil bereiken. Daarom dat het belangrijk is om mee 

te geven dat de economische argumenten – moderatiekosten, beperkt bereik, beperkte 

opbrengst, etc. (zie o.a. Vujnovic, 2011) – en de journalistieke argumenten – tijdsintensief, 

afstraling op het nieuwsmerk, beperkte meerwaarde, etc. (zie o.a. Paulussen, 2011)  – ons 

wel bekend zijn. Onze bedoeling is niet om überhaupt een ideaaltypisch model te 

verdedigen laat staan voor te stellen als een praktisch haalbare kaart.  

 

Wij willen nagaan of er zich op bepaalde nieuwsfora in Vlaanderen rond specifieke 

thema’s discussie vormen die op een deliberatief potentieel wijzen onder de deelnemers, 

en welke elementen hiertoe kunnen bijdragen. Eens we over deze informatie beschikken 

kunnen beleidsmakers, nieuwsmedia en journalisten economische en journalistieke 

argumenten afwegen tegenover de – werkelijke eerder dan ideaaltypische – 

maatschappelijke waarde van deze fora. 
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3.  Beknopte onderzoeksopzet 

 

 

Zoals reeds aangegeven werden de methodologische opzet en operationalisering van de 

gevoerde inhoudsanalyse reeds uitgebreid beschreven in het rapport De Vlaamse 

nieuwsmedia als publiek platform voor online deliberatie – Opzet, methode en 

operationalisering dat in mei 2013 werd opgeleverd en beschikbaar is op de website van 

het Steunpunt Media2.  Samengevat worden de nieuwsfora vanuit drie perspectieven 

benaderd:  

 vanuit een focus op de discussie-inhoud en het deliberatieve karakter ervan 

(content),  

 vanuit een focus op de discussieruimte en deliberatieve factoren (context), en 

 vanuit een focus op de discussiedeelnemer en het deliberatieve proces (participant).  

 

Alle drie de benaderingen genereren zowel inzichten die inhoud en context op 

verschillende niveaus beschrijven als inzichten die verbanden aantonen tussen de 

contextfactoren en deliberativiteit en tussen de deliberatieve criteria onderling. Elke 

benadering heeft bovendien verschillende analyse-eenheden. De belangrijkste elementen 

van deze methodologie worden hieronder nog eens schematisch opgelijst (figuur 1).  

 

 
Figuur 1: Schematische voorstelling van de drieledige methodologische onderzoeksopzet (details) 
(analyse-eenheid moet er nog bij en participant in het lichtgrijs) 

                                                             
2 http://www.steunpuntmedia.be/?p=1165.  

http://www.steunpuntmedia.be/?p=1165
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Belangrijk op te merken is dat het ‘participant’-luik in deze studie opgenomen werd in de 

opzet, maar niet empirisch werd uitgevoerd, enerzijds omdat deze studie tot op zekere 

hoogte verder bouwt op onderzoek dat net die insteek reeds toepaste (Picone, 2011), 

anderzijds omdat de conceptualisering en operationalisering van de contextuele analyse 

als aanvulling op de descriptieve analyse op zich de nodige aandacht vroegen.  

 

De eerste twee luiken (inhoud en context) werden empirisch uitgevoerd op een 

dataverzameling van 3040 discussiebijdragen (comments), betreffende drie verschillende 

nieuwsonderwerpen en afkomstig van vier Vlaamse nieuwsfora3. In totaal zijn 3040 

commentaren van 19 artikels geanalyseerd (tabel 1).  Deze houden alle verband met één 

van de drie onderwerpen, namelijk het doorspoelen van reclame op digitale tv dat 

betalend zou worden (‘Reclame TV’), Bart De Wever die “homoseksuele” regenboog-T-

shirts achter het Antwerpse loket verbiedt (‘Regenboog’) en de sociaaleconomische 

Europese actiedag bij het spoor (‘Spoorstaking’).  

 

                                                             
3 De dataverzameling op DeWereldMorgen.be leverde maar een klein aantal bruikbare gegevens op. Omwille 
van deze kleine steekproef moeten resultaten omtrent dit medium gerelativeerd worden en komt het 
medium minder expliciet aan bod in de algemene concluderende beschouwingen. 
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Tabel 1 – Criterium 1: aantal berichten per artikel (per krant/topic) 

 

De verdeling van het aantal berichten per krant en per topic is evenredig met het aantal 

gepubliceerde berichten (het uiteindelijk geanalyseerde aantal commentaren bedraagt 

ongeveer de helft van het totaal aantal beschikbare berichten).  

 

 

  

Artikels Aantal comments

DS 759

Reclame TV 108

Bent u voorstander van goedkoper tv-kijken voor wie reclameblokken uitzit? 108

Regenboog 528

Is een kledingverbod een goed idee? (opm: meerdere artikels) 528

Spoorstaking 123

Solidariteit is … werken 123

DWM 41

Regenboog 5

Homokledij en de conservatieve maatschappij 5

Spoorstaking 36

Acht mediamythes over de vakbond ontkracht 22

Berichtgeving Europese actiedag was ondermaats 14

HLN 1501

Reclame TV 310

"Reclame doorspoelen wordt betalend" 310

Regenboog 824

De Wever hekelt nieuw soort cordon sanitaire tegen N-VA 383

De Wever verbiedt 'homokledij' achter loket 441

Spoorstaking 367

Rudy De Leeuw: "Handen af van index" 148

Spoorverkeer erg verstoord en grotere drukte op de weg door Europese actiedag 103

Woensdag weer absolute chaos verwacht op het spoor 116

KN 739

Reclame TV 35

Reclame doorspoelen op tv wordt betalend 35

Regenboog 598

Bart De Wever: 'Er is een cordon sanitaire tegen N-VA in de maak' 215

Bart De Wever: Geen homo-T-shirts achter Antwerpse loketten 225

Bart De Wever: 'Ik zal nog anderhalf jaar door een hel moeten' 158

Spoorstaking 106

N-VA wil verplichte dienst bij staking door kamer jagen 40

Rudy De Leeuw dreigt met acties als aan index geraakt wordt 39

Spoorstaking is alle schaamte voorbij' (Unizo) 27

Eindtotaal 3040
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4.  Resultaten 

 

De resultaten worden voorgesteld in twee delen: eerst de inhoudsanalyse en vervolgens 

de contextuele analyse. Beide delen omvatten op hun beurt twee luiken: 

 een beschrijvend luik waarbij de data worden geanalyseerd aan de hand van de 

criteria die geïdentificeerd werden in het onderzoeksopzet,  

 een vergelijkend luik waarbij gezocht wordt naar verbanden tussen 

verschillende criteria en het deliberatief karakter van de commentaren.  

 

Een aantal tabellen zullen ter illustratie opgenomen worden in de tekst hieronder. Een 

volledig overzicht is terug te vinden in de bijlage en volgt dezelfde structuur dan de tekst 

zodat deze makkelijk ter begeleiding van de tekst kan geraadpleegd worden.  Voor de 

operationalisering van de verschillende criteria verwijzen we dan weer naar het eerste 

deel van dit rapport, waar alle criteria en hun uitvoering in detail worden besproken. 

4.1 Inhoudsanalyse 

 

Luik 1: beschrijvende inhoudsanalyse 
 

Criterium 1: omvang en activiteit 

 
In deze studie is gekozen om als eerste deliberatieve criterium de omvang in kaart te 

brengen (figuur 2). Hoewel HLN.be over het algemeen de drukst becommentarieerde 

nieuwswebsite is, is het erg opvallend hoe alle traditionele nieuwswebsites (dus met 

uitzondering van het alternatieve medium) een uitzonderlijk hoog aantal berichten 

kennen wanneer het onderwerp politiek is (met name wanneer het gaat over Bart De 

Wever, de Vlaamse N-VA-politicus die de laatste jaren erg aanwezig was in de media).  
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Figuur 2 – Criterium 1: aantal berichten  

 

Jensen (2003: 356) vermoedde dat mensen meer zouden deelnemen aan discussie 

wanneer het onderwerp dicht aanleunt bij hun dagelijkse leven. Dit kan op basis van deze 

resultaten betwist worden: meer Vlamingen hebben een (digitale) tv dan dat er 

Vlamingen in Antwerpen wonen of met de trein naar het werk gaan. Een verklaring kan 

eventueel gezocht worden in de mate waarin de verschillende discussies tot polarisatie 

leiden. Politiek, als onderwerp, is in eerder onderzoek (bijv. Sobkowicz & Sobkowicz, 

2012: 467) al in verband gebracht met een sterker gepolariseerde discussie. De mate van 

polarisatie komt verder in dit onderzoek aan bod. In verband met het alternatieve 

medium DeWereldMorgen.be valt het aantal geposte berichten in het niet bij de grote 

hoeveelheid aan commentaren op de traditionele nieuwsmedia. De focus ligt ook niet op 

de regenboogproblematiek, maar wel op de spoorstaking en op de vakbonden. Dit kan in 

verband worden gebracht met de kenmerken van het medium (zie verder).   

 

Hoewel HLN.be het grootst aantal commentaren kent, zijn deze beperkter qua omvang. 

Gemiddeld tellen ze rond de 250 tekens, met maxima van rond de 500. Bij zowel 

DeWereldMorgen.be als Knack.be liggen het gemiddelde en de maxima minstens dubbel 

zo hoog. De Standaard Online schommelt tussen beide extremen in, met een gemiddelde 

van rond 370 tekens en maxima van 1000 tekens. Verder kunnen we op basis van de 

gemiddelden en maxima stellen dat hoewel het regenboogtopic voor uitschieters zorgt 

wat betreft het aantal reacties, dit niet het geval lijkt voor het aantal tekens waaruit de 

reacties zijn opgebouwd. Het populaire thema zorgt dus niet voor een extra inspanning bij 

de deelnemers. 

 

Om een gedetailleerder beeld te krijgen van de inspanningen die deelnemers doen (op 

basis van het aantal tekens dat ze besteden om hun boodschap weer te geven), 

vergelijken we per topic en per nieuwsmedium het aantal artikels volgens het aantal 

tekens waaruit ze bestaan: minder dan 500, van 500 tot 1000, van 1000 tot 1500, en ten 
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slotte van meer dan 1500 tekens. Opnieuw is er geen wezenlijk verschil tussen de 

verschillende thema’s, maar wel tussen de verschillende nieuwsmedia, wat ook te wijten 

kan zijn aan bepaalde regels die nieuwsmedia instellen aangaande het aantal tekens 

toegelaten in reacties op hun forum (Zie hoofdstuk II, luik 1: descriptive contexanalyse). 

Bij DeWereldMorgen.be telt slechts 50% van de commentaren minder dan 500 tekens, bij 

Knack.be loopt dit op tot 70%, bij De Standaard Online bijna tot 80% en bij HLN.be is dit 

praktisch 100%. Bij DeWereldMorgen.be en Knack.be zijn daarnaast respectievelijk 12% en 

6% van het totaal aantal berichten langer dan 1500 tekens. Het is belangrijk om hierbij de 

lengte van 1500 tekens niet te onderschatten: het vergt veel tijd om te schrijven, te lezen 

en te beantwoorden.  

 

 
Tabel 2 – Criterium 1: aantal deelnemers per medium 

 

Een volgend aspect van het eerste criterium (omvang en activiteit) betreft het aantal 

deelnemers en het aantal commentaren per deelnemer (tabel 2). In lijn met het aantal 

berichten kent Hln.be ook het hoogst aantal unieke deelnemers, en het omgekeerde 

geldt voor DeWereldMorgen.be. Interessant hier zijn echter Knack.be en De Standaard 

Online: hun unieke deelnemersaantal ligt een stuk lager dan het aantal berichten. Zij 

kennen immers een veel hoger gemiddeld aantal zeer frequente gebruikers per artikel 

(die meer dan 5 keer op dezelfde discussielijn reageren), waar het bij de eerste twee 

vooral one-timers zijn (die 1 of 2 keer reageren). Bovendien blijkt dat voornamelijk het 

politieke thema (‘Regenboog’) veel terugkerende gebruikers weet te genereren. 

 

Een ander aspect van de omvang van een discussielijn heeft betrekking op de diepte van 

de verschillende discussielijnen (tabel 3). Dit wil zeggen: het aantal niveaus dat er zich 

ontwikkelde, waarbij elke (inter)reactie op een vorige reactie een nieuw niveau vormt 

(tenzij opnieuw op een eerder niveau wordt gereageerd). Een voorbeeld: A reageert op 

een artikel. Dit is niveau 0. Wanneer B op A reageert, vormt deze reactie een 1e niveau. De 

reactie van C op B is niveau 2, van D op C is niveau 3 enz. Wanneer C daarentegen op A 

reageert, komt deze reactie dan weer op niveau 1 terecht.  Dit aspect van omvang zorgt 

voor duidelijke verschillen tussen de nieuwsmedia en topics. Zo evolueren discussies op 

Knack.be beduidend meer tot conversaties op verschillende niveaus dan bij HLN.be (tabel 

3). In het geval van het laatstgenoemde medium komt het quasi nooit voor dat via een 

Posts Deeln (absoluut) One-timers (%) Frequente (%) Zeer frequente (%)

DS 798 308 82% 8% 10%

Reclame 108 67 88% 6% 6%

Regenboog 567 180 74% 9% 17%

Spoorstaking 123 61 84% 8% 8%

DWM 41 29 92% 8% 0%

Regenboog 5 5 100% 0% 0%

Spoorstaking 36 24 88% 13% 0%

HLN 1521 1379 99% 1% 0%

Reclame 310 295 99% 1% 0%

Regenboog 844 745 99% 1% 0%

Spoorstaking 367 339 99% 1% 0%

KN 739 388 92% 4% 5%

Reclame 35 33 97% 3% 0%

Regenboog 598 248 86% 4% 10%

Spoorstaking 106 107 95% 4% 1%
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reactie een conversatie wordt voortgezet op een volgend niveau. Bij Knack.be telt 

gemiddeld iedere conversatie twee niveaus, met een maximaal aantal van 18 niveaus, wat 

extreem veel is. Bij DeWereldMorgen.be evolueren conversatie amper verder dan één 

niveau (maar deze cijfers kunnen vertekend zijn door de kleine steekproef). De Standaard 

Online ligt tussen HLN.be en Knack.be in, met een gemiddelde van één tot twee niveaus 

per conversatie en een maximum van 7 niveaus.  

 

 
Tabel 3 – Criterium 1: maximum aantal niveaus per medium 

 

Ten slotte zegt ook de variabele ‘duur’ iets over de omvang van de discussie (tabel ).  

 

 

Gemiddeld 

aantal niveaus

Maximum

aantal niveaus

DS 1,42 7

Reclame TV 0,46 2

Regenboog 1,64 7

Spoorstaking 1,35 5

DWM 0,83 5

Regenboog 0,00 0

Spoorstaking 0,94 5

HLN 0,01 1

Reclame TV 0,02 1

Regenboog 0,01 1

Spoorstaking 0,01 1

KN 2,07 18

Reclame TV 0,03 1

Regenboog 2,48 18

Spoorstaking 0,47 6
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Grafiek 1 – Criterium 1: duur discussie 

 

Bij de verschillende onderwerpen en verschillende nieuwsmedia verschilt het aantal 

dagen dat de discussie loopt. Bij Knack.be en DeWereldMorgen.be reageren mensen 

ongeveer gedurende drie à vier dagen op een discussie. Bij De Standaard Online is dit vijf à 

zes dagen, met uitzondering van het artikel over de spoorstaking. Er is één uitschieter 

ook merkbaar, namelijk de discussie over de regenboogartikels op HLN.be. Deze telt nog 

reacties die maar liefst 15 dagen na de online publicatie van het artikel werden geplaatst. 

Het belang hiervan moet echter genuanceerd worden. Zo blijkt dat het aantal reacties 

sterk afneemt na de eerste dagen en de reacties die daarna worden geplaatst meestal 

eenzame uitzonderingen zijn (grafiek 1). 

 

 

De activiteit op de nieuwsfora samengevat: 

¬ onderwerpen die meer aanleunen bij de praktische, dagelijkse levenssfeer van 

Vlamingen leiden niet noodzakelijk tot meer commentaren dan abstractere, 

politieke onderwerpen. Politieke onderwerpen lijken meer te polariseren en dus 

reacties uit te lokken., 

¬ De populaire nieuwssite Hln.be trekt een groter aantal unieke deelnemers. 

‘Kwaliteitsnieuwssites’ De Standaard Online en Knack.be hebben dan weer een veel 

hoger gemiddeld aantal ‘zeer frequente gebruikers’ per artikel, 

¬ Het is niet omdat thema’s meer reacties uitlokken en populairder zijn, dat ze ook 

langere reacties uitlokken en mensen dus meer inspanning zouden leveren.  

¬ Reacties op een onderwerp nemen na een paar dagen sterk af. Nieuwsfora lijken dus 

geen plaatsen voor langdurige discussies.  
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Criterium 2: inclusiviteit en diversiteit 

 

Een tweede kenmerk van deliberativiteit is de mate waarin een discussie open en 

toegankelijk is voor iedereen en voor alle meningen. Deliberatieve discussies zouden dus 

een diversiteit aan mensen en aan meningen moeten weerspiegelen. Wat betreft het 

eerste aspect, een diversiteit aan deelnemers, kunnen via een inhoudsanalyse niet veel 

aspecten gemeten worden. Hierover kan gebruikersonderzoek een beter beeld geven, 

eventueel aan de hand van de registratie- of loggegevens die nieuwssites over hun 

gebruikers bijhouden.  

