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Doelstellingen

1. Overzicht van situatie op snijvlak van nieuwe
media, cultuur/maatschappij en data mining

2. Praktische kennis, tools, en bronnen
aanreiken om verhalen te kunnen vertellen
met internetdata

3. Aan de hand van concrete case study
• Analyse van discours van leden Vlaams parlement 

op Twitter



Achtergrond

Sociale media en de digitalisering 
van nieuws- en discussiefora 
hebben ingrijpende invloed op de 
manier waarop individuen en 
gemeenschappen met elkaar 
communiceren, zich organiseren
en zich uitdrukken

Copyright USJournal

https://www.usjournal.net/not-my-president/why-cant-twitter-stop-trumps-tweets-apparently-violating-its-rules/


Copyright Tim McDonagh



• Hossein (‘Hoder’) Derakhshan
• Iraans-Canadese blogger, 

journalist en activist
• Blogrevolutie; gebruik van wiki’s 

en blogs als instrument voor 
politieke hervorming en 
democratisering 
• Gevangenschap in Tehran (2008-

2014) Copyright data-activism.net

‘The web we have to save’

https://data-activism.net/2016/02/datactive-lecture-series-hossein-derakhshan/


The rich, diverse, free web that I loved 
— and spent years in an Iranian jail for 
— is dying.
Why is nobody stopping it?

Hossein Derakshan, ‘The web we have to save’ (2015)

Copyright Tim McDonagh

“

https://medium.com/matter/the-web-we-have-to-save-2eb1fe15a426


Copyright booksaresocial.com

http://www.booksaresocial.com/social-media-timeline-2018/new-media-timeline-2018-2/


I miss when people took time to 
be exposed to different 
opinions, and bothered to read 
more than a paragraph or 140 
characters. I miss the days when 
I could write something on my 
own blog, publish on my own 
domain, without taking an equal 
time to promote it on numerous 
social networks; when nobody 
cared about likes and reshares.

Hossein Derakshan, ‘The web we have to save’ (2015)
Copyright Tim McDonagh

“

https://medium.com/matter/the-web-we-have-to-save-2eb1fe15a426


The Stream now 
dominates the way people 
receive information on the 
web. Fewer users are 
directly checking dedicated 
webpages, instead getting 
fed by a never-ending flow 
of information that’s 
picked for them by 
complex –and secretive —
algorithms.

Hossein Derakshan, ‘The web we have to save’ (2015)

Copyright Tim McDonagh

“

https://medium.com/matter/the-web-we-have-to-save-2eb1fe15a426


‘likes and reshares’

• Data harvesting
• Psychographic targeting
• Inkomstmodellen 

gebaseerd op 
advertenties



‘complex algorithms’

• Recommender systems
• News feed ranking op facebook 

(op basis van interacties)
• Ranking van tweets (‘ranked

tweets’, ‘in case you missed it’, 
etc.)
• Verspreiding persoonlijke 

verhalen op LinkedIn 
(personeel)
• Aankoops



‘secretive algorithms’

• Bottom-up conventies en taalgebruik
• Onderlagen van het web

• 4chan
• 8chan 

• Memes
• Innovatief taalgebruik (in-group vs. out-

group) 
• ‘KEK’
• ‘SJWs’
• ‘Snowflakes’ 



‘(not to) be exposed to different opinions’

• Daily Me
• “In 1995, MIT technology specialist 

Nicholas Negroponte prophesied the
emergence of ‘the Daily Me’ […] a 
communications package just for you, with
each comonent fully chosen in advance”

• Filterbubbles
• Echokamers  



‘never-ending flow of information’  

• Probleem van ‘glut’ of ‘information 
overload’
• Scrollen vs. Zoeken
• Dataproductie per dag:

• 500 miljoen tweets 
• 350 miljoen foto’s op facebook
• 65 miljard whatsapp-berichten
• … 

Cijfers: world economic forum

https://www.weforum.org/agenda/2019/04/how-much-data-is-generated-each-day-cf4bddf29f/


Kansen en uitdagingen

• Mogelijkheden om cultuur en culturele
conflicten te bestuderen en te begrijpen
• Empirisch testen van kwalitatieve hypotheses (bv. 

