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Nederlandse samenvatting 
 
 
 
 
Online over politiek praten gebeurt niet alleen op politieke discussiefora, zeker niet 
wanneer het alledaagse politieke praat betreft die zo cruciaal is voor de publieke sfeer. 
Mensen praten vrijwel overal over politiek op het internet, van fora over reality-tv tot 
verscheidene andere soorten fora. Het is daarom belangrijk deze discussies mee te 
nemen als we een uitvoeriger overzicht willen bieden van het online communicatieve 
landschap. Tot op heden heeft het meeste onderzoek naar de publieke sfeer op het 
internet deze communicatieve ruimtes genegeerd en alleen gekeken naar 
politiekgeoriënteerde fora zoals Usenet-nieuwsgroepen, messageboards van 
nieuwsmedia, onafhankelijke deliberatieve initiatieven, fora van politieke partijen of 
politici, en overheidsfora. Als we een meer compleet beeld willen schetsen van de 
wijze waarop het internet de publieke sfeer bevordert en/of uitbreidt, moeten we dus 
ons gezichtsveld verbreden en een meer inclusieve benadering hanteren van de 
communicatieve ruimtes die we onderzoeken. Online politiek is immers overal. 
 
Probleemstelling 
 
Het doel van dit onderzoek was om verder te kijken dan politiekgeoriënteerde fora 
door de communicatieve praktijken van deelnemers op fora over reality-tv te 
onderzoeken. Het doel was hierbij niet alleen om verder te gaan dan 
politiekgeoriënteerde ruimtes, maar ook om verder te gaan dan conventionele, 
institutionele noties van politiek. In plaats daarvan wordt politiek meer beschouwd 
als een geïndividualiseerd fenomeen dat gegrond is in lifestyle. In deze studie ligt het 
accent op onderzoeken hoe deelnemers daadwerkelijk over politiek spraken in deze 
informele, alledaagse communicatieve ruimtes. Er waren drie onderliggende doelen. 
Het eerste doel was een normatief doel, namelijk het onderzoeken en evalueren van 
de democratische waarde van deze communicatieve ruimtes in het licht van een 
aantal normatieve voorwaarden voor de publieke sfeer. Het tweede doel was 
beschrijvend en verkennend. Het was verder gaan dan een ‘traditionele’ notie van 
deliberatie (zoals het rationeel-kritische debat) door te analyseren hoe deelnemers 
daadwerkelijk over politiek spraken in deze ruimtes en hoe andere communicatieve 
vormen zoals humor, emotioneel commentaar en erkenning onderling in 
wisselwerking staan met de normatieve voorwaarden van deliberatie en hoe zij deze 
beïnvloeden. Het laatste doel was beter te begrijpen hoe politiek zich voordoet in 
deze ruimtes. Wat is het aan – bijvoorbeeld – Big Brother dat politieke praat teweeg 
brengt? Kortom, deze studie heeft drie centrale onderzoeksvragen:  
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In hoeverre voldoen de communicatieve praktijken in online politieke discussies aan de 
normatieve voorwaarden van het proces van deliberatie in de publieke sfeer?  
 
Welke rol spelen expressieven (humor, emotioneel commentaar en erkenning) in online 
politieke discussies en in verhouding tot de normatieve voorwaarden van deliberatie? 
 
Op welke wijze manifesteert politiek zich op discussiefora die niet-politiek georiënteerd zijn?  
 

Onderzoeksontwerp 
 
Om deze vragen te beantwoorden, is een vergelijkend onderzoeksontwerp uitgevoerd 
met normatieve, beschrijvende en verkennende eigenschappen. Een normatieve 
analyse is uitgevoerd. Een dergelijke analyse vereist drie stappen. In hoofdstuk 2 is 
een aantal normatieve voorwoorden voor het proces van deliberatie in de publieke 
sfeer geformuleerd. Er werden negen voorwaarden voor deliberatie afgebakend, 
gebaseerd op Habermas’ algemene politieke theorie over deliberatie, en zijn ideeën 
over communicatieve actie en de publieke sfeer in het bijzonder. 135  Deze 
voorwaarden omvatten het proces van wederzijds begrip bereiken, bestaande uit rationeel-
kritisch debat, continuïteit, samenhang, wederkerigheid, reflexiviteit en empathie, en 
structurele en dispositionele rechtvaardigheid, bestaande uit discursieve gelijkheid, discursieve 
vrijheid en oprechtheid.   
 In het proces van wederzijds begrip bereiken ligt de nadruk op het geven van 
de noodzakelijke structurele en dispositionele voorwaarden waarmee tijdens politieke 
praat begrip gekweekt kan worden. De zes voorwaarden leggen, meer specifiek 
gesteld, structurele en dispositionele eisen op aan de communicatieve vorm, het 
proces en de participant. Bij structurele en dispositionele rechtvaardigheid ligt de 
nadruk op het bieden van de noodzakelijke voorwaarden waarmee een discursieve 
omgeving gecreëerd kan worden die gebaseerd is op rechtvaardigheid. Specifiek 
leggen deze drie voorwaarden structurele en dispositionele eisen op aan zowel de 
structuur van het discussieforum als aan de deelnemers op dat forum. In de tweede 
fase (hoofdstuk 4) zijn deze voorwaarden geoperationaliseerd tot empirische 
indicatoren van deliberatie aan de hand van verschillende methoden en instrumenten. 
In de laatste fase (hoofdstukken 5, 6 en 7) zijn deze indicatoren toegepast op 
politieke praat om zo de kwaliteit van het debat te evalueren.  
 Om een meer accuraat beeld te kunnen bieden van de wijze waarop politiek 
zich voordoet in online discussies, de manier waarop mensen daadwerkelijk over 
politiek praten in deze discussies en – tot slot – hoe niet-traditionele, deliberatieve 
communicatievormen zoals humor, emotioneel commentaar en erkenning onderling 
in wisselwerking staan met de meer traditionele elementen van deliberatie, is een 
interactionele analyse van de pragmatische en functionele componenten van politieke 
                                                 