 

Wij hebben enkel op basis van de deelnemersnaam toch getracht om het gender 

enigszins in kaart te brengen. Zolang nicknames een genderreferentie bevatten en 

gedeeltelijke of volledige namen niet zowel door mannen als door vrouwen konden 

worden gedragen (vb. Chris, Dominique), was het mogelijk om het geslacht van de 

deelnemers te registreren. Over de verschillende nieuwsmedia heen is er een duidelijke 

trend waarneembaar: de discussies zijn overheersend mannelijk van aard. Vrouwen lijken 

minder hun weg naar de discussiefora te (willen) vinden. Waarom dit zo is, kunnen we 

wederom niet uit deze data halen. Het is mogelijk dat vrouwen er minder de meerwaarde 

van inzien, dat ze minder toegang hebben of minder computervaardigheden. Wat de 

verschillende topics betreft, lijkt de verhouding man-vrouw ongeveer overal gelijk. 

Wanneer andere topics waren gekozen (bijv. abortus, sport…) was er waarschijnlijk een 

groter verschil geweest.   

 

Niet alleen moeten verschillende mensen toegang hebben tot de discussie, ook moeten 

ze de kans krijgen om tegengestelde meningen te verkondigen (tabel 10a en 10b). Een 

kritiek op online discussies is immers dat er voornamelijk homogene, like-minded groepen 

aan deelnemen. In deze studie is voor de verschillende onderwerpen de pro-contra-

verhouding in kaart gebracht (het gaat hier dus niet om pro-contra tegenover een 

specifiek artikel, maar tegenover de ruimere discussie, bestaande uit verschillende 

artikels). Met betrekking tot de verschillende topics, hielden pro en contra het volgende 

in:  

Tv-reclame 

¬ Pro: akkoord met of begrip voor de eis om het doorspoelen van reclame betalend 

te maken. 

¬ Contra: niet-akkoord of onbegrip voor de eis om het doorspoelen van reclame 

betalend te maken. 

Regenboog 

¬ Pro: akkoord of begrip voor de mening van Bart De Wever om ”homoseksuele” 

regenboog-T-shirts achter het loket te verbieden en/of – in ruimere zin – het 

neutraliteitsprincipe toe te passen. Aangezien de maatschappelijke discussie 

vervolgens verschuift van het onderwerp ”homoseksuele” regenboog-T-shirts 

naar de persoon van De Wever: geloof en steun voor Bart De Wever als 

burgemeester van Antwerpen en de N-VA als Vlaamse partij.  
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¬ Contra: niet -akkoord met of onbegrip voor de mening van Bart De Wever om 

homo-T-shirts achter het loket te verbieden en/of – in ruimere zin – het 

neutraliteitsprincipe toe te passen. Aangezien de maatschappelijke discussie 

vervolgens verschuift van het onderwerp homo-T-shirts naar de persoon van De 

Wever: tegen Bart De Wever als burgemeester van Antwerpen en de N-VA als 

Vlaamse partij.  

Spoorstaking: 

¬ Pro: begrip en steun voor de spoorstaking en – in de ruimere zin – voor de 

vakbonden.  

¬ Contra: onbegrip voor en tegenstand tegen de spoorstaking en – in de ruimere 

zin –de vakbonden. 

 

Wanneer het standpunt van een deelnemer niet duidelijk is uit de reactie of wanneer de 

deelnemer geen standpunt innam, werd deze reactie gelabeld als ‘neutraal/onduidelijk’.  

 

Opmerkelijk is dat (tabel 4) bij de discussies steeds een bepaalde visie lijkt door te wegen 

ten koste van de andere.  Zo blijkt dat de reclamediscussie een duidelijke dominantie van 

tegenstanders kent, met amper tegenargumenten. Van diversiteit aan meningen is hier 

dus geen sprake. Ook wat betreft de spoorstaking is dit het geval, zeker bij HLN.be en 

Knack.be. Bij DeWereldMorgen.be doet het omgekeerde fenomeen zich voor: er is een 

dominantie van reacties pro de staking. De politieke discussie over de regenboog-T-shirts, 

waarbij ook de persoon van Bart De Wever centraal staat, lijkt sterker gepolariseerd. Er is 

nog steeds een duidelijke meerderheid (pro bij de traditionele nieuwssites en contra bij 

DeWereldMorgen.be), maar daartegenover staat een grotere hoeveelheid aan 

tegenargumenten.  

 

 
Tabel 4 – Criterium 2: diversiteit standpunten per topic 

Diversiteit: standpunten

Contra

Neutraal/

Onduidelijk Pro

Reclame TV 87% 8% 6%

DS 77% 15% 8%

HLN 92% 3% 5%

KN 69% 31% 0%

Regenboog 29% 21% 50%

DS 21% 36% 43%

DWM 40% 40% 20%

HLN 39% 6% 55%

KN 22% 30% 48%

Spoorstaking 68% 17% 16%

DS 50% 36% 14%

DWM 28% 8% 64%

HLN 76% 11% 13%

KN 73% 16% 11%

Totaal 46% 18% 36%
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Hoewel er ruimte is voor tegenargumenten, lijkt dit de idee van homogene groepen te 

bevestigen. Een mogelijke verklaring is dat nieuwsmerken nog steeds een bepaald 

publiek van mensen aantrekken die een zekere mate van eensgezindheid vertonen over 

maatschappelijke en politieke kwesties. Evengoed zorgt het overgewicht van een 

bepaalde visie ervoor dat mensen die een andere mening zijn toegedaan afgeschrikt 

worden om te reageren. Feit is dat in deze discussies overwegend een bepaalde visie op de 

feiten aan bod komt.  

 

Diversiteit op de nieuwsfora samengevat: 
 

¬ Inzake genderdiversiteit blijkt dat de discussies overheersend mannelijk van aard is. 

Vrouwen lijken minder hun weg naar de discussiefora te (willen) vinden.   

¬ Inzake diversiteit van onderwerpen blijkt dat één bepaalde visie op het verhaal 

steeds doorweegt. Van een evenwichtige verdeling tussen pro en contra 

standpunten is hier geen sprake. 
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Criterium 3: constructieve interactie 

 

Een sleutelcriterium om te kunnen spreken van deliberatief debat is de mate van 

constructieve interactie. Op macroniveau, en vanuit een meer structurele benadering, 

kan dit gemeten worden door het aantal starters, reacties en interacties te meten (ten 

opzichte van het aantal monologen) (tabel 11a en 11b). Dit laat ons toe om zowel naar de 

reciprociteit (interactie) te kijken als naar de reflexiviteit (of deze interactie zorgt voor 

veranderingen in visies). 

 

Wanneer we naar de verschillende nieuwsmedia kijken en de interactie die er plaatsvindt 

in de commentaren, valt meteen op dat HLN.be de vreemde eend in de bijt is. Maar liefst 

98 procent van de onderzochte berichten waren monologen, slechts één procent van de 

berichten waren reacties op een statement door andere deelnemers en er was geen 

enkele keer sprake van interactie. Ook bij Knack.be blijkt het aantal monologen relatief 

hoog te liggen (zeker voor het debat over het doorspoelen van reclame).  Anderzijds is 

toch bijna een derde van de berichten een reactie op een ander en kent het medium het 

grootst aantal interacties. De Standaard Online is de absolute ‘winnaar’ wat betreft het 

aantal reacties. Meer dan de helft van de berichten is een reactie op een vorig bericht. 

Daarenboven maakt bijna vijftien procent van de berichten deel uit van een interactie. Dit 

geeft aan dat interactie op online nieuwsfora wel degelijk mogelijk is. 

 

Opvallend is verder nog dat bij Knack.be, dat ten opzichte van DeWereldMorgen.be en De 

Standaard Online een procentueel lager aantal reacties kent, ook het aantal starters van 

reactieketens lager ligt. Dit impliceert dat de gebruikers op de website van Knack.be 

langer blijven doorgaan binnen eenzelfde reactieketen, wat overeenkomt met het feit 

dat de discussies op Knack.be gemiddeld het hoogst aantal niveaus hebben. Wat betreft 

de verschillende onderwerpen, is het opvallend dat voornamelijk het debat over de 

regenboog-T-shirts achter het Antwerpse loket voor reacties en interactie zorgt (samen 

ongeveer een derde van alle berichten). Daartegenover staat het reclamedebat met 

amper tien procent van de berichten die reageren op of interageren met een vorig 

bericht. De discussie over de spoorstaking valt tussen beide in.  

 

Vanuit een deliberatief gedachtegoed wordt verwacht dat reacties en interacties een 

zekere mate van reflexiviteit vertonen en deelnemers dus hun eigen assumpties en 

belangen kritisch onderzoeken in het licht van de claims van anderen. Een eerste aspect 

dat hier dan ter sprake komt, is de omgang van deelnemers met andermans claims4. Er 

wordt voornamelijk gereageerd op eerder geposte berichten om de auteurs tegen te 

spreken en hun argumenten te ondermijnen. In 70 percent van de gevallen bevatten 

reacties op anderen deligitimering en zelfs degradatie van diens argumenten. 

Deligitimering betekent dat men niet akkoord gaat met andermans standpunt, maar men 

erkent de bijdrage dan wel als een meningsverschil binnen de discussie. Bij degradatie 

gaat men niet akkoord met andermans standpunt, in die mate dat men het afschildert als 

                                                             
4 De resultaten hieromtrent zullen voornamelijk gebaseerd zijn op het gedrag van De Standaard Online- en 
Knack.be-deelnemers die in absolute cijfers respectievelijk 494 en 327 keer hebben gereageerd of 
geïnterageerd.  
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onzin en het bijgevolg niet als een volwaardige bijdrage tot de discussie beschouwt. Een 

vergelijking tussen de verschillende onderwerpen toont dat delegitimering opnieuw de 

hoofdreden is voor deelnemers om te reageren op vorige reacties. Bij het 

regenboogdebat en het debat over de spoorwegen wordt dit aangevuld met degradatie, 

terwijl binnen het reclamedebat ook een groot procentueel aantal reacties legitimerend 

zijn (ook hier: in absolute cijfers gaat het om een klein aantal).  

 

Reflexiviteit heeft niet enkel betrekking op andermans claims, maar ook – volgens 

deliberatieve normen zelfs voornamelijk – op een evaluatie van de eigen claims: kunnen 

anderen een deelnemer volledig overtuigen of minstens beïnvloeden om bepaalde 

aspecten te nuanceren, of treedt er juist radicalisering op in het licht van andermans 

claims? Om dit in kaart te brengen kunnen enkel de interacties (en dus niet: monologen, 

starters of reacties) gebruikt worden5. Op basis van de interactieve berichten op De 

Standaard Online en Knack.be, blijkt interactie met andere standpunten enerzijds te leiden 

tot geen aanpassing (18 percent) of zelfs een radicalisering van eigen claims (33 percent), 

maar anderzijds ook tot een nuancering, met aanpassingen of verduidelijkingen van 

bepaalde zaken (25 percent). Het eerste is voornamelijk het geval op De Standaard Online, 

het laatste op Knack.be. Met betrekking tot de verschillende onderwerpen, heeft 

voornamelijk het regenboogdebat interactie losgeweekt (205 interactieve berichten). Die 

blijkt bovendien voornamelijk te leiden tot een radicalisering van eigen statements, 

hoewel er opnieuw ook ruimte is voor reacties waarin mensen hun eigen mening 

nuanceren.  

 

Ten slotte blijkt op basis van deze beperkte substeekproef de verwachting dat interactie 

per definitie leidt tot een zekere mate van overeenkomst, eventueel zelfs tot consensus, 

utopisch te zijn: in maar liefst 70 procent van de interacties worden geen toegevingen 

gedaan of wordt de validiteit van andermans claims niet erkend (geen constructiviteit), 

slechts 16 procent vertoont tekenen van wederzijds begrip (agree to disagree) en nog 

geen 5 procent van de reacties leidt tot een echte consensus. Tussen Knack.be en De 

Standaard Online zijn er weinig verschillen, evenals tussen het regenboog- en het 

spoorstakingdebat. Wel is opvallend hoe de interacties binnen het reclamedebat tot een 

hogere mate van wederzijds begrip leiden (maar ook hier is sprake van een te kleine 

steekproef om conclusies te kunnen trekken).  

 

Wat constructieve interactie betreft blijkt dus dat de meeste reacties wel degelijk gericht 

zijn op het afkeuren van andermans standpunt. Omgekeerd wordt het eigen standpunt in 

de meerderheid van de inter-commentaren (51%) niet aangepast of geradicaliseerd en 

slechts in 25% van de gevallen genuanceerd. Van wederzijds begrip is zelden spraken, laat 

staan van consensus. Toch doet dit genuanceerd beeld vermoeden dat interactie op 

nieuwsfora, weliswaar in relatief beperkte mate, leidt tot online deliberatie. In een 

                                                             
5 Het is immers noodzakelijk te beschikken over een initieel bericht én een reagerend bericht door eenzelfde 
auteur. Dit zorgt voor een drastische inkrimping van onze steekproef: slechts acht procent van het totaal 
aantal berichten zijn interacties, wat in absolute cijfers neerkomt op 235 commentaren. De interacties zijn 
grotendeels terug te vinden op Knack.be (125 interactieve berichten) en op De Standaard Online (105 
interactieve berichten). 
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gepolariseerd debat over de regenboogtrui zien we toch dat 23% (op Knack.be zelfs 29%) 

bereid is om na interactie zijn mening te nuanceren en dat 16% elkaars argumenten zelfs 

aanvaardt. Met andere woorden, afhankelijk van thema en medium, kunnen mensen niet 

enkel elkaars standpunten afbreken en de eigen mening versterken of radicaliseren, maar, 

weliswaar in mindere mate, ook elkaar bijtreden, de eigen mening nuanceren en die van 

andere accepteren.   

 

De interactie met anderen op de nieuwsfora samengevat: 

 

¬ De mate van interactie kan sterk verschillen van nieuwssite tot nieuwssite, van bijna 

exclusief monologen op Hln.be tot bijna 50% interacties op De Standaard Online, 

¬ Interactie op de nieuwsfora leidde echter zelden tot wederzijds begrip of consensus, 

¬ De mening van anderen wordt in interacties voornamelijk afgebroken of 

ondermijnd, eerder dan als legitiem aanvaard, 

¬ De eigen mening blijft als gevolg van interactie overwegend behouden of wordt 

geradicaliseerd. Slechts in een vierde van de gevallen wordt deze genuanceerd. 
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Criterium 4: rationaliteit van de argumentatie  

 

Het meeste onderzoek naar deliberativiteit heeft aandacht voor de rationaliteit van de 

discussie. In deze studie neemt het eveneens een groot deel van de analyse in beslag, 

met vier variabelen, die bovendien redelijk uitgebreid zijn uitgewerkt om in zekere mate 

nuance toe te laten.  Dit in antwoord op de kritiek dat het criterium ‘rationaliteit’ anders 

te restrictief zou zijn: zie supra.  

 

On-topic reacties 

Een eerste aspect dat onderzocht is, is de relevantie van de reacties.  Zijn ze, met andere 

woorden, ‘on-topic’? Wanneer dit niet het geval is, kan het zijn dat ze dienen om de stijl 

van de maatschappelijke, media- of online discussie te becommentariëren (‘meta’), of om 

op de auteur van een stelling (zij het een persoon in de samenleving, de media/journalist 

of een deelnemer aan de online discussie) te reageren in plaats van op zijn/haar stelling 

(‘op de man in plaats van op de bal spelen’). In het slechtste geval is de reactie off-topic. 

Bij de geselecteerde nieuwsmedia blijkt het aantal off-topic-reacties, die dus geen 

bijdrage aan de discussie leveren, vrij laag. Bij HLN.be (ook DeWereldMorgen.be, maar 

door het klein aantal reacties viel dit te verwachten) ligt dit aantal zelfs zeer laag 

(maximaal vier procent van de reacties), bij De Standaard Online en Knack.be is dit meer 

dan het dubbele (met een uitschieter van 15 procent wat betreft de regenboogdiscussie 

van De Standaard Online).  

 

Er wordt dus wel degelijk overwegend (60 percent) gediscussieerd over de thema’s uit de 

artikels en niet in het wilde weg over zaken die er niet toe doen. Dit lijkt aanvaardbaar 

vanuit een deliberatief standpunt. Toch valt op dat ook 20 percent van de reacties ‘op de 

man spelen’ spelen, tot zelfs bijna dertig procent in het geval van Knack.be. Zoals 

aangegeven is de variabele ‘op de man’ verder te specificeren in de mate waarin ze 

betrekking heeft op de ruimere discussie in de maatschappij, de discussie zoals gevoerd 

door de media, of de online discussie gevoerd door de deelnemers. Tussen de 

nieuwsmedia blijkt de soort ‘man’ die wordt benaderd erg te verschillen. Bij HLN.be 

worden voornamelijk mensen die een rol spelen in de ruimere maatschappelijke 

problematiek op hun persoon becommentarieerd, zeker in het spoorstakings- en het 

regenboogdebat. Bij De Standaard Online geldt dit ook voor de meerderheid van de 

reacties die ‘op de man’ spelen, maar bijna veertig procent richt zich ook op deelnemers 

van de discussie. Bij Knack.be is dit zelfs een 50-50 verdeling en worden deelnemers dus 

ook zeer vaak op hun persoon benaderd. Zo ook bij DeWereldMorgen.be, maar daar is het 

opvallendst hoe ook zeer vaak media(-mensen) het onderwerp zijn. Wat betreft de 

verschillende discussietopics heeft de meerderheid van de ‘op de man’-reacties 

betrekking op personen die een rol spelen in de bredere maatschappelijke problematiek. 

Binnen de meer uitgebreide debatten van de spoorstaking en van de Antwerpse 

loketproblematiek blijken deelnemers daarnaast ook regelmatig elkaar te 

becommentariëren.  