Memetics) 
• Predictie (?)

• Maar: 
• Hoe relevante informatie halen uit stroom van 

data? 
• Synthese vs. diversiteit en complexiteit?
• Context, betekenis en interpretatie?



‘Observatories’ voor (sociale) media

• Gebruik van technologie om interpretatie te 
bevorderen
• E.g. Marshall McLuhan, ‘extensions of man’ 

• Nieuwe leesprotocollen:
• Close reading vs. Distant reading

• Ofwel: hoe interpretatieve vragen
beantwoorden door middel van 
computationale benaderingen



Case 

• Hoe kunnen we als burger meer
inzicht krijgen in aspecten van 
het online discours van onze
politici? 
• Meer specifiek:
• Op welke manier wordt in tweets 

verstuurd van accounts van leden
van het Vlaams parlement 
strategisch gebruik gemaakt van 
verwijzingen naar de jaren dertig
en de Tweede Wereldoorlog?

Afbeelding:  medium

https://medium.com/texas-mccombs/digital-activism-6ab0fc74bccc


Motivering

• Case sluit aan bij eerder aangehaalde thema’s:
• Probleem van informatie-overvloed
• Filteren
• propagatie van discours

• Waarom Twitter?
• Laat toe veelgebruikte technieken en instrumenten te 

introduceren
• ‘Front-end’ talen en tools
• ‘Back-end’ talen en tools
• Datastructuren en bestandsformaten

• Vertaalslag naar andere media
• Bv. Reddit



Achtergrond en aanleiding

• Twee opiniestukken uit november 2019 naar
aanleiding brand asielcentrum Bilzen
• Herman Van Goethem: ‘De politieke pyromanen

van de jaren 30 zijn terug van weggeweest’ (VRT 
NWS, 15 november 2019)
• Steunt op parallellen met de jaren dertig om te 

waarschuwen voor de gevaren van populistische
retoriek

• Nico Wouters, ‘Na de brand in Bilzen en de vele
verwijzijngen naar de jaren 30: de nazi’s er te pas en 
te onpas bij sleuren, helpt niet’ (VRT NWS, 19 
november 2019) 
• Vraagt om voorzichter om te springen met verwijzingen

naar de jaren dertig en Nazi-Duitsland

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/14/opinie-politieke-pyromanen/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/19/zijn-de-jaren-30-terug/


Dubbele (werk)hypothese

• Nico Wouters: morele fixatie op jaren dertig is als

toneelstuk waarin elke partij zich strikt aan het eigen

script houdt

• Linkse partijen

• Handige morele stok

• Zorgt voor instant ‘gravitas’ 

• Verzekert media-aandacht

• Rechtse partijen

• Mogelijkheid om in slachtofferrol te kruipen

• Linkse ‘gedachtenpolitie’ 

• Laat toe om oude beeldvorming te reïntroduceren; bv. 

Vlaamse onderdrukking



Benodigheden

• Lijst van Twitter-handles van leden van het Vlaams 
parlement
• Tweets verstuurd vanuit die accounts met nodige

verwijzingen
• Toegang tot informatie in die tweets
• Tekst
• Afbeeldingen
• Metadata (tijdsaanduiding, hashtags, enz.)



Twitter handles parlementsleden

• Via website Vlaams parlement: 
https://www.vlaamsparlement.be
/vlaamse-
volksvertegenwoordigers/fractie
• Voorbeelden van handles:

'DeWitteKim', 'JokeSchauvliege', 
'LiseVDC', 'Jnachtergaele', 
'stephaniedhose', 'MeyremAlmaci', 
'lucasbernard', 'freyabos', 
'SarahSmeyers', 
'JeremieVaneeckh', 
'LiesbethHomans', 
'chrisjanssensVB'

https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/fractie


Wat is een Tweet?

