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Onze Echokamers:

likes onder de loep
Elizabeth Cappon

Sociale media zijn voor veel mensen de
belangrijkste nieuwsbron geworden. De
traditionele media zetten daarom tal van
middelen in om jou via sociale media terug
naar hun site (en adverteerders) te lokken.
Maar de zogenaamde mainstream media
lijken meer en meer de strijd om clicks te
verliezen aan niet-traditionele media, die
sneller en veel gerichter inspelen op de
individuele nieuwsbehoeften van de
lezers. Karel Drabbe, hoofdredacteur van
Doorbraak.be, verklaarde de
aantrekkingskracht van zijn publicaties in
een recent interview:

Mensen zijn niet op zoek naar de
waarheid, ze zijn op zoek naar
zelfbevestiging. Dat legde de basis
voor het succes van Doorbraak. (De
Standaard; 11/7/2020)

De niet-traditionele media richten zich
vaak op niches in het lezerspubliek met
een specifiek gedeeld gedachtegoed en
lijken daarbij zelden in te zetten op
verbreding. De algoritmen waarmee
sociale netwerken informatie aanbieden
aan de gebruikers, zorgen hierbij nog
eens voor een versterkend polariserend
effect door de geautomatiseerde manier
waarop ze echokamers van
gelijkgestemde (politieke) meningen
vormen. Textgain onderzocht hoe deze
echokamers automatisch in kaart kunnen
worden gebracht aan de hand van
publieke data van de twitter-accounts van
nieuwssites, influencers en politici. In dit
artikel beschrijven we de huidige stand
van zaken in het Nederlandse taalgebied.



Echokamers op Twitter

Tweets verschijnen niet zomaar in
chronologische volgorde in je feed, maar
worden geselecteerd en gesorteerd
volgens een ingewikkeld
relevantie-algoritme. Aangezien het
algoritme continu evolueert, is het nooit
geheel duidelijk op basis van welke
factoren het deze relevantiescore
berekent. Twitter geeft evenwel zelf aan
dat 3 zaken altijd van belang zijn1,2:

● De interactie tussen andere
gebruikers en de tweet (o.a. clicks,
likes, replies en retweets)

● De interactie die jij hebt met de
auteur van een tweet (o.a. clicks,
likes, replies en retweets)

● Het type van interactie dat je in het
algemeen hebt op Twitter (wat voor
soort tweets krijgen van jou
doorgaans een like, reply of
retweet?)

Likes, replies en retweets bepalen dus in
grote mate de samenstelling van jouw
gepersonaliseerde feed. Wanneer tussen
jou en bepaalde accounts of een specifiek
soort tweets veel interacties plaatsvinden,
zullen deze accounts en tweets ook
steeds vaker op jouw tijdlijn verschijnen.
Afwijkende tweets worden daarentegen
minder zichtbaar.

Het algoritme stimuleert dan ook verkeer
via drukke verkeersaders, terwijl het
gebruik van uitwijkmogelijkheden wordt
afgezwakt. Dit creëert zeer nauwe, maar
hyperactieve clusters waarbinnen vaak

2https://sproutsocial.com/insights/twitter-algorithm/
1https://buffer.com/library/twitter-timeline-algorithm/

eenzijdige informatie circuleert tussen een
beperkt aantal accounts. Het contact met
meer diverse informatiebronnen of
andersdenkenden wordt daarmee
afgezwakt. Een fenomeen dat
ondertussen beter bekend staat als de
online echo chamber3 en dat volgens
velen een belangrijke oorzaak is van de
toenemende polarisering.

Textgain onderzocht of we echokamers op
Twitter in kaart kunnen brengen door
geautomatiseerde analyses van publiek
beschikbare data. Deze aanpak laat toe
om automatisch het bereik van de
verschillende spelers in de traditionele en
alternatieve nieuwsmedia te meten en zo
snel de echokamers in kaart te brengen.

3 https://www.nature.com/articles/srep37825



Netwerkanalyses

Netwerkanalyses op sociale media
worden traditioneel uitgevoerd door te
kijken naar netwerken van volgers, of door
retweet-gedrag te observeren. Maar deze
methode kan een onzuiver beeld
opleveren, aangezien volgen of retweeten
niet wil zeggen dat een gebruiker het ook
inhoudelijk eens is met de tweet of de
auteur ervan. Wij gooiden het over een
andere boeg en keken naar netwerken
van “likes”, omdat deze (bijna) altijd een
positieve interactie tussen twee accounts
aangeven en veel invloed uitoefenen op
Twitter’s relevantie-algoritme.