 

Het is bovendien opvallend dat slechts de helft van de reacties op De Standaard Online en 

Knack.be ook werkelijk on-topic is. Dit tegenover HLN.be waar maar liefst 70 procent van 
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de reacties on-topic is. ‘Kwaliteitsnieuwsmedia’ staan dus niet per definitie garant voor 

meer gefocuste discussies op hun commentaarsecties dan populaire media. Bovendien 

blijkt voor de steekproef dat commentaren die zich richten op de deelnemers zelf veel 

meer voorkomen op de ‘kwaliteitsmedia’ dan op populaire media, waar reacties ‘op de 

man’ zich bijna unaniem richten op mensen die een ruimere rol spelen in de ruimere 

maatschappelijke problematiek. In tegenstelling tot wat de gangbare opvatting over 

commentaren op de site doet vermoeden lijkt Hln.be meer uitnodigend voor mensen om 

te participeren omdat ‘op de man reacties’ zich minder richten op de deelnemers aan de 

discussie maar eerder op de protagonisten van het nieuwsartikel.   

 

De mate van relevantie verschilt niet enkel tussen de nieuwsmedia, maar ook tussen de 

verschillende discussieonderwerpen. Zo blijkt de reclamediscussie zeer hard gefocust op 

de kernzaak, terwijl dit bij de discussies over de spoorstaking en het regenboog-T-shirts 

veel minder het geval is, ten voordele van de ‘op de man’-reacties. De discussie over de 

betaling van het doorspoelen van reclame is er immers een zonder veelbesproken 

protagonisten, in tegenstelling tot de andere twee discussies met in de hoofdrol de 

vakbond(sleiders) en Bart De Wever en andere Antwerpse politici. Het zijn meer 

gepersonifieerde onderwerpen, die dan ook meer ‘op de man’ reacties lijken los te weken.  

 

Ook wanneer een reactie de stijl van een discussie becommentarieert, kan dit betrekking 

hebben op de bredere maatschappelijke discussie, de discussie zoals gevoerd in de media 

en de online discussie gevoerd door de deelnemers. Bij DeWereldMorgen.be, als 

alternatief medium, gaat het vaak over de manier waarop het debat in (andere) media 

wordt gevoerd. Ook op De Standaard Online ligt hierop de nadruk. De deelnemers aan de 

discussies op HLN.be hebben het dan weer meestal over de ruimere maatschappelijke 

problematiek wanneer ze de stijl van het debat becommentariëren. Op Knack.be ten 

slotte, blijken heel wat metadiscussie-reacties betrekking te hebben op de online 

discussie zelf. Wanneer we vervolgens kijken naar de verschillende discussieonderwerpen, 

is het opvallend dat het reclamedebat geen enkele reactie uitlokt over de stijl van het 

debat. Daarnaast ligt de nadruk zowel op de mediadiscussie als de online 

gebruikersdiscussie.    

 

Een laatste interessant deelaspect van de relevantievariabele is de nadruk die wordt 

gelegd wanneer men de online discussie becommentarieert. Zowel bij een focus op de 

verschillende nieuwsmedia als bij een focus op de verschillende onderwerpen, zien we 

dat voornamelijk de volgende aspecten worden aangekaart: omvang (bijvoorbeeld 

dominantie door kerngroep), inclusiviteit (bijvoorbeeld allemaal dezelfde meningen) en 

rationaliteit (bijvoorbeeld povere argumentatie). Verder is het opvallend hoe de 

deelnemers van Knack.be-discussies ook, meer dan bij de andere nieuwsmedia, de 

moderatie becommentariëren.  

 

Hoeveelheid argumenten 

Een andere rationaliteitsvariabele is de hoeveelheid argumenten die deelnemers 

gebruiken om hun standpunt kracht bij te zetten. Dit aantal blijkt gemiddeld het laagst bij 

HLN.be (amper twee argumenten per reactie) en ongeveer gelijk bij de andere 
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nieuwsmedia (minstens twee argumenten per reactie). Opvallend zijn de uitschieters: bij 

HLN.be zijn er ondanks het lager gemiddeld aantal argumenten evengoed reacties met 

acht argumenten en bij Knack.be met zelfs dertien argumenten. Met betrekking tot de 

verschillende discussieonderwerpen, blijkt dat de regenboogdiscussie de meeste 

argumenten weet te genereren.  

 

Cijfers over het aantal argumenten zeggen echter niet alles over de rationaliteit van de 

discussie. Zo kunnen deze argumenten evengoed deconstructief van aard zijn 

(bijvoorbeeld overdrijvingen, stereotypen…) die een goed verloop van de discussie 

tegenwerken, of ze worden vermeld zonder bron, waardoor de waarheid van deze 

argumenten niet achterhaald kan worden. Idealiter worden argumenten dus 

ondersteund door een expliciete verwijzing naar een of andere bron. Het kan hierbij gaan 

om een bron binnen de online discussie (‘extern 1’), zoals het artikel of andere reacties, 

maar evengoed om een bron buiten de online discussie (‘extern 2’), zoals een andere 

website, boek, enz. Ook persoonlijke ervaringen werden opgenomen als mogelijke 

argumentatie (‘intern’), hoewel dit strikt genomen vanuit een deliberatief standpunt niet 

dezelfde waarde heeft als een valabele bron.  

 

In tegenspraak met de deliberatieve rationaliteitsverwachtingen blijken discussies op alle 

online nieuwsmedia onderbouwd met deconstructieve of demagogische argumentatie 

(bijna de helft van alle reacties) of helemaal geen argumentatie (een derde van alle 

reacties). Daarnaast komt tien tot vijftien procent van de reacties voort uit persoonlijke 

ervaringen. Het aantal reacties waarbij werkelijk expliciet naar een bron (binnen of buiten 

de discussieruimte) wordt verwezen, is miniem. Tussen de nieuwsmedia zijn er weinig 

verschillen.  

 

Ook met betrekking tot de verschillende discussieonderwerpen blijft het patroon 

hetzelfde: bij ongeveer de helft van de reacties is de argumentatie deconstructief van 

aard, bij ongeveer een derde is de herkomst onbekend. Het reclamedebat springt hier 

echter in het oog omwille van een lager aandeel deconstructieve argumentatie en een 

relatief hoog aandeel argumenten die worden gestaafd door persoonlijke ervaringen 

(ongeveer een derde). Dit is echter niet verrassend, aangezien het onderwerp voor meer 

mensen dichter aanleunt bij de persoonlijke levenssfeer dan de andere twee discussies.  

 

Soort en opbouw van de argumenten 

Aangezien het groot aantal deconstructieve argumenten is het interessant om de 

opbouw ervan te bekijken. Er zijn verschillende retorische kunstgrepen die hiertoe 

kunnen dienen: het gebruik van een afwezige persoon (bijvoorbeeld: “De gewone 

Vlaming heeft hoegenaamd nooit een probleem gehad met homo's en hun kledij”), een 

verwijzing naar het gezond verstand (bijvoorbeeld: “Hetgeen Dhr. De Wever heeft 

gezegd is de doodnormaalste zaak van de wereld. […] Dit is gewoon 'common sense' of 

simpelweg, gezond boerenverstand”), negatieve metaforen of verwijzingen 

(bijvoorbeeld: “Bij Goebbels in de leer geweest?”), overdrijvingen (bijvoorbeeld 

“Binnenkort is een hetero abnormaal zeker ?”), sarcasme en ironie (bijvoorbeeld: “Arme 

Bartke, mijn goeie ziel, kom, ik zal je liefkozen!”), kromme logica (bijvoorbeeld: “Eerlijk 



 25 

gezegd begrijp ik de heisa niet. Vervang "loket van het stad" met het woord "school" en 

dan is het plots geen probleem. Tenzij je vindt dat het kan dat een leerkracht een t-shirt 

draagt met "ik ben een socialistische boeddhist die vrouwen poept!") en 

veralgemeningen en stereotypen (bijvoorbeeld:” Een uniform ... goed idee maar als je dat 

in overheidsdiensten moet aanpraten aan kapperschuwe mensen die al j   ren op 

sloefen en in indisch hemdje de stomme cultuurloze klanten te woord staan; veel 

succes !”).  

 

Op basis van de steekproef in deze studie blijken deelnemers die vervallen in 

deconstructieve argumentatie voornamelijk overdrijvingen en negatieve metaforen of 

verwijzingen te gebruiken. Bij een vergelijking van de verschillende nieuwsmedia zijn 

amper verschillen op te merken. Wat de topics betreft, spring het debat over de 

spoorstaking in het oog: het percentage van commentaren waarin de bezoeker vervalt in 

het gebruik van stereotypen ligt opvallend hoger dan bij de andere topics. Mogelijk speelt 

ook hier de sterke betrokkenheid van mensen bij het nieuws een rol en worden de 

reacties heviger en minder beredeneerd vanuit frustratie en onbegrip. 

 

Coherentie  

Een laatste rationaliteitsvariabele heeft te maken met de coherentie van de berichten, die 

werd gemeten aan de hand van de aan- of afwezigheid van voegwoorden. Voegwoorden 

geven immers een indicatie van de samenhang en opbouw van argumenten, die op hun 

beurt argumentatie verduidelijken wat deliberatie ten goede komt. De resultaten hiervan 

zorgen noch voor een duidelijk onderscheid tussen de verschillende nieuwsmedia (tabel 

22a), noch tussen de verschillende topics (tabel 22b). Steeds wordt in iets meer dan de 

helft van de commentaren voegwoorden gebruikt, met als zeer kleine uitschieters De 

Standaard Online en het debat rond de spoorstaking.  

 

Rationaliteit van de argumentatie op de nieuwsfora samengevat: 

 

¬ Inzake inhoud heeft het grootste deel van de reacties betrekking op de thema’s in 

de artikels of in de discussie. Het aandeel on-topic reacties is opmerkelijk hoger bij 

HLN.be (70 percent) dan bij de ‘kwaliteitsnieuwssites’ (50 percent), 

¬ Een substantieel deel van de reacties speelt ‘op de man’. De ‘man’ in kwestie 

verschilt wel:  bij HLN.be worden voornamelijk mensen die een rol spelen in de 

ruimere maatschappelijke problematiek op hun persoon becommentarieerd, bij De 

Standaard Online en zeker bij Knack.be worden in bijna de helft van deze reacties 

andere deelnemers aan de discussie op hun persoon benaderd, 

¬ Inzake argumentatie blijken discussies op alle online nieuwsmedia zo goed als nooit 

onderbouwd met expliciete bronverwijzingen. De argumentatie is overwegend 

deconstructief en demagogisch, 

¬ tien tot vijftien procent van de reacties komt voort uit persoonlijke ervaringen.  
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Criterium 5: empathie 

 

Volgens het deliberatieve ideaal moeten argumenten niet alleen logisch en coherent zijn 

(rationeel), maar ook een zekere mate van empathie en solidariteit belichamen. Zo 

moeten deelnemers vanuit dit solidariteitsideaal steeds het welzijn van anderen en de 

maatschappij in gedachten houden (Steenbergen et al. 2003: 25). In deze studie is 

getracht de aard van de (in)direct vermelde intenties na te gaan. Bij het overgrote deel 

van de data blijkt dit echter onmogelijk: in ongeveer 70% van de berichten kan de intentie 

niet eenduidig worden vastgesteld. Het criterium blijkt te intern om aan de hand van een 

inhoudsanalyse te kunnen blootleggen. Wanneer de empathische intentie wel kan 

worden achterhaald, is het bij de verschillende topics opvallend hoe de spoorstaking voor 

een lichte stijging van commentaren ‘in het algemeen belang’ zorgt, maar vooral hoe het 

debat dat het dichtst bij de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers ligt, namelijk dat 

over reclame op TV, leidt tot een significante stijging in berichten ter verdediging van het 

eigenbelang.  

 

Een ander, meer manifest, aspect van empathie is de mate van respect. Inhoudelijk 

kunnen berichten immers onrespectvol zijn, zij het tegenover de maatschappelijke 

groepen of personen die een rol spelen in de problematiek, zij het tegenover het 

nieuwsmedium of de journalisten die hierover berichten, zij het tegenover de deelnemers 

van een discussie. Eerst en vooral blijkt dat met uitzondering van Knack.be de helft van de 

berichten bij de verschillende media respectvol van aard is. Indien de berichten inhoudelijk 

onrespectvol zijn, is dit meestal impliciet van aard. Bij Knack.be is echter een opvallende 

meerderheid van de berichten expliciet onrespectvol. Wanneer we vervolgens 

onderzoeken tegen wie deze onrespectvolle uitingen gericht zijn, blijkt Knack.be opnieuw 

een buitenbeentje: waar impliciete en expliciete onrespectvolle berichten bij De 

Standaard Online en HLN.be voornamelijk gericht zijn tegen maatschappelijke groepen  en 

personen (71 percent respectievelijk 97 percent), is dit bij Knack.be tegen andere 

deelnemers aan de discussie (39 percent). In lijn met de ‘op de man’ argumentatie lijkt 

Knack.be een ‘harder’ forum te zijn voor de deelnemers, terwijl de fora van Hln.be en in 

iets mindere mate de Standaard Online harder voor de protagonisten van het artikel zelf 

zijn. 

 

Verder is er ook een verschil tussen de discussieonderwerpen. Daar blijkt het 

reclamedebat tot weinig onrespectvolle uitlatingen te zorgen (minder dan 30%), in 

tegenstelling tot het regenboog- en spoorstakingdebat waarbij tot 60% van de berichten 

inhoudelijk onrespectvol is, met een min of meer evenredige verdeling tussen impliciete 

en expliciete beledigingen. Met uitzondering van het regenboogdebat, dat ook een groot 

aantal onrespectvolle berichten aan het adres van mededeelnemers kent, zijn 

beledigingen voornamelijk gericht naar sleutelfiguren in de maatschappelijke 

problematiek (77 percent), in mindere mate naar andere deelnemers (19 percent) en zo 

goed als niet naar nieuwsmedia en journalisten (4 percent). Toch zijn in totaal binnen de 

steekproef de helft van de berichten onrespectvol van aard. Dit duidt toch op een grote 

negativiteit binnen de discussies, wat een belangrijke reden is voor potentiële 

participanten om zich afzijdig te houden (Picone, 2011).  
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Ten slotte kunnen berichten ook vormelijk onrespectvol overkomen door het gebruik van 

extreme typografie. Zo geeft een overdreven gebruik van hoofdletters of uitroeptekens 

al snel de indruk dat een deelnemer aan het roepen is, en een herhaling van vraagtekens 

lijkt te wijzen op ongeloof. Bij iets meer dan tien procent van het totaal aantal berichten 

blijkt een dergelijke extreme typografie gebruikt te zijn. Daarin zijn slechts kleine 

verschillen merkbaar tussen de nieuwsmedia, met het hoogste procentueel aantal voor 

Knack.be, en geen verschillen tussen de topics.  

 

Respect op de nieuwsfora samengevat: 

 

¬ Inhoudelijk zijn gemiddeld de helft van alle berichten respectvol van aard,  

¬ Het aantal onrespectvolle reacties varieert naargelang inhoud en nieuwssite: meer 

onrespectvolle berichten komen voor op Knack.be dan op Hln.be en De Standaard 

Online; meer ook in het regenboog- en spoorstakingdebat dan in het reclamedebat,  

¬ Beledigingen zijn voornamelijk gericht naar sleutelfiguren in de maatschappelijke 

problematiek, in mindere mate naar andere deelnemers en zo goed als niet naar 

nieuwsmedia en journalisten, 

¬ Vormelijk komt bij slechts iets meer dan 10 percent van de berichten een overdreven 

gebruik van hoofdletters en leestekens voor. 
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Criterium 6: oprechtheid & transparantie 

 

Een volgend criterium van deliberativiteit is de voorwaarde dat argumentatie moet 

steunen op oprechtheid of discursieve openheid, in tegenstelling tot misleiding. Het 

eerste aspect hiervan is de mate waarin een deelnemer oprecht communiceert over 

zijn/haar intenties. Dit is niet meetbaar via een inhoudsanalyse omdat dit gegeven te 

intern van aard is. Een ander aspect dat hieraan verwant is, is de mate van anonimiteit, 

wat zorgt voor een verlaging van transparantie. Uit de analyse blijken er hieromtrent 

grote verschillen te zijn tussen de nieuwsmedia. Zo reageert een overgrote meerderheid 

op HLN.be onder een nickname, op De Standaard Online via gedeeltelijke identificatie en 

op Knack.be onder de volledige naam. Bij DeWereldMorgen.be is er sprake van een meer 

gevarieerde verdeling, met de grootste groep gebruikers die berichten plaatsen onder de 

volledige eigen naam. Ook tussen de discussieonderwerpen blijken er verschillen: zo 

wordt bij het reclamedebat meer gereageerd onder een nickname en ook bij het 

spoorstakingdebat wordt deze identificatiemethode voornamelijk toegepast. Reacties in 

de regenboogdiscussies worden dan weer vooral onder de volledige eigen naam 

geplaatst. Het lijkt enigszins contradictorisch dat een meer gepolariseerd onderwerp 

zoals het regenboogdebat toch tot een hogere mate van identificatie leidt. Vermoedelijk 

worden deze cijfers echter beïnvloed door een verschil in het aantal berichten per 

nieuwsmedium per topic. Zo wordt HLN.be relatief beter gerepresenteerd in het 

reclamedebat dan in het regenboogdebat.  