• Twitter
• Sociaal netwerk en microblogging platform
• Korte boodschappen van max. 280 tekens
• Links, afbeeldingen, video’s (1 link = 23 tekens, ongeacht werkelijke lengte)
• Soorten tweets:

• ‘gewone tweets’ = enkel tekst
• Image tweet = tweet met afbeeldingen (max. 4, mogelijkheid om andere gebruikers te 

taggen)
• Video tweets (max. 30 sec.)
• Media-rich tweet = tweet met links (automatische toevoeging van thumbnail enz.)
• Location tweet (met geografische locatie)
• @mention tweet: conversatie met andere gebruiker
• Retweet: repost van andere tweet
• Poll tweet: enquête die verdwijnt na 24u 



Wat is een Tweet?

• Maar: Tweet is ook (onderdeel) van een
website
• Maakt gebruik van 3 front-end talen

• HTML = hypertext markup language: om de structuur
van een webdocument te definieren

• CSS = cascading style sheets: om de opmaak van een
webdocument te definieren

• Javascript = om bepaalde andere functionaliteiten
toe te voegen



Wat is een Tweet?

Bron: listendata.com

https://www.listendata.com/2018/12/javascript-shiny-r.html


Wat is een Tweet? 

• Elementaire kennis front-end talen kan helpen
om ‘verborgen’ informatie zichtbaar te maken
• Bv. Google chrome 

• Rechtermuisklik ‘inspect’
• Laat toe om ‘broncode’ van pagina-onderdelen te

inspecteren



Wat is een Tweet?



Wat is een Tweet?



Informatie over meerdere tweets ophalen

• Copy paste (?)

• Website ‘scrapen’ / ‘crawlen’:
• Gebruik van 

computerprogramma om over 
de websites te ‘kruipen’ en 
specifieke elementen van de 
HTML-code te kopiëren; enz.
• Maar: niet altijd toegelaten

• https://twitter.com/robots.txt

https://twitter.com/robots.txt


Spreken met de machinerie achter Twitter: 
APIs 
• Andere (door Twitter ondersteunde) 

methode om Tweets op te halen = 
via de API
• API = Application Programming

Interface
• Manier om via back-end talen (bv. 

programmeertalen zoals Python) 
verzoeken te sturen naar de 
machinerie achter Twitter



APIs



Back-end talen

• Requests naar API sturen
• Kan via URL in de browser
• Beter:

• Back-end talen
• Bv. Python

• Zie: Lam Thuy Vo (2019), Mining social media. finding stories in 
internet data (no starch press) 



Twitter APIs

• Twitter biedt twee APIs aan:
• Stream API = real-time tweet data
• Search API = data over tweets die al 

verstuurd zijn (max 3200)
• Voorwaarden kunnen veranderen
• Belang van registratie en 

authenticatie



JSON

• Krijgen informatie terug van de Twitter API in JSON-format
• JSON = Javascript Object Notation
• ‘lightweight’ formaat om gegevens op te slaan en te transporteren
• Bv.:

{
"employees":[

{"firstName":"John", "lastName":"Doe"},
{"firstName":"Anna", "lastName":"Smith"},
{"firstName":"Peter", "lastName":"Jones"}

]
}



JSON



JSON

• Voordeel voor analyse:
• JSON kan gemakkelijk worden geconverteerd naar CSV en ingelezen in 

rekenblad
• MS Excel 
• Google Spreadsheets
• … 

• Van daaruit:
• Doorzoeken
• Filteren
• Visualiseren
• Enz…



Corpusverzameling

• Search API
• Lijst van 112 twitter handles 

van parlementsleden
• Ophalen van max. tweets 

(laatste 3200) per handle
• > 180 000 tweets



Filteren op referenties

• Zoeken in ‘body’ van de tweet
• Drie soorten zoektermen
• Tijdsaanduidingen: 

• bv. ‘1930’, ‘1931’, ‘1945’, …
• ‘jaren dertig’, ‘jaren 30’ , ‘jaren veertig’, … 

• Ideologische verwijzingen
• ‘nazi’, ‘fascist’, ‘fascisme’, ‘nationaal-socialisme’, …

• Historische verwijzingen
• ‘holocaust’, ‘hitler’, ‘Auschwitz’, ‘shoa’, ‘collaboratie’, …