In de zomer van 2020 verzamelden we
likes die Twitter accounts van politici en
politieke partijen, journalisten en
mediabedrijven, maar ook andere
publieke personen en instituten verkregen
en uitdeelden. In totaal volgden we 397
Nederlandse en Vlaamse accounts
bestaande uit alle bekende politieke
partijen en 2 a 3 kopstukken per partij,
een 30-tal gekende nieuwsplatforms en
enkele journalisten plus een 30-tal
alternatieve mediaplatforms. Daarnaast
keken we ook naar een aantal zeer
uiteenlopende organisaties: van religieuze
instellingen tot verenigingen voor
voetbalsupporters en klimaatbetogers.
Stop Blackface, Extinction Rebellion,
F-side, CIDI, Jezusleeft, Ufomeldpunt,
Viruswaanzin, Stop5g, Vaccinvrij,
Erkenbrand en anderen namen we onder
de loep. Deze 397 accounts vormen de
kern van het onderzoek4.

Per kernaccount haalden we de 1000
laatst verkregen likes en de 500 laatst
uitgedeelde likes op5. Wanneer we
dezelfde like-accounts bij meer dan één
kernaccount aantroffen of wanneer een
kernaccount een like uitdeelde aan een
andere kernaccount, linkten we deze
accounts in het netwerk. In totaal
verwerkten we op die manier bijna 2.5
miljoen likes tussen 153,000 unieke
accounts, om deze vervolgens in een
netwerk te visualiseren.

5 De twitteraccounts die deze likes uitdeelden of ontvingen
(van of aan de kernaccounts) noemen we hier voor het
gemak de like-accounts.



Het netwerk

In dit netwerk representeren knooppunten
twitteraccounts en lijnen één of meerdere
likes tussen accounts. Hoe groter de
weergave van het knooppunt en de
bijbehorende naam, hoe actiever dit
account liket en geliked wordt. Om
zichtbaar te zijn in het netwerk moest een
kernaccount via minstens 100 likes
verbonden zijn met 1 of meerdere
like-accounts en een like-account moest
via minstens 100 likes verbonden zijn met
2 of meerdere kernaccounts. Zwakke
schakels (ttz accounts die weinig likes
kregen en/of uitdeelden) werden
beschouwd als ruis en werden uit het

netwerk verwijderd. Dit had een
merkwaardig effect: een aantal van onze
kernaccounts verdween, maar een
veelvoud aan terugkerende like-accounts
kwam juist prominent in beeld6. Deze 3505
like-accounts werden niet expliciet door
ons op voorhand in kaart gebracht (zoals
de kernaccounts), maar maakten zichzelf
zichtbaar in het netwerk door zeer actief 2
of meer van de kernaccounts te liken.

6 Persoonlijke accounts (niet gelinkt aan een organisatie,
website of publiek persoon) werden bij de datacollectie
onmiddellijk gepseudonimiseerd om de privacy van de
gebruiker te waarborgen.

https://textgain.com/projects/likenetwork/


De visualisatie van dit netwerk kwam
evenmin manueel tot stand. Aan de hand
van een PageRank7 score bepaalden we
de activiteit en bijgevolg de grootte van de
knooppunten. Voor de ruimtelijke ordening
maakten we gebruik van Force-directed
graph drawing algoritmes (Fruchterman
Reingold8 en Force Atlas29) die
automatisch een layout uit de ingegeven
data (in dit geval het like-verkeer tussen
twitter accounts) extraheren.

Deze algoritmes zijn gebaseerd op een
hypothetische kracht tussen knooppunten
in een netwerk. Knooppunten met veel
connectiviteit trekken elkaar aan, terwijl
knooppunten met weinig tot geen
connectiviteit elkaar juist afstoten. Je zou
hier over zwaartekracht binnen een
netwerk kunnen spreken. Hoe meer likes
accounts aan elkaar uitdelen, hoe sterker
de aantrekkende kracht en hoe dichter ze
naar elkaar trekken. Knooppunten die
geen of weinig likes delen, raken juist
verder van elkaar verwijderd. Hierdoor
verschijnen binnen het netwerk
concentraties van accounts. Accounts met
weinig of zeer divers like-verkeer blijven
kleine, beweeglijke knooppunten aan de
buitenrand of in de minder
geconnecteerde gebieden tussen de
zwaartepunten van het netwerk in.

Aan de hand van het verschil in
netwerkdichtheid kon een modularity
algoritme (Louvain method)10 vervolgens

subclusters detecteren bestaande uit
accounts die significant vaker met elkaar
interageren dan met andere accounts.
Deze subclusters worden in het netwerk
onderscheiden door middel van kleur.