 

Anonimiteit op de nieuwsfora samengevat:  

 

¬ Identificatie is sterk afhankelijk van de nieuwssite en de mogelijkheden die worden 

toegelaten. Wanneer anonimiteit naar andere deelnemers wordt toegelaten, zoals 

op Hln.be, reageert de overgrote meerderheid onder een nickname.  
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Criterium 7: mobilisatie 

 

Het laatste deliberatieve criterium heeft betrekking op de verwachting dat (online) 

deliberatie en participatie een democratische meerwaarde bieden en er wel degelijk een 

doorstroom moet plaatsvinden naar externe publieke agenda’s. Uit eerder onderzoek 

(Picone, 2011: 116) blijkt dat ook deelnemers deze verwachting delen. Hoewel dit opnieuw 

een criterium is dat eerder intern van aard is, is in deze studie getracht hierover 

uitspraken te doen aan de hand van twee manifeste aspecten. Ten eerste wordt het feit 

dat een deelnemer een maatschappelijke groep of persoon expliciet aanspreekt in 

zijn/haar commentaar gezien als een uiting van verwachte mobilisatie. Het aantal 

berichten waarin maatschappelijke groepen of personen expliciet worden aangesproken is 

in het algemeen bijzonder laag (9%). Bij De Standaard Online gaat het om slechts 3 procent 

van de commentaren tegenover 12% bij HLN.be. Bij de andere nieuwsmedia is dit ongeveer 

10 procent. Met betrekking tot de verschillende discussieonderwerpen neemt het aantal 

aansprekingen toe naarmate het onderwerp een sterkere personificatie kent. Zo worden 

amper publieke groepen of organisaties aangesproken in het reclamedebat (3%). Het valt 

al meer voor in het spoorstakingdebat (6%) waarin onder andere de vakbonden en de 

NMBS een centrale rol spelen, maar waarin de discussie nu en dan ook handelt over het 

meer algemene sociaaleconomische beleid in België. Relatief veel expliciete 

aansprekingen gebeuren in de regenboogdiscussie (11%), die bijna volledig draait rond de 

persoon van Bart De Wever of oppositiefiguren (bijv. Yasmine Kherbache (sp.a)).  

 

Een tweede manifest aspect van verwachte mobilisatie is de mate waarin deelnemers 

oplossingen voor de maatschappelijke problematiek aanbieden. Oplossingen worden  

aangereikt in ongeveer een derde van het totaal aantal berichten, met opnieuw het minst 

aantal keer op De Standaard Online procentueel gezien en het meest op HLN.be. 

Interessanter is echter het verschil tussen de onderwerpen, waar dit keer het aanbod van 

oplossingen lijkt toe te nemen naarmate de onderwerpen dichter bij de persoonlijke 

levenssfeer van de discussiedeelnemers liggen. Zo gebeurt dit in meer dan de helft van de 

berichten met betrekking tot de discussie over het doorspoelen van reclame op TV, en 

minder dan een derde van de berichten in de regenboogdiscussies. Het debat over de 

spoorstaking valt hier tussenin. Dit wijst toch op een relevante groep deelnemers in de 

steekproef die op een constructieve manier proberen mee te denken aan een 

oplossingen omtrent de problemen die in de actualiteit komen.  

 

Aansprekingen en oplossingen in reacties op de nieuwsfora samengevat:  

 

¬ Maatschappelijke groepen of personen worden zelden expliciet aangesproken, 

relatief meer naarmate het onderwerp een sterkere personificatie kent, 

¬ Oplossingen worden in ongeveer een derde van het totaal aantal berichten 

aangereikt,  relatief meer naarmate de onderwerpen dichter bij de persoonlijke 

levenssfeer van de discussiedeelnemers liggen. 
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Rest: taalfouten 

 

Ten slotte wordt in deze studie ook het aantal taalfouten opgelijst. Het was niet de 

bedoeling om elke schrijf-, taal- en typefout te tellen, enkel per soort (spaties, leestekens, 

hoofdletters, dt-fouten…) te turven (met uitzondering van ‘verkeerde schrijfwijze’, 

daarbij werd wel elk woord en elke naam als aparte fout gezien). Het verband tussen het 

aantal taalfouten en deliberatieve criteria is vooralsnog onduidelijk. Het aspect werd 

voornamelijk in deze analyse opgenomen nadat uit verkennend onderzoek bleek dat het 

veelvuldig voorkwam. Bij de nieuwsmedia lijkt De Standaard Online de uitzondering te zijn 

met een gemiddelde van minder dan één fout per bericht. De andere nieuwsmedia zitten 

op ongeveer dezelfde lijn rond gemiddeld 1, 15 fouten per bericht. Onder de 

discussieonderwerpen telt de discussie over de spoorstaking dan weer het minst aantal 

schrijffouten en het reclamedebat het meest, al zijn de verschillen kleiner dan tussen de 

nieuwsmedia.  
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Luik 2: correlatieve inhoudsanalyse 
 

Via de inhoudsanalyse kunnen we niet enkel beschrijvende resultaten genereren, het kan 

ook interessant zijn om verschillende (variabelen van) criteria met elkaar te linken en op 

die manier bepaalde patronen te onderscheiden. In deze studie worden aan de hand van 

één variabele per criterium enkele verwachte relaties met variabelen van andere criteria 

gemeten. Enkel die variabelen waartussen een verband wordt verwacht, zullen hier 

worden in kaart gebracht. 

 

Criterium 1: Relatief aantal deelnemers 

 

Een hoge activiteitsgraad wordt veelal beschouwd als kernelement van deliberativiteit, 

maar het is niet geheel duidelijk of meer activiteit ook altijd een teken is voor meer 

deliberatie (Himmelroos & Christensen 2012: 6). Tussen de deelnemers zijn er verschillen 

in de mate waarin ze deelnemen aan de discussies: de zogenaamde one-timers reageren 

slechts een enkele keer (in dit onderzoek: 1 of 2 keer per discussieonderwerp), de 

frequente gebruikers reageren vaker (in dit onderzoek: 2 tot 4 keer per 

discussieonderwerp) en de zeer frequente gebruikers spenderen relatief veel tijd op het 

forum (in dit onderzoek: vanaf 5 keer per discussieonderwerp). Deze laatste groep van 

deelnemers, ook wel de kerngroep genoemd, wordt dus gekenmerkt door een hogere 

mate van activiteit. In wat volgt zal het verband tussen een lagere of hogere mate van 

activiteit worden onderzocht, naast andere deliberatieve criteria.   

 

Zo kunnen we vooreerst het verband in kaart brengen tussen ‘omvang en activiteit’ (aan 

de hand van de variabele ‘relatief aantal deelnemers’) en het inclusiviteitscriterium. De 

data laten niet echt toe om een uitspraak te doen over de genderdiversiteit, al lijkt deze 

tussen de deelnemers af te nemen naarmate gebruikers vaker reageren. Wel kunnen we 

een link leggen tussen de frequentie van deelname en het standpunt ten opzicht van het 

discussieonderwerp (tabel 6). Opmerkelijk is dat het bij one-timers en frequente 

gebruikers nog voornamelijk tegenstanders zijn die reageren. Dit kan wijzen op het feit 

dat mensen makkelijker over de streep getrokken worden om te reageren wanneer ze 

negatieve gevoelens hebben over het nieuwsitem, die ze voornamelijk wensen te 

ventileren. Daartegenover neemt het aantal berichten dat neutraal staat ten opzichte van 

het discussieonderwerp toe naarmate participanten meer reacties achterlaten. Op zijn 

beurt zou dit kunnen wijzen op het feit dat mensen die meer reageren op een 

nieuwsartikel dit doen om de discussie aan te gaan eerder dan om louter een mening te 

uiten, waardoor ze ook neutraler of minder expliciet pro of contra zijn.  
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Tabel 6: Correlatie relatief aantal deelnemers & diversiteit standpunten 

 

Verder is het interessant om te meten in hoeverre en in welke mate zeer frequente 

gebruikers reageren op andere berichten (criterium ‘constructieve interactie’). Wat 

reciprociteit betreft, blijkt het verschil tussen one-timers en zeer frequente gebruikers 

erg groot. One-timers plaatsen hun reacties voornamelijk in de vorm van een monoloog. 

De kerngroep van een nieuwsmedium spitst zich daarentegen voornamelijk toe op reacties 

– net als de frequente gebruikers – en interacties. Bij alle groepen geldt dat wanneer er 

gereageerd wordt, dit voornamelijk ter deligitimering van andermans claims is. Daarnaast 

dient een groot aandeel reacties ter degradatie, een aandeel dat zelfs licht stijgt 

naarmate gebruikers meer actief zijn. Wat de reflexiviteit ten opzichte van eigen claims 

betreft, blijkt de mate van nuancering groter bij one-timers en frequente gebruikers dan 

bij de kerngroep. Hoewel ze minder vaak off-topic reageren, lijken zij liever het been stijf 

te houden en geen aanpassingen te maken. Dit zou erop kunnen wijzen op het bestaan 

van een groep frequente gebruikers die de toon zetten op nieuwsfora, ten koste van een 

deliberatieve dialoog.  

 

Die groep frequente gebruikers lijkt bovendien inderdaad harder tegenover 

mededeelnemers. Zeer opvallend is dat de ‘op de man’-reacties van zeer frequente 

gebruikers voornamelijk gericht zijn aan mededeelnemers (60 procent) en niet, zoals bij 

one-timers en frequente gebruikers, op sleutelfiguren in de maatschappelijke 

problematiek. Een reden hiervoor kan zijn dat door het zeer frequente gebruik van de 

discussielijnen, deelnemers elkaar beter kennen en gemakkelijker vervallen in het 

adresseren van persoonlijke eigenschappen. De vraag  blijft of dergelijke vormen van 

interactie deliberatie wel ten goede komen. Dit zou immers kunnen betekenen dat 

discussies persoonlijker worden eerder dan rationeel naarmate men frequenter 

deelneemt. Dit zou niet enkel het rationeel debat kunnen aantasten, maar ook de 

openheid ervan naar nieuwe deelnemers toe.   

 

Verder zijn de verschillen tussen one-timers, frequente gebruikers en de kerngroep niet 

echt groot wat betreft de rationaliteit van de argumentatie. Wat betreft de mate van 

respect, zowel inhoudelijk als vormelijk (criterium ‘empathie’), blijken er geen verschillen 

te bestaan tussen de kerngroep en de minder frequente participanten. Allen vervallen 

even weinig of even vaak in beledigingen en extreme typografie.  

 

De correlatieve analyse tussen het relatief aantal deelnemers en de mate van identificatie 

(criterium ‘oprechtheid en transparantie’) levert echter wel significante resultaten op. Zo 

Aantal deelnemers (relatief)

~ Diversiteit standpunten

contra

neutraal/

onduidelijk pro

One-timer 52% 10% 38%

Frequent 41% 28% 32%

Zeer frequent 25% 42% 32%
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blijkt dat one-timers meestal onder een nickname reageren, frequente gebruikers aan de 

hand van gedeeltelijke identificatie, en zeer frequente gebruikers aan de hand van 

volledige identificatie. Deze resultaten – en in het bijzonder het verband tussen one-

timers en anonimiteit – kunnen echter niet los worden gezien van de geselecteerde 

nieuwsmedia in deze studie. Anonimiteit is immers enkel mogelijk op HLN.be (ook op 

DeWereldMorgen.be, maar deze steekproef is verwaarloosbaar klein wat betreft het 

aantal anonieme reacties).  

 

Verder blijkt uit correlatie tussen het relatief aantal deelnemers en de mate waarin 

deelnemers anderen trachten te mobiliseren (criterium ‘mobilisatie’), dat one-timers zich 

in hun commentaren harder toeleggen op het aanbieden van oplossingen voor de 

maatschappelijke problematiek ter sprake. Bij zeer frequente gebruikers is dit aandeel 

kleiner. Mogelijk richten zij hun commentaren meer op de argumentatie binnen het 

discussieforum, waardoor het verband met de maatschappelijke problematiek soms op 

de achtergrond kan verdwijnen. Dit kan kloppen met het beeld van een groep frequente 

gebruikers die discussie – maar daarom nog geen deliberatie – genegen zijn tegenover 

eenmalige gebruikers die meer gemotiveerd worden door de specifieke discussie en de 

bijdrage die ze aan de discussie of het onderwerp ervan willen geven.    

 

De correlatie tussen de graad van activiteit en andere criteria samengevat: 

 

¬ Discussieonderwerp: reacties van one-timers en frequente gebruikers zijn 

voornamelijk tegen het argument in het artikel gericht, meer reacties van de 

kerngroep zijn neutraal,  

¬ Interactie:  One-timers plaatsen hun reacties voornamelijk in de vorm van een 

monoloog, de kerngroep van een nieuwsmedium spitst zich daarentegen 

voornamelijk toe op reacties  en interacties, 

¬ Reflexiviteit: One-timers en frequente gebruikers vertonen een grotere mate van 

nuancering dan de kerngroep, die meer het been stijf houdt, 

¬ Mededeelnemers: de ‘op de man’-reacties van zeer frequente gebruikers zijn 

voornamelijk gericht aan mededeelnemers (60 procent). One-timers en frequente 

gebruikers richten zich meer op maatschappelijke sleutelfiguren, 

¬ Respect: de groepen verschillen niet inzake beledigingen en extreme typografie, 

¬ Mobilisatie: one-timers leggen zich in hun commentaren harder toe op het 

aanbieden van oplossingen voor de problemen in het artikel dan de kerngroep. 
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Criterium 2: Diversiteit standpunten 

 

Een diversiteit aan standpunten ten opzichte van het onderwerp maakt dat er onder de 

deelnemers onenigheid bestaat. Een zekere mate van meningsverschil helpt om de zaken 

‘beter te zien’ en bevordert begrip. Een te hoge mate van onenigheid kan ook 

contraproductief werken: het overweldigt deelnemers en zorgt ervoor dat ze hun eigen 

standpunten kost wat kost willen verdedigen (Wojcieszak & Price, 2012: 431). Een 

productief deliberatief debat lijkt het meest gewonnen bij een beperkte mate van 

onenigheid. Uit voorgaand descriptief onderzoek (zie criterium 2: diversiteit) bleek dat de 

mate van diversiteit echter vrij laag was, zeker wat de discussies over de spoorstaking en 

de mogelijke betaling voor het doorspoelen van reclame op tv betreft. Het 

regenboogdebat is dan weer wel iets meer gepolariseerd, met nog wel steeds overwicht 

van deelnemers die ‘pro’ zijn. Om de correlatie tussen de mate van standpuntdiversiteit 

(criterium ‘inclusiviteit en diversiteit’) met andere deliberatieve criteria te meten, is op 

basis van het descriptieve onderzoek een dummyvariabele aangemaakt waarbij het 

spoorstaking- en reclamedebat het label ‘weinig diversiteit’ krijgen (want de overgrote 

meerderheid is contra) en regenboog ‘matige diversiteit’. Binnen de verschillende 

onderwerpen was er weinig verschil in de mate van onenigheid (enkel in het overwicht 

pro’s en contra’s). Een discussie met volledige diversiteit, dus ongeveer evenveel pro’s als 

contra’s, is evenwel niet te detecteren in de dataset van deze studie.  

 

Een eerste correlatie wordt gezocht tussen de mate van onenigheid en het relatief aantal 

deelnemers (criterium ‘omvang en activiteit’). Op basis van de beschikbare data blijkt dat 

een discussie met meer onenigheid een groter aandeel van frequente gebruikers vertoont. 

One-timer-reacties komen vaker voor in discussies waarin vrij veel eensgezindheid 

bestaat. Een resultaat in dezelfde lijn vinden we terug wanneer we de mate van 

diversiteit linken aan de variabele ‘reciprociteit’ (criterium ‘constructieve interactie’). 

Discussies met meer onenigheid blijken minder monologen en meer reacties en interacties 

op te leveren. De vraag is echter of de mate van onenigheid niet enkel een invloed heeft 

op de mate waarin er wordt gereageerd, maar ook op de manier van reageren. De mate 

van onenigheid blijkt enkel gerelateerd te kunnen worden aan een lichte verhoging van 

het aandeel deligitimerende reacties, wat vrij logisch is wanneer er meer reacties zijn die 

elkaar tegenspreken. Vanuit eenzelfde logica kon worden verwacht dat de mate van 

wederzijds begrip lager zou liggen bij discussies met meer onenigheid.  

 

Vervolgens is het interessant om te onderzoeken of meer onenigheid in de discussies 

leidt tot een rationelere argumentatie. Uit de analyse blijkt dat bij een discussie met een 

middelmatige diversiteit aan standpunten – en daardoor met redelijk wat onenigheid –

het aandeel on-topic reacties daalt ten ‘voordele’ van meer reacties die ofwel de discussie 

adresseren, ofwel op de man spelen. Het is in dit opzicht dat meer diversiteit niet per se 

leidt tot een vruchtvollere discussie. Het heeft ook amper invloed op het aantal 

argumenten en de bronvermelding. Bij dit laatste blijven deconstructieve bronvermelding 

en geen bronvermelding de grootste groep. Enkel het aandeel reacties die gebaseerd zijn 

op persoonlijke ervaringen ligt veel hoger bij de discussies met weinig diversiteit (22 

percent tegenover 9 percent). Dit kan gerelateerd worden aan de aard van de topics: de 
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discussies met weinig diversiteit handelen over de spoorwegen en televisie, zaken 

waarmee deelnemers vaker in contact komen dan met een Antwerps loket en de 

politieke polemiek rond Bart De Wever.  

 

Verder zou men kunnen verwachten dat een hogere mate van onenigheid ook leidt tot 

sterkere emoties en meer scheldpartijen. Wanneer we de link leggen met de variabele 

‘inhoudelijk respect’ (criterium ‘empathie’), blijkt er geen sterk verband tussen de 

diversiteit van de discussie en toon die mensen aanslaan. De mate van respect ligt slechts 

enkele procenten lager, en hoewel het aandeel impliciet respectloze berichten stijgt, 

daalt het aandeel expliciet respectloze berichten. Wat de vormelijke onrespectvolle 

berichten betreft, blijken de commentaren binnen de discussies met grotere onenigheid 

zelfs respectvoller te zijn en minder vaak extreme typografie te bevatten.  