‘Distant reading’: verwijzingen



‘Distant reading’: verwijzingen



‘Distant reading’: gebruikers



‘Distant reading’: hashtags
L R

niveau', 'nieuwoptwitter', 'niewiederfaschismus', 
'trollenleger', 'BBL45', 'Bilzen', 'Breendonk', 'pantsonfire', 
'Pukkelpop', 'radicalisering', 'NVA', 'ZonHoven', 'Auschwitz', 
'TheGreatDictator', 'kinderenvandecollaboratie', 
'humanrightsday', 'Kristallnacht', 'mediawijsheid', 
'persvrijheid', 'fakenews', 'pano', 'OnThisDay', 'childrensday', 
'vanalgemeennut', 'nazisme', 'thenewyorker', 'kkk', 
'HolocaustMemorialDay', 'BDprivacy', 'bieles2017', 
'InventeTonEmploiFictif', 'jambon', 'respect', 'verzet', 
'kinderenvanhetverzet', 'Lab17', 'iksteunschuldenvrienden', 
'niemandwilzehebben', 'HolocaustRemembranceDay', 
'cartoon', 'trump', 'nazis', 'NeoNazis', 'WhiteSupremacy', 
'fascist', 'hate', 'HateHasNoHomeHere', 
'geschiedkundigBredene', 'onzegemeentewerkt', 'grgent', 
'vlaamscanon', 'PKP19', 'pukkelpop', 'collaboratievlag', 'vlag', 
'strijdvlag', 'vlaenderen', 'zebradebat', 'klimaat

'schandalig', 'DeGucht', 'Nantes', 'NikeProHijab', 'Nike', 'BoycotNike', 'VTM', 'deKamer', 'Dewinter', 
'Dewael', 'Shoah', 'NooitVergeten', 'linksmagalles', 'nationaalsocialisten', 'endlösung', 
'jodenvervolging', 'WO2', 'nietinonsantwerpen', 'shame', 'youthforclimate', 'spain', 'franco', 
'Llibertatpresospolitics', 'Tsunamidemocratic', 'SpainIsAFascistState', 'Oostende', 'loftrompetten', 
'Pukkelpop', 'fakenews', 'vday', '8mei1945', 'ethias', 'stemcdenv', 'vk14', 'wingene2012', 
'latergram', 'sunset', 'blaarmeersen', 'summerfeeling', 'RunKeeper', 'wo2', 'missie2024', 
'antiblokkeringssysteem', 'vlaparl', 'nationalisme', 'Auschwitz', 'nazisme', 'jihadisme', 'deafspraak', 
'ecofascisme', 'Chemnitz', 'EuropeAwake', 'VlaanderenWeerVanOns', 'shoah', 'lesjustes', 'nazism', 
'stalinism', '23august', 'remember', 'Brussels', 'manymoreinbrussels', 'bracol', 'argbel', 'wk14', 
'terzaketv', 'VlaamsBelang', 'Somers', 'DeBlock', 'NVA', 'Churchill', 'Antwerpen', 'Kabila', 'Kadafi', 
'Kagame', 'Abas', 'Parijs', 'verzet', 'StopImmigratie', 'ZinzenEnVancauwelaert', 'Spanje', 'Europa', 
'Turkije', 'Pasen', 'boekenbeurs', 'Koran', 'Deurne', 'Wilrijk', 'Chicago', 'AntwerpenIsVanOns', 
'AntwerpseVolksgazet', 'Molenbeek', 'islam', '10miles', 'DanielTermont', 'Erdogan', 'Barcelona', 
'fascisme', 'antifa', 'Hitler', 'Joden', 'ramadan', 'CD', 'VLD', 'CDV', 'Islam', 'IslamExpo', 'BanIslam', 
'Trump', 'Bourgeois', 'Abbas', 'Peumans', 'reductioadhitlerum', 'zucht', 'Ninove', 'onzin', 
'NeverForget', 'Kristallnacht', 'fascism', 'Cynisch', 'VVD', 'Reichspogromnacht', 'Holocaust', 
'Auschwitz70', 'BartDeWever', 'EricVanRompuy', 'holocaust', 'racisme', 'Onderwijs', 
'potverwijtdeketel', 'collaboratie', 'Puigdemont', 'KarelDeGucht', 'kinderenvanhetverzet', 'pkp19', 
'nationalefeestdag', 'Goetsenhoven', 'Tienen', 'TrefdagSociaal', 'ugent200', 'wegmetons', 
'oikofobie', 'Linkebeek', 'niewieder', 'Fierensblokken', 'antwerpen', 'OMC2019', 'Erfgoedprijs', 
'Mechelen', 'bunkers', 'Magritte', 'Surrealisme', 'OlympicGames', 'Letterenhuis', 'hautekiet', 
'dewegvooruit', 'Pologne', 'UhOh', 'jessuischarlie', 'MH17', 'VlaamsBrabant2014', 
'warmvlaanderen', 'LGBTHistoryMonth', 'LGBTHM18', 'Pano', 'dekamer', 'GretaThunberg', 'dtv', 
'klimaatfascisme', 'EU', 'klimaathysterie', 'klimaatplan', 'islamisering', 'tweetenalseenVerhofstadt', 
'Iran', 'vrijheid', 'Salvini', 'Oikofobie', 'Breendonk', 'Hitlergroet', 'Bilzen', 'hypocrisie', 'leestip', 
'Dresden', 'eufemismevanhetjaar', 'Pegida', 'cultuurverrader', 'OCMW', 'Brussel', 'believe', 
'RandstadAward', 'FakeNews', 'grgent', 'WHI', 'herdenking', 'peace', 'democracy', 'freedom', 
'nooitvergeten', 'Belgium', 'WW2', 'helpkrispeeters', 'durftevragen', 'begroting2018', 
'stankvoordank', 'jaren30', 'Dachau', 'gemrB', 'daphnédumery'