De grootte, compositie en kleur van de
knooppunten kwamen dus voort uit de
data zelf en werden niet door ons
bepaald. Het is hierbij belangrijk te
onthouden dat het verschil in kleur geen
exact afgelijnde groepen aanduidt,
aangezien de kleurgrenzen fluctueren.
Niet iedere kleur markeert per definitie een
echokamer. Uitsluitend grote
knooppunten, zeer dicht bij elkaar met een
overeenkomstige kleur geven een zeer
actieve like-sfeer aan en duiden op een
echokamer.

communities in large networks. Journal of statistical
mechanics: theory and experiment, 2008(10):P10008,
(2008)



De opinie-hubs

Aan de hand van de eerder genoemde
PageRank score bepaalden we de
actiefste knooppunten in het netwerk:

● @thierrybaudet

● @JoostNiemoller

● @2eKamerFVD

● @TPOnl

● @geenstijl

Zoals blijkt uit deze top 5, treffen we het
meest bedrijvige like-verkeer aan bij de
Nederlandse rechtsgeoriënteerde

accounts. Pas op de 61e plaats vinden we
het eerste linksgeoriënteerde account:
@MeyremAlmaci. De kernaccounts die
elkaar het meest liken zijn voor de hand
liggend. Hier vinden we o.a. connecties
tussen @VBAntwerpen en @FDW_VB en
@dijkhoff en @VVD.
@Percolator_HNJ en @VVD liken vooral
ook zichzelf. @geertwilderspvv
ontvangt de meeste likes, maar liket zelf
alleen @Wilderspoezen.



Het politieke spectrum

Onderstaande link brengt u naar de
uiteindelijke netwerkvisualisatie11:
https://textgain.com/projects/likenetwork/
Bij een eerste blik op het netwerk springen
zowel de horizontale als verticale splitsing
in het oog. De horizontale as splitst de
Vlaamse accounts aan de onderkant en
de Nederlandse aan de bovenkant. Het
Nederlandse gebied bevat grotere
knooppunten en meer clusters. Dit is niet
vreemd, aangezien meer Nederlandse
dan Vlaamse accounts actief zijn op
Twitter en deze dus in absolute termen
meer likes krijgen. De verticale as splitst
politiek rechts- en linksgeoriënteerde
accounts.

Het politieke midden is duidelijk
ondervertegenwoordigd. Vooral aan de
Nederlandse zijde worden de
knooppunten kleiner, meerkleurig en
liggen ze verder van elkaar af. Dit lijkt te
duiden op minder activiteit, maar ook op
de afwezigheid van afgebakende
echokamers. Met name de gevestigde
media en politiek zoals @NOS en @D66
vinden we in dit gebied, maar ook jonge,
progressieve bewegingen zoals
@piratenpartij en @bitsoffreedom

die zich hier opvallend onderscheiden
door kleur (groen-grijs). Een andere
cluster die zich hier onderscheidt door
kleur (blauw) zijn de accounts met een
religieuze inslag. Waar @christenunie
zich echter in het politieke midden bevindt,
lijken Joodse en Gereformeerde accounts
zich al meer naar de rechterflank te
bewegen.

Aan de Nederlandse linkerzijde vinden we
met name groene politieke partijen en
klimaatinstanties zoals @NLRebellion,
@Klimaatzuster en
@PartijvdDieren (lichtrood). Ook
treffen we hier links georiënteerde
journalisten en (alternatieve) media
(@sargasso, @grauwegrutjes),
multiculturele en anti-racisme instanties
(@dipsauspodcast,
@StopBlackface), islamgerelateerde
accounts (@MoslimsID) en de Occupy
beweging.

In de Vlaamse cluster worden enkel de
linkerflank (oranje) en rechterflank
(lichtblauw) van elkaar onderscheiden
door kleur. Dit duidt op minder clustering
en dus minder kans op het
echokamer-effect. Het Vlaamse politieke
midden bestaat opnieuw uit de gevestigde
media en ook voetbal-gerelateerde
accounts.
Als we vanuit het midden naar links
opschuiven bewegen we ons via
@marcvanranst en
@conner_rousseau naar @Apache_be
en @pvdabelgie. Hier verschijnen veel

https://textgain.com/projects/likenetwork/


accounts van humanitaire organisaties
zoals @amnestyvl en
@greenpeace_be. @TomDMeester
(woordvoerder PVDA België) en
@nigelstwits (comedian Nigel
Williams) vormen het uiterst links-Vlaamse
staartje. Humor lijkt trouwens overwegend
een linkse aangelegenheid. Opmerkelijker
is echter de grote gapende leegte tussen
links Vlaanderen en links Nederland. In
tegenstelling tot de rechterzijde lijkt hier
weinig interactie plaats te vinden. Links
Nederland en links Vlaanderen liken
elkaar niet.