 

Ten slotte wordt ook de verwachting dat meer gepolariseerde discussies eventueel een 

hogere mate van anonimiteit (criterium ‘oprechtheid en transparantie’) zouden bevatten 

tegengesproken (deelnemers zouden immers meer teruggehouden kunnen zijn om 

oprecht hun meningen te uiten doordat de kans dat ze een tegenreactie krijgen, veel 

groter is). Er zijn amper verschillen te merken met de discussies die een hoge mate van 

eensgezindheid kennen.  

 

De correlatie tussen de diversiteit van standpunten en andere criteria samengevat: 

 

¬ Aantal deelnemers: discussies met meer onenigheid vertonen een groter aandeel 

frequente  gebruikers, 

¬ Interactie: discussies met meer onenigheid leveren minder monologen en meer 

reacties en interacties op, 

¬ Argumentatie: in discussies met meer onenigheid daalt het aandeel on-topic reacties 

ten ‘voordele’ van meer reacties die ofwel de discussie adresseren, ofwel op de man 

spelen. Het aantal reacties en de soort bronvermelding verschillen niet, 

¬ Anonimiteit: discussie met meer onenigheid vertonen geen hogere mate van 

anonimiteit onder de deelnemers. 
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Criterium 3: Reciprociteit 

 

Een van de sleutelcriteria van deliberatie is interactie (criterium ‘constructieve interactie’). 

Deze interactie kan onder andere op een structurele manier gemeten worden door per 

discussielijn het aantal monologen, starters, reacties en interacties op te lijsten. Het gaat 

hier over de variabele ‘reciprociteit’. Opnieuw moet er rekening worden gehouden met 

een sterke link tussen bepaalde categorieën (bijvoorbeeld ‘monologen’) en bepaalde 

nieuwsmedia (bijvoorbeeld HLN.be). In wat volgt, zal naar verbanden worden gezocht 

tussen deze variabele en andere criteria. Voor de criteria ‘omvang en activiteit’ (variabele 

‘relatief aantal deelnemers’) en ‘inclusiviteit en diversiteit’ (variabele ‘diversiteit 

standpunten’) is dat reeds gebeurd (zie supra). Er wordt daarom gestart met het 

achterhalen van een eventuele link tussen reciprociteit en het criterium ‘rationaliteit 

argumentatie’.  

 

Zo blijkt er een significant verband te bestaan tussen de mate van reciprociteit en de 

relevantie van de berichten. Reacties en interacties zorgen er namelijk voor dat de 

aandacht wegschuift van het oorspronkelijke discussiethema. Het gaat vaker over geheel 

andere zaken of over de discussie zelf dan bij monologen en starters. Hoewel er geen 

significante wijzigingen zijn betreffende het aandeel berichten ‘op de man’, vindt er 

binnen deze categorie wel een duidelijke verschuiving plaats van personen en groepen 

die een rol spelen in de maatschappelijke problematiek naar personen die deelnemen aan 

de online discussie. Dit viel enigszins te verwachten aangezien monologen en starters per 

definitie niet verwijzen naar andere berichten en dus andere deelnemers.  

 

Wat betreft het aantal argumenten, zijn er weinig verschillen tussen de verschillende 

graden van reciprociteit. Dit in tegenstelling tot de expliciete  verantwoording van de 

argumentatie: hoewel deconstructieve (demagogische) argumentatie en het ontbreken 

van bronvermelding de dominante groepen blijven, neemt het aandeel deconstructieve 

verantwoordingen af naarmate de reciprociteit toeneemt. Bovendien blijken 

interagerende reacties vaker te steunen op persoonlijke ervaringen, en – wat ook geldt 

voor enkelvoudige reacties – verwijzen ze naar gelezen informatie op het forum. 

Naarmate discussies dus meer interactie vertonen, wordt de argumentatie meer 

onderbouwd, zij het door persoonlijke ervaringen eerder dan externe bronnen. Opvallend 

is dat het voornamelijk berichten zijn die zelf reacties uitlokken (starters), weliswaar 

eveneens in beperkte mate, die gebruik maken van informatie buiten de discussieruimte, 

alsof deze zuurstof aan de discussie willen toevoegen.  

 

Een volgende correlatie die wordt onderzocht, is het verband tussen de mate van 

reciprociteit en de inhoudelijke beleefdheid (criterium ‘empathie’) van berichten. Dit blijkt 

echt maar zwak te zijn, aangezien er op het vlak van inhoudelijk respect geen 

noemenswaardige verschillen zijn op te merken tussen de verschillende 

reciprociteitsniveaus.  

 

Ten slotte wordt nog een keer de correlatie onderzocht tussen het aanbieden van 

oplossingen of het geven van opdrachten voor de maatschappelijke problematiek 
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(criterium ‘verwachte mobilisatie’). Het zijn vooral monologen waarin men oplossingen 

aanbiedt. Naarmate de interactie stijgt, neemt dit af. Dit kan worden verklaard door het 

feit dat men op hogere reciprociteitsniveaus waarschijnlijk meer met elkaars reacties 

bezig is en minder met de initiële maatschappelijke problematiek.  

 

De correlatie tussen de reciprociteit en andere criteria samengevat: 

 

¬ Argumentatie (topic): meer reacties en interacties zorgen voor meer off-topic 

reacties, bovendien vaker gericht op andere deelnemers 

¬ Argumentatie (bron): meer reacties en interacties zorgen dat de argumentatie meer 

onderbouwd wordt, zij het vaak door persoonlijke ervaringen, 

¬ Respect: meer reacties en interacties leiden niet per definitie tot meer of minder 

respectvolle reacties, 

¬ Mobilisatie: vooral in monologen worden oplossingen aangereikt voor de problemen 

in het artikel. Dit neemt af naarmate interactie stijgt.  
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Criterium 4: Bronvermelding 

 

Rationaliteit is volgens veel onderzoeken (Trénel, 2004; Spörndli, 2003; Steenbergen et 

al., 2003) een basisvoorwaarde voor deliberatie. Het gebruik van logisch verantwoorde 

argumentatie kan immers geschillen minderen en oplossen. Aan de hand van de 

beschikbare data van het criterium ‘rationaliteit argumentatie’ is het mogelijk om deze 

claim te onderzoeken. De correlatie tussen de variabele ‘bronvermelding’ (wat het meest 

lijkt overeen te komen met logische argumentatie) en de mate van wederzijds begrip 

(criterium ‘constructieve interactie’) toont hierbij interessante resultaten. Het is immers 

niet zo dat het aanbieden van expliciete informatiebronnen binnen of buiten de 

discussieruimte leidt tot de oplossing van geschillen – hoewel dit veelal wel wordt 

verwacht. Commentaren met demagogische of retorische argumenten zijn voornamelijk 

(78 percent) terug te vinden in discussies (reactieketens) waarin weinig wordt 

toegegeven, maar commentaren met argumenten die van buiten uit worden aangereikt 

eveneens (71 percent). Wél is dit verrassend genoeg enigszins het geval wanneer 

deelnemers hun claims staven met persoonlijke ervaringen: de andere deelnemers doen 

iets meer toegevingen en de mate van wederzijds begrip stijgt. Demagogische 

argumenten worden net wel afgestraft, wat vanuit deliberatief oogpunt op zich positief 

is, zij het dat die afstraffing niet noodzakelijk gebeurt door het geven van 

tegenargumenten, maar eerder door beledigingen, steken onder de gordel, etc.  

 

Voor de criteria ‘omvang en activiteit’ (variabele ‘relatief aantal deelnemers’) en 

‘inclusiviteit en diversiteit’ (variabele ‘diversiteit standpunten’) is het verband met de 

variabele ‘bronvermelding’ reeds gemeten (zie supra, zie ook tabellen 41 en 53 in bijlage). 

Het verband met andere criteria wordt hier echter nog wel kort uit de doeken gedaan. Zo 

blijkt er een correlatie te zijn tussen het soort bronvermelding en de mate van inhoudelijk 

respect (criterium ‘empathie’). Het aandeel expliciete respectloze berichten neemt sterk 

af naarmate de deelnemers afstand doen van deconstructieve argumentatie en zich 

baseren op externe reële bronnen. Opnieuw is het opvallend dat het aandeel expliciet 

respectloze berichten het laagst is bij reacties die zich op persoonlijke verantwoording 

baseren. Dus ook hoe persoonlijker men zelf is in zijn argumentatie, hoe respectvoller men 

is naar anderen toe.  

 

Lezers worden vaak afgeschrikt om deel te nemen uit angst om persoonlijk aangepakt te 

worden (Picone, 2011). Maar opvallend is dus dat discussies respectvoller worden 

naarmate de argumentatie persoonlijker is, eerder dan rationeel onderbouwd. Dat die 

angst om hard aangepakt te worden leeft, blijkt ook uit de correlatie tussen 

bronvermelding en de mate van identificatie (criterium ‘oprechtheid en transparantie’). 

Het zijn voornamelijk anonieme deelnemers die gebruik maken van deconstructieve 

argumentatie, een gebrek aan bronvermelding of persoonlijke verantwoording. Externe 

verantwoording komt vooral voor bij deelnemers die hun volledige naam gebruiken om 

te reageren.   

 

Ten slotte is het mogelijk om aan de hand van de variabele ‘bronvermelding’ meer 

informatie te verkrijgen over de aard van de aangeboden oplossingen en opdrachten 
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(criterium ‘oprechtheid en transparantie’). Zo blijkt het aanbieden van oplossingen vooral 

voor te komen wanneer de argumentatie gestaafd wordt met innerlijke verantwoording 

en het minst wanneer externe argumenten worden aangehaald – die waarschijnlijk 

opnieuw eerder gericht zijn op de discussie zelf eerder dan op de inhoud van het artikel. 

De aangeboden oplossingen zullen naar alle waarschijnlijkheid dan ook op basis van 

persoonlijke ervaringen geformuleerd worden.  

 

De correlatie tussen de bronvermelding en andere criteria samengevat: 

 

¬ Reflexiviteit: reacties die wel externe bronnen bevatten leiden niet meer tot meer 

toegevingen dan reacties die steunen op demagogie. Reacties met persoonlijke 

argumenten leiden wel iets meer tot discussie met toegevingen of begrip, 

¬ Respect: Het aandeel expliciete respectloze berichten neemt sterk af naarmate de 

deelnemers afstand doen van deconstructieve argumentatie en zich baseren op 

externe reële bronnen en op persoonlijke ervaring. 

¬ Anonimiteit: voornamelijk anonieme deelnemers gebruiken deconstructieve 

argumentatie, een gebrek aan bronvermelding of persoonlijke verantwoording, 

¬ Mobilisatie: reacties die oplossingen aanreiken vertonen een grotere mate van 

persoonlijke verantwoording. 
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Criterium 5: Inhoudelijk respectvol 

 

Een volgende variabele is de mate van inhoudelijk respect, onderdeel van het criterium 

‘empathie’. De correlatie tussen deze variabele en voorgaande criteria is al uitgebreid 

onderzocht (zie supra, zie ook tabellen 42, 53, 59 en 63 in bijlage). Echter, een mogelijk 

interessante correlatie met de variabele ‘relevantie’ ontbreekt nog. De correlatie brengt 

geen echte verrassingen aan het licht en toont dat reacties die ‘op de man spelen’ vaker 

vervallen in het expliciet beledigen van personen en groepen.  

 

Criterium 6: Identiteit 

 

Zoals hierboven net is uitgewerkt, is de correlatie tussen de mate van identificatie 

(criterium ‘oprechtheid en transparantie’) en de andere criteria al uitgebreid getest (zie 

supra, zie ook tabellen 44, 55, 60, 64 en 67 in bijlage). De analyses worden hier daarom 

niet meer herhaald. Wel wordt nogmaals benadrukt dat de categorieën van deze 

variabele sterk gerelateerd kunnen worden aan de verschillende nieuwsmedia (bijv. 

anonimiteit en HLN.be) en hun kenmerken mogelijk de resultaten beïnvloeden.  

 

Criterium 7: Verwachte mobilisatie 

 

Het laatste deliberatieve criterium, namelijk mobilisatie, is bij de correlatie met de andere 

criteria enkel sporadisch onderzocht aan de hand van de variabele ‘aanbieden oplossing’ 

(zie supra, zie tabellen 45, 61 en 65 in bijlage). Hier worden nog enkele bijkomende 

correlaties onderzocht aan de hand van de variabele ‘verwachte mobilisatie: aanspreking 

publieke figuren’. Zo blijken aansprekingen vooral gedaan door one-timers (variabele 

‘relatief aantal deelnemers’, criterium ‘omvang en activiteit’) en in monologen (variabele 

‘reciprociteit’, criterium ‘constructieve interactie’). De aansprekingen blijken daarnaast 

zowel respectvol als beledigend. 
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4.2 Contextanalyse 

 

In het tweede luik van het analysekader voor online (nieuws)commentaren wordt 

stilgestaan bij de specifieke context waarin de discussies plaatsvinden. De democratische 

mogelijkheden die een nieuwssite kan bieden zijn niet het product van 

internettechnologie als zodanig, maar afhankelijk van verschillende contextuele factoren: 

de manier waarop de discussieruimte is ontworpen en het achterliggende beleid, het 

profiel van de website, het onderwerp van de discussie, en kenmerken van deelnemers 

aan het debat. Een eerste stap is daarom het descriptief oplijsten van de contextuele 

kenmerken, een tweede is het zoeken naar correlatie tussen deliberatieve criteria en 

contextuele kenmerken. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in tabelvorm in bijlage 

en worden hieronder uitvoerig besproken.  

 

Luik 1: descriptieve contextanalyse 
 

Omtrent het nieuwsmedium 

 

In deze studie zijn vier online nieuwsmedia geanalyseerd: De Standaard Online (online 

versie van De Standaard, onderdeel van Corelio – en nu Het Mediahuis), 

DeWereldMorgen.be, HLN.be (online versie van Het Laatste Nieuws, onderdeel van De 

Persgroep) en Knack.be (online versie van Knack, onderdeel van Roularta). Er is getracht 

de contextuele verschillen tussen de vier geselecteerde nieuwssites in kaart te brengen 

aan de hand van site-observaties door de onderzoeker en vragenlijst die via e-mail 

verzonden zijn aan de verschillende websitebeheerders. Bij de vragenlijst werd expliciet 

vermeld dat ze doelde op de periode november 2012 tot april 2013, de periode waarin de 

geselecteerde discussies (spoorstaking, regenboog en reclame TV) plaatsvonden. De 

bevraging werd door drie van de vier nieuwssites ingevuld, enkel van Knack.be kwam 

geen respons. De resultaten zijn in tabelvorm terug te vinden in bijlage. 

 

Profiel medium 

 

Domein 

Alle geselecteerde websites kunnen in verband worden gebracht met nieuwsmedia en 

bespreken dus de actualiteit. Het gaat hier om een doelbewuste selectie met het oog op 

de onderzoeksvraag van deze studie.  

  

Soort 

De krant De Standaard wordt beschouwd als één van de kwaliteitskranten in België. Knack 

is geen krant, maar een wekelijks magazine. Het blad profileert zich als “enig 

nieuwsmagazine” van Vlaanderen en meet zich zo het high profile aan van een 

kwaliteitsblad. Daartegenover staat de populaire krant Het Laatste Nieuws, tevens de 

grootste krant van Vlaanderen. Als alternatief medium (de site vermeldt immers 

meermaals dat het een antwoord wil bieden op de traditionele media) is De Wereld 
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Morgen het buitenbeentje van de nieuwssites die voor dit onderzoek werden 

geanalyseerd.   

  

Online 

De Standaard Online verschijnt sinds 1997 op het net als aanvulling op de papieren krant. 

Zes jaar later, in 2003, maakt ook Het Laatste Nieuws de overstap naar de digitale wereld. 

Nog 5 jaar later, sinds juli 2008, wordt de nieuwswaardigheid van Knack uitgebreid op de 

website. DeWereldMorgen.be kan ook in dit aspect als buitenbeentje worden beschouwd 

aangezien de nieuwssite niet ontstond als het online luik van een papieren blad, maar in 

2010 werd opgestart als opzichzelfstaand online initiatief.   

 

Grootte redactie 

De online redactie van De Standaard telt 16 journalisten en één hoofdredacteur 

(“nieuwsmanager”), Lies Lecomte, die sinds 2010 deze functie vervult. Op 

DeWereldMorgen.be worden de nieuwsberichten geleverd door acht redactieleden.  

Daarnaast worden ze bijgestaan door tal van burgerjournalisten.  Er is geen officiële 

hoofdredacteur, maar Dirk Barrez en Han Soete zijn/waren de drijvende krachten achter 

het project. Om zoveel mogelijk lezers op elk moment van de dag te kunnen bedienen, 

heeft HLN.be sinds 2008 zelfs een redactie in Sydney. De acties van de Belgische en 

buitenlandse redactie staan onder leiding van hoofdredacteur Mick Van Loon.  Als 

hoofdredacteur staat hij vanaf dag één aan het roer van de site, die redactioneel volledig 

losstaat van de krant. De volledige online redactie van De Persgroep Publishing bestaat uit 

40 journalisten die voor de verschillende sites van de persgroep schrijven. 

De webredactie van Knack.be telt vijf journalisten en één hoofdredacteur (Eddy 

Eerdekens).   