‘Distant reading’: uitgaande links

L R
'www.knack.be', 'twitter.com', 'www.youtube.com', 
'bit.ly', 'www.dm.be', 'www.volkskrant.nl', 
'm.nieuwsblad.be', 'm.standaard.be', 
'www.lectrr.com', 'ebx.sh', 'strand.de', 
'www.lectrr.be', 'www.nieuwsblad.be'

twitter.com', 'm.standaard.be', 'www.vrt.be', 
'youtu.be', 'instagram.com', 'rnkpr.com', 
'www.knack.be', 'www.hln.be', 'm.nieuwsblad.be', 
'm.hln.be', 'openvldbrussel.be', 'www.standaard.be', 
'www.rtbf.be', 'doorbraak.be', 'brabosh.com', 
'www.nieuwsblad.be', 'docs.vlaamsparlement.be', 
'www.jeanjacquesdegucht.be', 'www.hbvl.be', 'bit.ly', 
's.hln.be', 'www.gva.be', 'www.nytimes.com', 
'radio1.be', 'u.afp.com', 'ow.ly', 
'www.dailymail.co.uk', 'www.bol.com', 
'reactnieuws.net', 'm.gva.be', 
'www.boomgeschiedenis.nl', 'joodsactueel.be', 
'www.facebook.com', 'www.nrc.nl', 'www.tvl.be', 
'www.politico.eu'



Close reading: strategieën

‘Reclaimen’ van terminologie
Sterke onderzoeksjournalistiek @timverheyden
#pano over radicalisering in Vlaanderen. Ware, 
fascistische gelaat Schild en Vrienden glashelder 
gefileerd. Nu tijd voor @ugent om maatregelen te 
nemen. Volgende vraag blijft open: wie financiert en 
stuurt S@V (internationaal) aan?