Een verschil tussen deze twee zijdes is
dat we aan de Vlaamse linkerflank vooral
gevestigde en erkende humanitaire
instanties aantreffen, terwijl aan de
Nederlandse linkerflank veeleer een
smeltkroes aan maatschappelijk
geëngageerde initiatieven zoals podcasts,
protestbewegingen en jonge politieke
partijen domineert. Deze trend zien we
aan de rechterkant weerspiegeld.

Het Nederlandse rechtse cluster is
onmiskenbaar het meest actief. Hier
treffen we de grootste knooppunten
(influencers) en netwerkdichtheid, de
meeste subclusters (diverse kleuren) en
alle accounts uit onze top 5. Met name
rechts-nationalistische accounts en
accounts gelinkt aan alternatieve
nieuwspagina’s en
samenzweringstheorieën clusteren hier
samen. We vinden @fvdemocratie en
@geertwilderspvv en de door deze
partijen gesteunde mediakanalen zoals
@OmroepON. Ook uitgesproken
anti-migratie bewegingen zoals
@Identitair en @rechtsinverzet

treffen we hier.

Bovenaan dit gebied onderscheidt zich
een omvangrijke, eenkleurige cluster
(groen). Hier vinden we de accounts
gelinkt aan alternatieve nieuwspagina’s,
spiritualiteit en samenzweringstheorieën
zoals @DutchQAnon, @NLVaccinVrij
en @Ella_Ster, maar ook
@ufomeldpunt. Deze accounts vormen
een duidelijk afgebakende cluster binnen
de rechts Nederlandse flank en hier is
vrijwel zeker sprake van een
echo-kamer.12

Als we vanuit het Vlaamse midden een
rechtse route volgen, komen we via
@de_NVA en @JMDedecker uit bij
@vlaamsfront en @vlbelang. Hier
vinden we eveneens rechts (alternatieve)
media zoals @t_pallieterke en
@SCEPTR_online. Uiterst rechts treffen
we @FDW_VB (Filip Dewinter) en
@Voorpost. Deze accounts lijken de
schakel te vormen tussen rechts
Vlaanderen en rechts Nederland. Het
Vlaamse Voorpost wisselt zelfs meer likes
uit met de noorderburen dan in het
thuisland.

Het Nederlandse twitterlandschap is in het
algeheel opvallend meer gepolariseerd.
De afstand tussen de linker- en
rechterflank is groter met een duidelijke
luwte in het midden. Grote knooppunten
dicht op een, veel subclustering
(aangegeven door kleur) en een hoge
netwerkdichtheid wijzen op een
hyperactieve like-sfeer en de
aanwezigheid van echokamers. Deze
netwerkeigenschappen vinden we vooral
in het rechtse gebied, maar ook in de
gebieden aan de linkerkant is deze
dynamiek in opkomst.

12 Meerdere accounts uit deze cluster zijn ondertussen
offline gehaald



Echokamers en de alternatieve media

Juist accounts van alternatieve media
verschijnen vooral in deze netwerkdichte
gebieden en functioneren als een HUB.
Alt-news accounts trekken meer likes dan
de gevestigde media en het
echokamer-effect van social media
versterkt deze beweging nog eens. In het
netwerk wordt dit zichtbaar door de
actieve clusters aan de rechter- en
linkerzijde die het like-verkeer vanuit het
midden naar zich toe lijken te trekken. De
eerder genoemde luwte die hierdoor in het
middenveld van het netwerk ontstaat, is
juist het gebied waar we accounts van de
gevestigde media (en politiek) treffen.

Tussen 2018 en 2019 registreerden we
gemiddeld 530 likes per 100 tweets voor
alternatieve media accounts tegenover
1086 likes voor mainstream media
accounts. Tussen 2019 en 2020 keerde
de verhouding en registreerden we 2099
likes voor de alternatieve media tegenover
1461 likes voor de mainstream media. Dit
is geen ontwikkeling waar de mainstream
media zich over verheugt, aangezien deze
veelal overleeft dankzij clicks en
advertenties.

Het ontstaan van alternatieve
mediakanalen is niet per definitie negatief.
Het gaat verstijving binnen de gevestigde
media tegen en houdt het competitief
vermogen op peil. In combinatie met
social media en het echokamer-effect
lijken sommige van deze kanalen echter

de groeiende polarisering te versterken
door de versnelde circulatie van een
eenzijdig nieuwsbeeld dat geen
tegenspraak duldt. Dit echokamer-effect
werd tot nu toe veelal in een louter
theoretisch kader beschreven. Textgain
brengt dit effect via deze
geautomatiseerde analyse nu met real-life
data in kaart en toont aan dat ook in het
Nederlandse taalgebied zich duidelijk
echokamers aan het aftekenen zijn die
zich niet meer laten bedienen door de
traditionele media.
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