 

Organisatie: design & beleid 

 

Registratie en identificatie 

De Standaard Online verwacht van bezoekers die willen reageren op online content dat ze 

hun achter- en voornaam opgeven, evenals hun woonplaats, gender, geboortedatum en 

e-mail.  De reden hiervoor is dat deelnemers aan de discussies herkenbaar en gekend zijn 

bij de redactie, zo blijkt uit de bevraging. De redactie ziet immers altijd dezelfde naam bij 

de reactie, en dus geen schuilnaam die veranderd kan worden.   Vrijwillig kan de 

gebruiker ook nog een wachtwoord opgeven.  Tegenover andere gebruikers wordt ofwel 

de voornaam en de eerste letter van de achternaam, ofwel de achternaam en de eerste 

letter van de voornaam weergegeven. Volgens de bevraging werd voor dit gemengd 

systeem gekozen omdat enerzijds anonimiteit ervoor zorgde dat de gedragsregels 

werden geschonden, maar de redactie anderzijds de herkenbaarheid van zijn bezoekers 

enigszins wilde beperken: “we laten wel toe om de familienaam niet volledig zichtbaar te 

maken voor andere gebruikers, omdat sommige mensen wel zinnige argumenten hebben 

maar omwille van hun werk of andere redenen niet volledig herkenbaar willen zijn 

(volledige naam moet dan wel ingevuld zijn op registratiefiche)”. Uit de inhoudsanalyse 

van de nieuwscommentaren bleek dit soms echter ook tot problemen te leiden: “Nope. 

Ik ben al jaren Peter D. Nu is er nog een Peter D. bij gekomen blijkbaar.” 
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Om zich te registreren op de DeWereldMorgen.be, moeten gebruikers verplicht hun 

voornaam, gebruikersnaam en e-mailadres opgeven. Uit de bevraging blijkt dat de 

redactie anonimiteit wil vermijden. Tegenover andere deelnemers hebben gebruikers de 

keuze zich te identificeren met hun achter-, voor- of gebruikersnaam.   

 

Indien lezers van HLN.be willen reageren op online artikels, dan moeten ze verplicht 

achter-, voor- en gebruikersnaam opgeven, evenals hun e-mail en wachtwoord. Ze mogen 

dit ook aanvullen met gegevens over hun woonplaats. In de bevraging werd bovendien 

vermeld dat het gsm-nummer van deelnemers wordt gevraagd. Tegenover andere 

gebruikers is de gebruikersnaam verplicht en kan op vrijwillige basis ook de woonplaats 

openbaar worden gemaakt. De gebruikers kunnen tijdens de interacties dus onder een 

schuilnaam te werk gaan. De redactie koos hiervoor omdat zij geen te hoge drempel 

wilden opwerpen, zo blijkt uit de bevraging.  

 

Bezoekers die willen reageren op artikelen van Knack.be, moeten verschillende 

persoonlijke contactgegevens verplicht opgeven: achter- en voornaam, nickname, 

woonplaats, gender, e-mailadres en een wachtwoord. Vrijwillig kunnen bij de registratie 

ook geboortedatum en telefoonnummer worden opgegeven. Hoewel ze een 

gebruikersnaam kunnen aanmaken, moeten deelnemers aan discussies antwoorden 

onder hun eigen naam. Tegenover andere deelnemers worden sinds eind 2012 voor- en 

achternaam verplicht weergegeven. Uit de inhoudsanalyse van de commentaren bleek 

dat de omschakeling zorgt voor heel wat gespeculeer onder de frequente gebruikers van 

de discussielijnen op Knack.be over elkaars identiteit. 

 

 

Stimulatie van participatie en interactie 

Voorwaarden 

De Standaard Online stelt als enige voorwaarde om te kunnen deelnemen aan discussies 

dat de gebruikers geregistreerd zijn (nodige gegevens: zie supra), zo ook 

DeWereldMorgen.be. HLN.be stelt twee voorwaarden aan deelname aan de discussies: de 

gebruikers moeten meerderjarig zijn en zich gratis geregistreerd hebben. Met deze 

laatste maatregel heeft de redactie “repeated offenders” kunnen weren, zo bleek uit 

onze bevraging. Knack.be stelt strengere voorwaarden dan de andere hier besproken 

nieuwssites. Zo moeten gebruikers zich niet alleen registreren, ze moeten ook toegang 

aanvragen om reacties te kunnen plaatsen. In deze procedure controleert een moderator 

manueel de naam en contactgegevens van gebruikers. 

 

Mogelijkheden 

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, kunnen De Standaard Online-bezoekers enkel 

op geselecteerde artikels en opiniestukken reageren die voor beperkte tijd worden 

opengesteld, en op een forum, namelijk ‘DSdiscussie’. Daarnaast werden er in de periode 

waarnaar de bevraging doelt ook discussievragen op Facebook gepost. In de bevraging 

wordt nog aangegeven dat het aantal artikels waarop gebruikers kunnen reageren, in de 

toekomst opnieuw iets zal worden opgetrokken. De gebruikers van DeWereldMorgen.be 
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kunnen daarentegen na de registratie voor onbepaalde tijd op alle artikels reageren. Ze 

kunnen eveneens antwoorden op discussievragen op Facebook. Ook bezoekers van 

HLN.be kunnen op alle artikels reageren, maar slechts binnen een periode van drie 

maanden. Deze tijdslimiet wordt gehanteerd vanwege technische overwegingen, zo blijkt 

uit de bevraging. De nieuwssite biedt tevens de mogelijkheid van een poll. Nadat bij 

Knack.be het relatief strenge toelatingsproces is doorlopen, kunnen geregistreerde 

bezoekers van de site reageren onder artikels en op Facebook.   

 

Ten slotte is er nog een significant verschil tussen het aantal tekens dat 

discussiedeelnemers kunnen besteden per reactie op de verschillende websites: zowel De 

Standaard Online als HLN.be kennen een limiet, respectievelijk 1000 en 500 tekens. Ze 

doen dit enerzijds uit inhoudelijke redenen (De Standaard Online: “we merkten dat 

sommige mensen volledige artikels/onderzoeken naar het forum copy pasten”), en 

anderzijds uit grafische en visuele redenen (in het geval van HLN.be). De andere twee 

nieuwssites staan een ongelimiteerd aantal tekens toe.  

 

Aantrekken deelnemers 

Op de nieuwssites worden weinig stappen ondernomen om (nieuwe) gebruikers aan te 

sporen tot deelname aan discussies. Enkel op De Standaard Online verschijnt regelmatig 

een ‘DS discussie’, al moet de bezoeker redelijk wat scrollen voordat dit item zichtbaar 

wordt. Op de andere drie nieuwssites worden lezersdiscussies op geen enkele manier 

expliciet gepromoot (in tegenstelling tot polls, op bijvoorbeeld HLN.be). Enkel 

verschijnen standaard reactiebuttons onder de opengestelde artikels.  

 

Interactie bevorderen 

Interactie tussen gebruikers wordt op De Standaard Online bevorderd door middel van 

een reactiebutton onder de reacties, en een beoordelingsbutton (“Aanraden”).  Reacties 

worden ook gegroepeerd in reactieketens.  

Ook op DeWereldMorgen.be verschijnen reactiebuttons onder reacties en krijgen 

deelnemers daarnaast  e-mailnotificaties bij nieuw geplaatste reacties. 

Bij observatie van HLN.be  bleek dat er geen ingrepen waren gedaan om interactie tussen 

gebruikers aan te moedigen. Toch werd in de bevraging gesteld dat er een reactiebutton 

onder de reacties aanwezig zou zijn, evenals een beoordelingsbutton.  Vermoedelijk werd 

hier bedoeld dat deze onder de artikels staan.  

Ook op Knack.be werden geen features ter bevordering van interactie tussen deelnemers 

geobserveerd.  

 

Moderatie 

Een laatste aspect van het discussiebeleid van de verschillende sites betreft de moderatie. 

Dit aspect is zeer moeilijk in kaart te brengen via observatie omdat er veelal weinig 

externe communicatie over bestaat. Uit de website-observaties is gebleken dat elke 

nieuwssite een geheel van spelregels opstelt waarin de moderatie ook ter sprake komt 

(zie bijlage 2). Op basis van deze documenten kunnen enkele uitspraken worden gedaan 

over de regels die aan de basis liggen van de moderatie en de taken van de moderator. 
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Men moet er zich wel van bewust zijn dat deze spelregels geen volledige informatie over 

de moderatie verschaffen.  

 

Regels 

In de spelregels met betrekking tot moderatie heeft De Standaard Online aandacht voor 

verschillende aspecten die relevant zijn voor deliberatie. Zo “moedigt de redactie 

deelnemers aan om hun mening zo bondig mogelijk te formuleren, met duidelijke 

voorbeelden en/of argumenten”, wat neerkomt op rationele argumentatie. Dit geldt 

eveneens voor  de waarschuwing dat bijdragen die niet over het opgegeven onderwerp 

handelen, zullen worden verwijderd. Daarnaast zijn onrespectvolle reacties (“bijdragen 

die oproepen tot haat, deel uitmaken van een lastercampagne of beledigende taal 

bevatten”) verboden, net als anoniem reageren. Ten slotte vestigt de redactie nog extra 

de aandacht op taalfouten en het voorkomen ervan.  

Ook de gedragsregels op DeWereldMorgen.be stipuleren dat reacties relevant moeten 

zijn. Zo moeten ze betrekking hebben op het betrokken artikel of het opgegeven 

onderwerp en zijn reclame of promotionele links naar externe sites niet toegestaan. 

“Reacties zijn evenmin bedoeld om campagne te voeren of oproepen te lanceren.” 

Daarnaast moeten de berichten respectvol zijn en mogen ze geen persoonlijke aanvallen, 

beledigende taal of bijnamen bevatten. Ook vormelijk respect wordt verwacht: “gebruik 

geen hoofdletters of opeenvolging van leestekens om uw argumenten kracht bij te 

zetten.”  

 

Op alle sites wordt trouwens een lijstje gegeven van strafbare feiten, zo ook op HLN.be. 

Reacties die het privéleven of de goede naam van anderen aantasten, die kunnen worden 

beschouwd als stalking, lasterlijke reacties, scheldpartijen, grove beledigingen enz. zijn 

verboden. Dit zijn allemaal elementen die binnen de analyse van het deliberatieve 

karakter beschouwd worden al inhoudelijk onrespectvol en dus behoren tot het criterium 

‘empathie’.  Daarna worden op een wat minder verbiedende toon nog ‘enkele praktische 

tips’ meegegeven. Meer specifiek wordt de omvang (het aantal tekens), de rationaliteit 

van de argumentatie (het vermijden van nietszeggende artikels) en de typografie (geen 

reacties in hoofdletters of in een vreemde taal).   

 

In de regels op Knack.be wordt opgeroepen tot respect en beleefdheid tegenover andere 

gebruikers.  Men maant bezoekers ook aan gematigd en met mate te reageren.  

Afgeraden zijn off-topic berichten of reclame: “Jobaanbiedingen, zoekertjes naar werk, 

commerciële informatie of alle andere niet-relevante berichten”.    Alles wat strafbaar is, 

is uiteraard opnieuw verboden.  Berichten mogen volgens de regels ook geen virussen of 

technische mankementen bevatten die de server van de site zouden kunnen beïnvloeden. 

Net als op De Standaard Online is het verboden om anoniem te reageren. De regels zijn 

net zoals op de andere sites dus vrij gevarieerd over hetgeen mag en niet mag: ze 

betreffen verschillende deliberatieve criteria, namelijk rationaliteit argumentatie, 

empathie, oprechtheid en transparantie, en ook technische aspecten.  

 

 

Taken 
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Wat de taken betreft, staat in de disclaimer van De Standaard Online vermeld dat de 

redactie het recht heeft om reacties vóór publicaties na te kijken, wat echter niet wil 

zeggen dat alle online geplaatste berichten sowieso inhoudelijk zijn goedgekeurd, zo 

dekt de redactie zich in. Daarnaast heeft de redactie ook het recht om berichten te 

verwijderen. Er is geen communicatie of discussie mogelijk over de redenen voor het 

verwijderen van een bericht. De moderator lijkt op basis van de spelregels voornamelijk 

op te treden ter bestraffing van reacties en niet ter bevordering van reacties 

(bijvoorbeeld door zelf bijdragen aan het debat te leveren). Dit zien we ook terug in de 

gebruikersvoorwaarden van DeWereldMorgen.be en Knack.be. De redactie van 

DeWereldMorgen.be heeft het recht reacties niet te plaatsen – terwijl het online plaatsen 

van een reactie geen enkele inhoudelijke goedkeuring inhoudt –, met vertraging te 

plaatsen of te verwijderen.” Dit laatste gebeurt enkel en alleen na een beslissing van de 

redactie, die niet kan ingaan op verzoeken om reacties naderhand te verwijderen. De 

redactie heeft het recht een deelnemer tijdelijk of definitief de mogelijkheid om te 

reageren te ontzeggen. 

 

Opmerking: alle sites boden in de periode van november 2012 tot april 2013 de 

mogelijkheid om via een button onder elke reactie beledigende, aanstootgevende of 

ongepaste berichten te melden, waardoor ook de deelnemers zelf een zekere 

verantwoordelijkheid in de moderatie krijgen.  

 

Aanpassingen en opmerkingen 

 

In de bevraging werd aan de verschillende nieuwsmedia de mogelijkheid geboden om 

nog extra te communiceren over recente (na april 2013) en geplande veranderingen 

betreffende het beheer van de discussies en om opmerkingen te geven over andere 

zaken. De Standaard Online en DeWereldMorgen.be maakten gebruik van deze 

mogelijkheid.  

 

De Standaard Online meldt dat sinds algemene aanpassingen aan de site [eind april 2013] 

ook veranderingen in verband met de reacties werden doorgevoerd. Zo staan de 

reactiebuttons niet meer default onder de artikels, en kunnen gebruikers reageren op 

een beperkter aantal artikels. Echter wordt in een adem door vermeld dat het aantal 

artikels waarop gereageerd kan worden, opnieuw iets zal worden opgetrokken en dat de 

reactieknop opnieuw zichtbaarder wordt, want die bleek nu “net té goed verstopt”.   

 

DeWereldMorgen.be heeft dan weer recent aanpassingen doorgevoerd betreffende de 

moderatie: sinds 1 januari 2013 worden reacties eerst bekeken door de redactie alvorens 

ze geplaatst (of geweigerd) worden. Deze maatregel heeft blijkbaar al vruchten 

afgeworpen: sinds de redactionele filter werd ingesteld, zou het aantal onaanvaardbare 

reacties (racisme, belediging, bedreiging, naast de kwestie, persoonlijke aanvallen...) 

spectaculair zijn verminderd. 

 

Omtrent het topic 
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Op eenzelfde manier als het nieuwsmedium kan ook het specifieke onderwerp van de 

discussielijn een invloed hebben op het deliberatief karakter. In deze studie zijn de 

onderwerpen niet willekeurig, maar doelbewust geselecteerd (zie punt 3 ‘beknopte 

onderzoeksopzet’). Niettemin worden ze hier kort beschreven. De resultaten zijn in 

tabelvorm terug te vinden in de bijlagen (tabel 72). 

 

Een eerste verschil in discussieonderwerpen kan te maken hebben met de geografische 

focus van het onderwerp. In dit onderzoek hebben de thema’s – eerder toevallig – 

allemaal met binnenlandse zaken en regelgeving te maken. Evengoed worden 

buitenlandse thema’s bediscussieerd op de sites (bijvoorbeeld: de bekentenis van 

dopinggebruik door wielrenner Lance Armstrong). Daarnaast kunnen topics betrekking 

hebben op een verschillend maatschappelijk domein. Veel voorkomende discussietopics 

handelen over de politiek (zoals het regenboogdebat), een sociaaleconomische 

problematiek (zoals bij de spoorstaking), cultuur (een zeer breed domein, waartoe we 

ook televisie, en als zodanig het reclamedebat, rekenen), sport… 

 

Tot slot kunnen discussieonderwerpen op nieuwssites ook in hun opbouw verschillen. Zo 

kunnen ze vertrekken vanuit een nieuwsartikel, een opiniestuk (waarin kenmerkend meer 

expliciete meningen naar voor komen dan in een nieuwsartikel), of vanuit een 

discussievraag. In deze studie vertrekt het merendeel van de discussielijnen vanuit een 

nieuwsartikel. DeWereldMorgen.be en De Standaard Online vormen hierop een 

uitzondering. Het eerste medium verschilt van de norm omdat het gewoonweg  meer 

opiniestukken (op een zichtbare plaats) publiceert, en het tweede medium door in haar 

selectie van te becommentariëren media voornamelijk opiniestukken openstelt voor 

debatten.  

 

Omtrent de gebruikers 

 

Zoals aangegeven in de onderzoeksopzet dient ook het gebruikersprofiel van deelnemers 

gezien te worden als een contextuele factor die de deliberatie op een nieuwsforum kan 

beïnvloeden. Vanuit de inhoudsanalyse konden we niet voldoende gegevens verzamelen 

in verband met de demografie en de vaardigheden van de deelnemers. Idealiter gebeurt 

dit aan de hand van gebruikersgegevens die de kranten beschikken, maar deze kunnen 

zowel om privacy als om commerciële redenen niet gedeeld worden. Bovendien zijn deze 

gebruikersprofielen ook beperkt en zou bijkomende informatie via een grote survey 

onder de deelnemers moeten achterhaald worden.  

 

Binnen het Steunpunt Media werd het vooropgestelde gebruikersonderzoek 

ondergebracht binnen de Participatiesurvey die gemeenschappelijk door de Steunpunten 

Sport, Cultuur, Jeugd en Media worden uitgevoerd. De specifieke, longitudinale format 

van deze studie laat niet toe om een bepaald segment gebruikers (deelnemers aan 

nieuwsfora) te onderzoeken, en dus zeker niet om net die mensen te bevragen die achter 

de reacties zitten die voor deze steekproef gebruikt werden. Rechtstreeks uitspraken 

doen over deze groep is dus niet mogelijk.  
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Toch zal in de Participatiesurvey aandacht besteed worden aan hoe Vlaamse 

nieuwsgebruikers omgaan met het achterlaten van commentaren en het deelnemen aan 

discussies op online nieuwsfora. Op die manier zal het luik ‘participanten’ wel degelijk 

aandacht krijgen binnen het onderzoek van het Steunpunt Media, zij het niet rechtstreeks 

verbonden aan deze inhoudsanalyse.  