Deed #GretaThunberg een freudiaanse verspreking to
en ze zei dat 'we wereldleiders tegen de muur zullen 
zetten'? ('put against the wall'). #dtv #klimaatfascism
e!
https://t.co/iiUoeQbRxa

Brand in #Bilzen, Belgische leden bij neo-nazistische
Ironmarch &amp; nu weer nazi-groet in #Breendonk. 
Allemaal indicaties van toenemende #radicalisering 
in onze samenleving

De islamcollaborateurs, de dhimmi's en 
cultuurverraders, kleuren rood. #islamisering "
https://t.co/JdeMTQxlZP

https://t.co/iiUoeQbRxa
https://t.co/JdeMTQxlZP


Close reading: strategieën
Jodenhaat en vervolging
Must read. Linda Polman aanzet woord over de 
analogie van huidige vluchtelingendebatten met die 
over vluchtende joden voor WOII, de ontmenselijking 
in het discours en de rol van ons eigen 
buitenlandbeleid. #niemandwilzehebben
https://t.co/DsvrVz68DF

#boekenbeurs ‘Lees de Koran. De #Koran is zoals ‘Mein 
Kampf’: e/ handleiding voor de uitroeiing v/d ‘nieuwe 
Joden’, wij de ongelovigen.’ https://t.co/XXkKQlmBql

Indrukwekkende toespraak van Karin Temmerman 
(sp.a) over de zoveelste beschadiging van het Michael 
Lustig-monument dat symbool staat voor de 
jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 
ooit moeten we ons samen verzetten tegen 
antisemitisme, racisme en haat. #grgent

Vreselijk. Joodse vrouw overleeft deportatie in tweede 
wereldoorlog en wordt anno 2018 in hartje Europa 
vermoord, volgens het paket zijn er aanwijzingen dat 
dit met antisemitische motieven gebeurde... Stevig 
signaal nodig dat dit ONAANVAARDBAAR is. :-((( 
https://t.co/zYDFn3ZHly

https://t.co/DsvrVz68DF
https://t.co/XXkKQlmBql
https://t.co/zYDFn3ZHly


Close-reading: strategieën
Verzet
Eedaflegging in @vlaparl: @LiseVDC, 
@DeWitteKim, @TomDMeester en ikzelf 
dragen een rode driehoek. Symbool van 
verzet tgn fascisme, racisme &amp; 
verdeeldheid. Broodnodig in dit 
parlement, waar onderhandeld wordt 
met @VlaamsBelang en voorlopige 
secretarissen recht van alt-right komen. 
https://t.co/rtC5teIcwO

Even laten zien wie de baas is... ‘Wij 
Marrokanen, Algerijnen, Afrikanen 
hebben #Parijs sneller veroverd dan de 
nazi’s...’ #verzet #StopImmigratie
https://t.co/h0eG5Dj5JW

https://t.co/rtC5teIcwO
https://t.co/h0eG5Dj5JW


Close-reading: strategieën
Metadiscours
@j_de_landtsheer Meneer, ik ben redelijk nieuw op 
twitter, maar ik had begrepen dat we 2x over en 
weer moesten voor u mij/ik u voor fascist mocht 
uitschelden? #niveau #nieuwoptwitter
#niewiederfaschismus #trollenleger

@Willems_Dimitri @jbinero @t_jvdb
@FoolOnTheHiII @PhRoose @de_NVA Die accounts 
die weer eens over tweede wereldoorlog beginnen, 
worden op fijn blockje getrakteerd ☺✌

RT @JeroendePreter: De reductio ad Hitlerum in zijn 
zuiverste vorm. Petje af! https://t.co/9MsHNsB3Ds

RT @PietDeZaeger: Vandermaelen (SP.A) doet een 
reductio ad Hitlerum en verwijt @de_NVA
vervolgens gebrek aan klasse. De ironie! Maar 
goed,…

@Wim_Smet @inge_gls Vond dat nog gematigde 
reactie voor alweer de zoveelste tweede 
wereldoorlog vergelijking uit die hoek. #

https://t.co/9MsHNsB3Ds


Terug naar hypotheses

• Toename in aantal verwijzingen
• Duidelijke strategieën rechts vs. links
• Ook:
• Complementaire media-ecologieën

• Verder onderzoek vereist



Samenvatting instrumenten

• Front-end talen: HMTL, CSS, Javascript

• Back-end talen: bv. Python

• APIs 

• JSON 

• Rekenbladen (Excel, Google spreadsheets, etc.)