  

De besproken contextuele elementen samengevat: 

 

¬ Qua profiel verschillen de nieuwsmedia voornamelijk in het label dat ze doorheen de 

jaren hebben gekregen of zichzelf hebben gegeven, namelijk kwaliteit, populair of 

alternatief, en – meer structureel – in de omvang van hun online format, zowel qua 

tijd als qua redactie.  

¬ Daarnaast onderscheiden de nieuwsmedia zich ook in de organisatie van hun 

discussiefora. De duidelijkste verschillen zijn merkbaar met betrekking tot de 

identificatie, de mogelijkheden voor discussie en de stimulatie van interactie.  

¬ De gekozen topics verschillen in opbouw en maatschappelijke domein.  
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Luik 2: Contextanalyse: correlatief 
 

Via de contextanalyse kunnen we niet enkel de deliberatieve factoren beschrijven, het 

kan ook interessant zijn ze met verschillende deliberatieve criteria te linken en op die 

manier bepaalde patronen  te onderscheiden. Deze bijkomende analyse vraagt echter 

wel terughoudendheid bij het trekken van conclusies, omwille van het relatief klein aantal 

nieuwsmedia en topics. Niettemin worden hieronder enkele correlaties besproken die 

een indicatie kunnen geven van een aantal relevante verbanden (zie tabellen in bijlage), 

al zal een anders soort onderzoek nodig zijn om deze verder uit te diepen.  

 

Omtrent de nieuwsmedia 

 

In deze analyse zijn er drie soorten media gedetecteerd: populaire, kwalitatieve en 

alternatieve media. Men zou kunnen verwachten dat ze elk een ander publiek 

aanspreken en dat de specifieke gebruikers op verschillende manieren deelnemen aan de 

discussie. Een eerste aspect waarvoor deze mogelijke correlatie is onderzocht, is de mate 

dat het soort nieuwsmedium een invloed heeft op het argumentatieve brongebruik van 

haar deelnemers. Die invloed moet meteen geminimaliseerd worden want het aandeel 

deconstructieve argumentatie en de hoeveelheid argumenten zonder bron verschilt 

nauwelijks tussen de populaire en kwaliteitsmedia.  

 

Ook de correlatie tussen het soort nieuwsmedia en de mate van inhoudelijk respect 

resulteert in slechts kleine verschillen, maar dit is vrij verrassend. Het is namelijk niet zo 

dat het populaire medium, zoals vaak wordt verwacht, een hoger aandeel impliciet en 

expliciet beledigende commentaren vertoont dan het kwalitatieve medium. Integendeel, 

het populaire medium vertoont zelfs iets meer respectvolle reacties (51 percent) dan de 

kwalitatieve media (44 percent). Het alternatieve medium kent dan weer een hoog 

aandeel impliciet beledigende reacties en een bijna verwaarloosbare hoeveelheid 

expliciet beledigende reacties. Niet alleen verschilt de mate van respectvolle 

commentaren dus weinig naargelang het soort medium, maar voor de commentaren in 

de steekproef geldt bovendien dat ongeveer 50 percent ervan respectvol is. Dit 

nuanceert enigszins het idee dat er enkel gescholden en gevloekt wordt op nieuwsfora, al 

begrijpt men wel dat mensen makkelijk die indruk krijgen, aangezien de andere 50 

percent (impliciet of expliciet) respectvolle reacties zijn – weliswaar binnen onze 

steekproef.   

 

Een volgend element dat vanuit de descriptieve contextanalyse is naar voor gekomen, is 

het verschil in ‘online carrière’ van de verschillende media: waar bepaalde media als 

Vlaamse pioniers golden (De Standaard Online), hebben andere pas recenter de overstap 

gemaakt naar het wereldwijde web (bijvoorbeeld Knack.be). Men zou verwachten dat de 

media die reeds langere tijd een online platform hebben, een grotere kerngroep van 

discussiedeelnemers hebben weten te bekomen. Uit de correlatie met de variabele 

‘relatief aantal deelnemers’ blijkt dit niet het geval te zijn. Zowel de recente 

nieuwsplatformen als de ‘oude rot’ hebben ongeveer een even groot aandeel zeer 
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frequente deelnemers. Het medium dat de overstap ertussenin maakte, heeft dan weer 

zo goed als geen kerngroep. Uit dit alles kan besloten worden dat er geen correlatie 

bestaat tussen de online levensduur van een medium en het aantal zeer frequente 

gebruikers.  

 

Het al dan niet voorkomen van een kerngroep van deelnemers lijkt dan weer wel in 

zekere mate te worden beïnvloed door de ‘strengheid’ van registratie. Hoe meer 

gegevens moeten worden opgegeven, hoe meer zeer frequente gebruikers het forum weet 

aan te trekken. Dit is gezien de streekproef slechts een indicatie, maar het lijkt er dus op 

dat nieuwssites die liever vele nieuwe bijdragen aantrekken beter hun registratie 

vergemakkelijken, terwijl nieuwssites die een vastere community verkiezen gebaat zijn bij 

een strengere registratie.  

 

Daarentegen schiet deze registratie misschien haar huidige doel voorbij. De registratie, 

die vaak bedoeld is om deelnemers die herhaaldelijk blijven beledigen te kunnen 

identificeren, leidt blijkbaar niet tot een bewustwording onder de deelnemers 

betreffende inhoudelijk respect. Integendeel, de nieuwssites met een uitgebreid 

registratieformulier lijken relatief meer reacties met expliciet beledigende inhoud te 

genereren dan de nieuwsmedia waarbij slechts een beperkt aantal gegevens wordt 

gevraagd. Hoewel daarnaast het aantal impliciet beledigende reacties wel lager ligt, blijkt 

een medium met beperkte registratie in totaal toch nog steeds een groter aandeel 

respectvolle reacties te tellen.  

 

Bij registratie zijn de gebruikersgegevens enkel zichtbaar voor de redactie en moderatie. 

Daarnaast werd in de descriptieve analyse ook de identificatie ten opzichte van de andere 

deelnemers in kaart gebracht. De identificatie kan (verplicht) beperkt, bijvoorbeeld door 

het gebruik van nicknames, of juist uitgebreid zijn, bijvoorbeeld door het gebruik van de 

volledige naam. Men zou verwachten dat deze laatste groep van deelnemers omwille van 

hun herkenbaarheid, minder vaak vervalt in beledigende reacties. Het omgekeerde blijkt 

echter waar te zijn. De meest herkenbare groep mensen blijkt minder vaak respectvolle 

berichten te posten en veel vaker te vervallen in expliciet beledigende commentaren. Er is 

echter wel een positief verband te vinden tussen de mate van identificatie en de mate 

van interactie (gemeten aan de hand van de variabele ‘reciprociteit’). Op een nieuwssite 

met een beperkt identificatiesysteem blijkt een overvloed aan monologen te worden 

gepost (96 percent), tegenover de helft (45 percent) op nieuwssites waarbij de volledige 

identiteit van de gebruikers wordt getoond. Het gaat hier echter niet om een 

rechtstreeks en eenduidig verband: zo blijkt gedeeltelijke identificatie immers nog beter 

te scoren. Andere factoren liggen dus waarschijnlijk aan de basis van dit verschil in 

reciprociteit.  

 

Een interpretatie voor deze bevindingen zou men kunnen vinden wanneer men ze aan 

elkaar linkt: websites met een streng identificatiesysteem trekken meer frequente 

gebruikers aan die minder monologeren en meer interageren. Men zou kunnen 

veronderstellen dat hoe meer interactie er optreedt, hoe meer kans dat de discussie 
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persoonlijker wordt en hoe groter de kerngroep, hoe meer kans dat mensen elkaar 

kennen en ‘persoonlijker’ (lees: beledigender) in hun argumentatie kunnen worden.  

 

Los van registratie kunnen websites ook extra voorwaarden stellen voor deelname aan 

discussies. Dit kan gaan van leeftijdsvoorwaarden tot voorafgaande goedkeuring door de 

moderator (zie bijv. Knack.be). Deze factor blijkt een significante invloed te hebben op de 

vorming van kerngroepen. Het aandeel one-timers daalt met 20% ten voordele van de 

vorming van een kerngroep naarmate er meer voorwaarden worden gesteld. Echter, deze 

categorie ‘veel voorwaarden’ heeft enkel betrekking tot Knack.be. Andere specifieke 

kenmerken van het medium kunnen dus ook aan de basis liggen van deze sterke 

kerngroep. De factor is eveneens getest op de mate van inhoudelijk respect. Hierbij blijkt 

er een negatief verband te zijn. De strengere voorwaarden leiden tot, of zijn het gevolg 

van, een groter aandeel expliciet beledigende reacties.  

 

Een ander verschil tussen de nieuwssites betreft de hoeveelheid discussielijnen (artikels, 

opinies…) die wordt opengesteld en voor hoelang. Wanneer dit ongelimiteerd is hebben 

de deelnemers de vrijheid om op een groot aantal nieuwsberichten te reageren, wanneer 

hierop een limiet staat, zijn de participanten genoodzaakt zich te beperken tot een klein 

aantal artikels en – indien er ook een tijdslimiet is – hierop gedurende korte tijd deel te 

nemen aan de discussies. Het valt te verwachten dat het laatstgenoemde zal leiden tot 

een hogere mate van reciprociteit, omdat de gebruikers genoodzaakt zijn terug te keren 

naar dezelfde discussielijn. Op basis van de beschikbare data blijkt deze verwachting 

grotendeels te kloppen: een gelimiteerd aantal reactiemogelijkheden wordt gelinkt aan 

een dominantie van reacties en interacties, waar bij een ongelimiteerd aantal reacties 

voornamelijk monologen zijn terug te vinden. Echter, bij een gemiddelde openstelling van 

artikels, wordt nóg een hoger aandeel monologen gegenereerd. Dit doet vermoeden dat 

er nog andere factoren de mate van reciprociteit sturen.  

 

Op een meer microniveau kunnen de mogelijkheden tot discussiedeelname ook beperkt 

worden door een limiet op het aantal tekens in te stellen. De vraag is of deze tekenlimiet 

een gevolg heeft op het aantal argumenten dat wordt uitgewerkt. Er blijkt geen 

duidelijke correlatie, aangezien het aantal argumenten bij een gelimiteerd tekenaantal en 

een ongelimiteerd aantal tekens quasi gelijk is. Wat de relatie met de mate van relevantie 

betreft, blijkt er bij een gelimiteerd aantal tekens een kleine stijging in het aandeel on-

topic reacties te zijn.  

 

Ten slotte bieden sommige nieuwsmedia mogelijkheden aan om de interactie met andere 

deelnemers te vergemakkelijken (door de leeftijd, het aantal opengestelde artikels en het 

aantal tekens niet te beperken of discussie actief te promoten). Deze inspanningen 

blijken vruchten af te werpen. Zo is er bij een sterke stimulatie van interactie ook degelijk 

een sterke daling van monologen en een sterke stijging van starters, interacties, maar 

bovenal reacties.  
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Omtrent het topic 

 

In deze analyse hadden de topics betrekking op drie verschillende domeinen: politiek, 

socio-economie en cultuur. Ondanks dat per domein maar één discussieonderwerp is 

behandeld, kan het toch interessant zijn te kijken of er binnen de verschillende domeinen 

een ander soort discussies ontstaan. Zo blijkt politiek debat het meest gepolariseerd en 

het cultureel debat (hier over digitale televisie) het minst. Het sociaaleconomische debat 

valt ertussenin. Dezelfde rangschikking zien we terug bij de mate van reciprociteit, waar 

het politieke debat de meeste reacties en interacties oplevert en het cultureel debat het 

grootste aandeel monologen. Wat betreft de beoordeling van andermans claims, blijkt – 

zoals kon worden voorspeld vanuit de lage mate van diversiteit – het cultureel debat de 

meeste legitimeringen op te leveren. Het politiek debat genereert het grootste aandeel 

degradaties en delegitimeringen.  

 

De discussieonderwerpen verschillen niet enkel qua domein, ook van nieuwsbron. Zo 

worden sommigen bediscussieerd vanuit artikels, anderen vanuit opiniestukken of 

discussievragen. Artikels blijken de meest evenwichtige verdeling van pro- en 

contrastandpunten te genereren, en ook bij discussievragen blijkt de diversiteit aan te 

groeien.  

 

De correlatie (indicaties) van verschillende contextuele elementen samengevat:   

 

¬ er lijkt een positief verband te bestaan tussen registratie en het aantrekken van zeer 

frequente gebruikers,  

¬ een negatief verband tussen de mate van identificatie en de mate van inhoudelijk 

respect,  

¬ een positief verband tussen het limiteren van het aantal discussiemogelijkheden en 

een groter aantal reacties en interacties,  

¬ een positief verband tussen de stimulering van interactie en het aantal reacties, 

¬ een positief verband tussen het politiek karakter van het onderwerp en de grotere 

mate van polarisatie, reacties en interacties en degradaties en delegitimeringen.  

 

 

  



 53 

5.  Conclusie en aanbevelingen 

 

De analyse van iets meer dan 3.000 discussiebijdragen, betreffende drie verschillende 

nieuwsonderwerpen en afkomstig van vier Vlaamse nieuwsfora bracht een reeks 

interessante inzichten aan het licht die ons toelaten om een beter begrip te ontwikkelen 

van de werking van online nieuwsfora. De bevindingen geven een gedetailleerd beeld 

weer van hoe een discussie op een online nieuwsforum verloopt. Deze inzichten lieten 

ons toe om doorheen het onderzoeks reeds een aantal gangbare opvattingen over online 

nieuwsfora te nuanceren. Verder geven de resultaten ons een indicatie van de 

deliberatieve waarde van nieuwsfora en de factoren die daartoe bijdragen. Hieromtrent 

blijft het trouwens belangrijk om nogmaals te herhalen dat de noties van deliberatie en 

publieke sfeer ideaaltypische voorstellingen zijn van burgerlijke uitwisseling van ideeën. 

Dat nieuwsfora maar in beperkte mate aan deze idealen voldoet hoeft dus niet te 

verbazen. Toch biedt de notie van deliberatie een goed raamwerk om te peilen naar de 

maatschappelijke waarde van nieuwsfora, en om een antwoord te vinden op de vraag of 

– en wanneer – nieuwsfora plaatsen zijn waar zich maatschappelijk relevante discussies 

kunnen ontwikkelen.   

 

5.2 Een genuanceerd beeld van deliberatie op online 

nieuwsfora 

Mythes doorbroken en bevestigd 
 

Op basis van de data tekent zich een beeld af van nieuwsfora dat een aantal bestaande 

opvattingen lijkt te bevestigen, terwijl het anderen nuanceert.  

 

Zo blijkt de overgrote meerderheid van de reacties inderdaad monologen te zijn. Het idee 

van commentaarsecties als plaatsen waar verzuchtingen worden geuit eerder dan als 

virtuele discussieruimtes lijkt hier te kloppen. Die monologen, maar ook interacties, zijn 

wel verrassend vaak on-topic. Opvallend is ook dat deze verzuchtingen niet noodzakelijk 

veel verschillende standpunten reflecteren. In de discussies lijkt een van de twee kanten 

van het verhaal het steeds te halen op de andere. Vooral binnen het reclame- en 

spoorstakingsdebat is er een duidelijke dominantie van één groep en vallen er amper 

tegenargumenten te noteren. Ook op het gebied van standpunten blijkt de deliberatieve 

doelstelling van een evenwichtig en divers debat van pro en contra stemmen utopisch.  

 

Hetzelfde geldt voor de verwachting dat de discussies tot een beargumenteerd debat 

leiden. Deligitimering en zelfs degradatie komen naar voor als de voornaamste drijfveren 

van reacties en interacties. Bovendien wordt er naast elkaar gepraat: maar liefst 70 

procent van de interacties vertoont geen toegevingen naar de andere toe, slechts 16 

procent vertoont tekenen van wederzijds begrip en nog geen 5 procent van de reacties 
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leidt tot een echte consensus. Het niet bereiken van consensus is zelfs vanuit deliberatief 

standpunt geen vereiste. Problematischer is dat de deelnemers in deze discussies elkaars 

argumenten zelden aannemen of weerleggen.   

 

Daartegenover staat dat online discussies niet per definiete uitmonden in een vulgaire 

uitwisseling van scheldwoorden en beledigingen. De meeste berichten blijken respectvol 

van aard, en indien de berichten inhoudelijk onrespectvol zijn, is dit meestal impliciet ten 

aanzien van maatschappelijke groepen en personen, eerder dan tegenover andere 

deelnemers. Enkel Knack.be vormt hierop een uitzondering met een hoog aantal 

onrespectvolle berichten, meestal expliciete beledigingen gericht aan andere 

discussiedeelnemers. Opmerkelijk dat dit bij een ‘kwaliteitsmedium’ hoger is dan bij een 

populair medium.  

 

Toch merken we ook belangrijke nuances tussen verschillende nieuwsfora die de 

eigenheid tonen die de discussies op een bepaalde nieuwssite kenmerken tegenover die 

op een andere. Deze verschillen zijn het grootst tussen het populaire HLN.be enerzijds en 

de ‘kwaliteitsmerken’ De Standaard Online en Knack.be anderzijds. Bij HLN.be worden 

voornamelijk mensen die een rol spelen in de ruimere maatschappelijke problematiek op 

hun persoon becommentarieerd, bij De Standaard Online geldt dit ook voor de 

meerderheid van de reacties die ‘op de man’ spelen, maar bijna veertig procent richt zich 

ook op deelnemers van de discussie. Bij Knack.be is dit zelfs een 50-50 verdeling en 

worden deelnemers dus ook zeer vaak op hun persoon benaderd. Uiteindelijk blijkt bij 

Knack.be en De Standaard Online slechts de helft van de reacties ook werkelijk on-topic te 

zijn, dit tegenover 70 procent bij HLN.be. Wat betreft de interactie tussen deelnemers 

merken we eenzelfde opdeling, met HLN.be aan de ene kant van het spectrum (maar 

liefst 98 procent van de onderzochte berichten waren monologen) en De Standaard 

Online aan de andere kant (meer dan de helft van de berichten is een reactie op een vorig 

bericht en daarenboven maakt bijna vijftien procent van de berichten deel uit van een 

interactie). 

 

Ten slotte mag ook de correlatie tussen de mate van inhoudelijk respect en de mate van 

identificatie op z’n minst verrassend worden genoemd. Anonimiteit en gedeeltelijke 

identificatie blijken immers grotendeels respectvolle berichten op te leveren, tegenover 

berichten onder volledige identificatie, die regelmatig blijken te vervallen in expliciete 

beledigingen. Hierbij moet wel benadrukt worden dat de identificatiecategorieën in 

verregaande mate gelinkt zijn aan de verschillende nieuwsmedia (bijvoorbeeld 

anonimiteit komt vooral bij HLN.be voor, volledige identificatie bij Knack.be) en andere 

kenmerken van deze nieuwsmedia mogelijks de resultaten beïnvloeden. 

 

Welke veronderstellingen blijven overeind? 

 

¬ Nieuwsfora zijn plaatsen van persoonlijke verzuchting eerder dan van collectief 

debat. 

¬ De hoofdmoot van reacties bevatten deconstructieve of demagogische 

argumentatie of helemaal geen.  
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Welke mythes zijn doorprikt (en dus niet waar)? 

 

¬ De discussies op kwaliteitsmedia zijn minder hard, persoonlijk of beledigend dan op 

populaire media.  

¬ Eenmalige reacties zijn vulgairder dan reacties van terugkerende deelnemers.  

¬ Hoe vaker men reageert, hoe opener men staat naar anderen toe. 

¬ Meer diversiteit in standpunten bevordert het debat structureel (meer reacties en 

interacties), maar niet noodzakelijk inhoudelijk (minder on-topic discussie). 

¬ Discussies worden respectvoller naarmate de argumentatie rationeler en minder 

persoonlijker is. 

¬ Anonieme of gedeeltelijk geïdentificeerde deelnemers posten meer beledigende 

commentaren. 

¬ Journalisten worden in reacties van lezers vaak beledigd.  

 

Factoren van deliberatie: paradox tussen debat en deliberatie 
 

Wat opvalt bij het bekijken van de verschillende resultaten is dat het nastreven van 

bepaalde doelen die aansluiten bij het deliberatief ideaal niet per definitie een positieve 

invloed hebben op het debat dat op een nieuwsforum kan ontstaan.  

 

Een eerste nuance betreft het belang van een kerngroep. In eerste instantie is men 

geneigd een omvangrijke groep zeer frequente gebruikers toe te juichen. Uit correlatieve 

analyses blijkt echter dat een kerngroep niet altijd een positieve invloed op de 

ontwikkeling van een constructief debat heeft. Zo blijkt dat de genderdiversiteit tussen de 

deelnemers daalt naarmate gebruikers vaker reageren, dat het aandeel degraderende 

reacties stijgt naarmate gebruikers meer actief zijn, en dat zeer frequente gebruikers 

liever het been stijf houden en minder snel overgaan tot de nuancering van eigen claims.  

Deze groep speelt meer op de man, en meer bepaald op mede-deelnemers. Dit zou 

kunnen wijzen op het bestaan van een groep frequente gebruikers die de toon zet op 

bepaalde nieuwsfora ten koste van een open dialoog; een groep die discussie – maar 

daarom nog geen deliberatie – genegen is tegenover eenmalige gebruikers die meer 

gemotiveerd worden door de specifieke discussie en de bijdrage die ze aan de discussie 

of het onderwerp ervan willen geven. Naarmate men frequenter reageert lijkt men ook 

persoonlijker te worden in reacties. Potentiële deelnemers zouden zich daarbij 

afgeschrikt kunnen voelen. Opnieuw, een meer frequent gebruik van deze platformen 

stimuleert misschien debat, maar komt anderzijds de openheid en diversiteit van dat 

debat niet noodzakelijk ten goede.  

 

Ook wat betreft de uitkomst van de debatten zien we een spanning tussen deliberatieve 

eigenschappen ontstaan. Ideaaltypisch zijn rationele argumenten te verkiezen boven 

subjectieve opvattingen omdat ze tot een onderbouwde, op consensus gerichte discussie 

leiden. Toch blijkt uit de analyse dat discussies respectvoller en in beperktere mate zelfs 

meer begripvol worden naarmate de argumentatie persoonlijker is. Rationele 

argumentatie lijkt gepaard te gaan met een hardere toon en kan mensen afschrikken om 
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deel te nemen aan de discussie. Een persoonlijker, ‘zachter’ debat lijkt meer uitnodigend, 

maar gaat ten koste van rationele argumentatie.  

 

De relevantie van de berichten blijkt bovendien een aspect te zijn dat wel vaker leidt tot 

de relativering van bepaalde deliberatieve criteria. Zo blijkt een hoge mate van 

standpuntdiversiteit voornamelijk gelinkt te kunnen worden aan ‘goede’ 

discussiekenmerken (minder monologen en meer reacties en interacties, minder extreme 

typografie, geen verhoging van anonimiteit), met uitzondering wat betreft de relevantie 

van het debat. Wanneer er redelijk wat onenigheid is tussen de standpunten, dan leidt dit 

tot een daling van het aandeel on-topic reacties en een stijging van opnieuw het aantal 

reacties die op de man spelen. Het is in dit opzicht dat meer diversiteit dus niet per se leidt 

tot een vruchtvollere discussie.  

 

Verder ontwikkelt een discussie zich ook niet altijd in relatie tot het aangesneden 

onderwerp. Reacties en interacties zorgen er namelijk voor dat de aandacht wegschuift 

van het oorspronkelijke discussiethema. Het gaat vaker over geheel andere zaken of over 

de discussie zelf dan bij monologen en starters. Tegelijkertijd neemt het aantal 

deconstructieve verantwoordingen af ten voordele van het gebruik van persoonlijke 

ervaringen en informatie op het forum als bron. Naarmate er meer gedebatteerd wordt, 

wordt de discussie constructiever op zich, maar tegelijk ook minder gecentreerd rond het 

onderwerp.  

 

 

Twee afgetekende vormen van publieke sfeer 
 

Niet elk forum lijkt op dezelfde manier te werken en verschillende mensen komen om 

verschillende redenen naar bepaalde fora. Er bestaat niet zoiets als het forum waar per 

definitie op gescheld wordt. Binnen de huidige sample van weliswaar belangrijke 

nieuwsfora in Vlaanderen lijken zich twee grote clusters van kenmerken af te tekenen die 

min of meer overeenkomen met de populaire en kwaliteitskranten. Vanuit een 

deliberatief standpunt lijken deze twee publieke ruimtes andere elementen te 

accentueren.  

 

De ene ruimte neemt de vorm aan van een prikbord: een plaats waar mensen hun mening 

of verzuchting achterlaten over het nieuwsonderwerp in korte reacties, maar waar niet 

onmiddellijk veel interactie met andere hieromtrent plaats vindt. We spreken hier van 

‘verzuchtingen’ omdat enerzijds blijkt dat in deze ruimte reacties zich vaker richten naar 

instanties en personen die het onderwerp van het nieuws vormen, eerder dan naar 

deelnemers aan de discussie, en anderzijds omdat er een grotere eensgezindheid bestaat 

onder de deelnemers. Aangezien de reacties op HLN.be een grote mate van unanimiteit 

kennen, maar er net op die site weinig interactie is, lijkt de vastgestelde eensgezindheid 

niet een gevolg van het debat, maar lijkt ze er al eerder te zijn. Het forum schijnt hier een 

bepaald publiek aan te spreken dat reeds een ideologische basis deelt. Dit doet 
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vermoeden dat dit een forum is dat in lijn met de krantentitel een groep mensen 

aanspreekt die een aantal visies delen.  

 

Waar dit gebrek aan onderlinge interactie wijst op een gebrek aan deliberatie zien we wel 

dat dit de openheid van het forum ten goede komt. De reacties in deze ruimte zijn het 

minst offensief naar andere deelnemers toe. Hln.be lijkt zo de meest uitnodigende site 

om een reactie te posten zonder hierop meteen een vracht van kritiek te krijgen van de 

andere deelnemers.  

 

De andere ruimte vormt meer een discussieruimte: de deelnemers komen niet louter om 

hun mening te uiten, maar ook om hierover in discussie te gaan met anderen. Deze 

discussieruimte voldoet op het eerste zich meer aan de vereisten van een deliberatief 

debat. Toch ziet men hier dat de discussie en diversiteit van standpunten gepaard gaat 

met een hardere aanpak van andere deelnemers, dat meer discussie niet garant staat 

voor een betere argumentatie en onderling debat de aandacht vaak wegdrijft van het 

topic ter sprake.  

 

De discussie leidt hier tot een meer gesloten forum, waar nieuwkomers afgeschrikt 

kunnen worden door de persoonlijke toon van andere deelnemers en zich niet geroepen 

voelen om de groep ‘ingewijde’ gesprekspartners te vervoegen die elkaar met scherpe 

tong te woord staan. Bovendien wordt er dan wel gedebatteerd, zelden is er sprake van 

een geargumenteerd debat met wederzijds begrip of consensus tot gevolg.  

 

Uiteraard zijn dit niet de twee enige vormen die nieuwsfora kunnen aannemen. Het zijn 

twee uiteinden op een continuüm waar verscheidene tussenvormen op mogelijk zijn. 

Terwijl in onze sample Hln.be eerder aanleunt tegen ‘het prikbord’ en Knack.be tegen de 

‘discussieruimte’, bevindt De Standaard Online zich meer in het midden. Eerder dan het 

ideaaltypische deliberatieve raamwerk biedt dit continuüm een meer realistische 

maatstaf om na te gaan waar een nieuwsforum zich positioneert en laat het toe de 

keuzes te expliciteren die redacties moeten maken omtrent hun nieuwsfora. Op die 

keuzes gaan we tenslotte nog in.  

 

5.2 Nieuwsmedia: geschikt onderdak voor online 

discussies? 

Het genuanceerd beeld dat we krijgen maakt duidelijk dat we onderscheid moeten 

maken tussen debat en deliberatie en dat het ene bevorderen niet altijd goed is voor het 

andere. De keuze waar nieuwsorganisatie dus voor staan in het licht van een deliberatief 

debat is niet degene om louter te beslissen voor het wel of niet bevorderen van 

deliberativiteit, maar om welke aspecten men voorrang wil geven op anderen: kiezen 

voor rationele discussie gaat ten koste van openheid, kiezen voor discussies gaat ten koste 

van relevantie, kiezen voor een beperkte groep kerngebruikers gaat ten koste van de 

rationele argumentatie. Deze keuze komt bovenop de reeds pragmatische keuzes die 
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nieuwsmedia moeten maken. De manier waarop nieuwsfora worden gerund is immers 

reeds een compromis tussen het willen aanbieden van deze dienst (of het nu vanuit 

journalistieke of commerciële overwegingen is) en de kosten die men ervoor moet 

opbrengen. 

 

In het algemeen kunnen we wel stellen dat nieuwssites een ideale ruimte vormen om 

fora op te zetten. Nieuwsmedia blijven een plaats waarop de maatschappelijke actualiteit 

verschijnt en vormen een vanzelfsprekende ruimte voor mensen om hierover te 

debatteren, of deze nu de vorm aannemen van een forum op een nieuwssite dan wel een 

discussie op de Facebookpagina van de organisatie. Een nuance hierbij is dat de focus op 

actualiteit discussies in korte pieken bevordert. Zo werden er reacties geteld tot maar 

liefst 15 dagen na de online publicatie van het artikel, maar bleek het om eenzame 

uitzonderingen te gaan. Nieuwssites verwelkomen discussies, maar zijn anderzijds niet de 

plaats waar de onderwerpen worden opgevolgd, iets wat deliberatie ten goede zou 

komen. 

 

Ook met hun keuze welke topics open te stellen voor reactie kunnen nieuwsmedia de 

kwaliteit van het debat sturen. Hier suggereren de resultaten dat politieke onderwerpen 

vaak voor meer polarisering zorgen, met meer reacties en interacties als gevolg. 

Tegelijkertijd merkt men in politieke discussies op de fora dat het aantal degradaties en 

delegitmeringen eveneens toenemen. De topickeuze impliceert dus de keuze voor een 

levendiger, maar wel harder debat tegenover een opener, maar minder interactief debat. 

Een keuze die zich ook pragmatisch vertaalt in het aantrekken van meer deelnemers (en 

dus clicks) of niet.  

 

Verder zien we dat naarmate het onderwerp een sterkere personificatie kent, het aantal 

aansprekingen van personen buiten de discussie toeneemt. Naarmate de onderwerpen 

dichter bij de persoonlijke levenssfeer van de discussiedeelnemers aanleunen, neemt het 

aanbieden van oplossingen door de deelnemers dan weer toe. Ook dit kunnen 

nieuwsredacties in het achterhoofd houden wanneer ze op een meer proactieve manier 

met de reacties van hun lezers zouden willen omgaan. Waarom deze aansprekingen 

bijvoorbeeld niet bundelen in een nieuw artikel dat zich expliciet richt tot die publieke 

personen of die maatschappelijke instellingen die in de reacties worden aangehaald? Of 

waarom niet met de aangereikte oplossingen niets gelijkaardigs doen, door bijvoorbeeld 

experten uit te nodigen om de haalbaarheid ervan te toetsen? Opnieuw zijn deze keuzes 

afhankelijk van de middelen en inzet die journalisten hiervoor kunnen vrijmaken.  

 

De registratiewijze die gebruikt wordt voor deelnemers is een ander element waarmee 

nieuwsmedia het karakter van de debatten kunnen sturen. De mate waarin mensen 

gevraagd worden hun gegevens achter te laten en zich te identificeren toont een – 

voorzichtig – verband met de mate waarin er zich een kerngroep vormt. Registratie sluit 

dus enigszins de discussieruimte. Maar terwijl het voor redacties vaak de bedoeling is om 

via registratie het vulgaire karakter van reacties in te perken, lijkt er juist een negatief 

verband tussen de mate van identificatie en de mate van inhoudelijk respect. Het lijkt er 

dus op dat nieuwssites die liever vele nieuwe bijdragen aantrekken beter hun registratie 
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vergemakkelijken, terwijl nieuwssites die een vastere community verkiezen gebaat zijn bij 

een strengere registratie. Op de teneur van de reacties lijkt de registratie minder invloed 

te hebben. Interessant in dit verband is het onderzoek van Maenhout en Opgenhaffen 

(2013) waaruit blijkt dat reacties op artikels via de blog negatiever zijn dan via Facebook 

en Twitter, waarbij ze vermoeden dat lezers er zich van bewust lijken dat hun eigen 

netwerk kan meelezen. Het platform waarop het forum dus vorm krijgt kan ook een 

invloed uitoefenen op de toon van de discussie. 

 

Een aantal keuzes van redacties maken het makkelijker om te reageren op hun site. Dit 

gaat van indirect bevorderen van discussie door het openstellen van artikels, het niet 

bepreken van het aantal tekens of het toelaten van jongere deelnemers tot het direct 

promoten van reacties. Deze inspanningen blijken vruchten af te werpen. Zo is er bij een 

sterke stimulatie van interactie ook degelijk een sterke daling van monologen en een 

sterke stijging van starters, interacties, maar bovenal reacties. Dit is een belangrijke 

indicatie voor redacties die geloven en investeren in een levendig forum: interactie kan 

wel degelijk gestimuleerd worden.  

 

Daartegenover staat dat de utopie van een onderbouwd, beargumenteerd debat nog ver 

weg blijft. Discussies op alle onderzochte online nieuwsmedia blijken voornamelijk 

onderbouwd met deconstructieve argumentatie (bijna de helft van alle reacties) of ze 

vermelden helemaal geen bron (een derde van alle reacties). Daarnaast komt tien tot 

vijftien procent van de reacties voort uit persoonlijke ervaringen. Het aantal reacties 

waarbij werkelijk expliciet naar een bron (binnen of buiten de discussieruimte) wordt 

verwezen, is miniem.  

 

Met deze slotbeschouwingen indachtig hopen wij met deze studie bijgedragen te hebben 

tot het blijvend actuele debat omtrent de gevolgen van de doorgedreven digitalisering 

van media op de relatie tussen journalisten en burgers. Het is duidelijk dat nieuwsfora 

niet de haarden van deliberatief debat zijn zoals deze door internetutopisten vaak 

verkondigd worden. Evenmin zijn het louter plaatsen waar deelnemers elkaar uitschelden 

en naast de kwestie reageren. Het blijven relatief nieuwe publieke ruimtes waarbinnen 

verschillende maatschappelijke actoren met elkaar in dialoog gaan en daarbij hun positie 

tegenover elkaar opnieuw articuleren. Deze articulatie en de uitkomst ervan verdient ook 

in de toekomst nog aandacht zowel vanuit politiek, maatschappelijk, journalistieke als 

academisch standpunt.  
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