135  Aanvankelijk waren er elf voorwaarden. Twee voorwaarden zijn uit het empirisch onderzoek 
gelaten vanwege de beperkingen van het onderzoek (zie paragraaf 2.7 voor een toelichting).  
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praat uitgevoerd. Zowel de normatieve als de interactionele analyses zijn uitgevoerd 
binnen het raamwerk van een vergelijkend onderzoeksontwerp met drie online 
discussiefora. Om tot een meer vruchtbare analyse te komen zijn een 
politiekgeoriënteerd, een niet-politiekgeoriënteerd en een gemengd forum 
geselecteerd. Het politieke forum werd vertegenwoordigd door het Guardian Political 
Talkboard, een forum dat onderdeel uitmaakt van het Britse The Guardian. Er is voor 
dit forum gekozen omdat het staat voor een ‘kwaliteitskrant’ wiens politieke fora 
plaats bieden aan politiek debat van niveau. Het niet-politieke forum was 
vertegenwoordigd door het het Wife Swap Forum, dat wordt gehost door het eveneens 
Britse Channel 4. Dit forum is geselecteerd omdat het gewijd is aan een reality-TV-
serie136 en zo een plek is waar men ‘niet zo serieuze’ gesprekken zou verwachten. Het 
laatste forum dat geselecteerd is, is het Celebrity Big Brother 2006 Forum. Dit wordt 
gehost door BBFan.com en is een website gewijd aan en geleid door fans van de 
reality-show Big Brother UK. Dit forum wordt gezien als een gemengde vorm 
vanwege de aanwezigheid van George Galloway, een Britse parlementariër, die een 
van de bekende deelnemers van seizoen 6 was.  
 
Onderzoeksmethoden 
 
Deze studie kijkt verder dan politiekgeoriënteerde fora door de communicatieve 
praktijken te analyseren van deelnemers op twee fora gewijd aan reality-tv. Een 
dergelijke verbredende taakstelling bracht echter aanvankelijk een aantal problemen 
met zich mee, namelijk: hoe bevatten en evalueren we politiekgeoriënteerde 
discussies binnen de overdaad aan threads en postings die dergelijke fora bieden? Hoe 
scheiden we het kaf van het koren zonder bedolven te raken maar ook zonder iets te 
missen? Hoe kunnen we politieke praat identificeren, als deze misschien minder gaat 
over conventionele politiek en meer over lifestyle-onderwerpen uit het persoonlijk 
leven zoals gezondheid, het lichaam, seksualiteit, werk, enzovoorts? Hoe kunnen we, 
tot slot, zulke gesprekken evalueren in het licht van deliberatieve processen terwijl we 
tegelijkertijd rekening houden met de de informele aard van die gesprekken?  
 Voor deze studie is een methodologische benadering opgezet waarbij gebruik 
is gemaakt van verschillende methoden en instrumenten om deze kwesties aan te 
pakken. De benadering bestond uit twee fases. In de eerste fase was het doel de 
politieke discussies en de aanzetten tot zulke discussies te identificeren. Met 
betrekking tot het eerste was het doel om tot een aantal voorwaarden te komen 
waarmee de onderzoeker zowel conventionele noties van politieke praat kon vatten, 
als noties meer gericht op lifestyle. Er zijn twee criteria gebruikt die zich richtten op 
het identificeren van door deelnemers gelegde verbanden met de maatschappij en de 
momenten waarop die verbonden leidden tot reflectie en reactie van een andere 
deelnemer, zo het startsein gevend tot een politieke discussie. Voor dat laatste is een 
                                                 
136 De Britse reality-serie Wife Swap wordt in Nederland uitgezonden door RTL onder de titel Jouw 
vrouw, mijn vrouw.  
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inhoudsanalyse uitgevoerd waarbij Mayring’s (2000) procedures voor het ontwikkelen 
van inductieve coderingscategorieën zijn gebruikt.  
 In de tweede fase was het doel het evalueren en beschrijven van de politieke 
discussies in de publieke sfeer die in de eerste fase geïdentificeerd waren, rekening 
houdend met de informele aard van deze discussies. Om dit te bereiken is als 
belangrijkste methode een inhoudsanalyse toegepast, met zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve kenmerken. De uiteenlopende aard van de verschillende variabelen van 
deliberatie vroeg om verschillende niveaus van operationalisering, interpretatie en 
manoeuvrering. De gekozen methode bleek hier bruikbaar en effectief, van het 
analyseren van het niveau van communicatieve empathie tot het tellen van het aantal 
reacties. Naast de inhoudsanalyse is er aanvullende netwerk- en tekstuele analyse 
gedaan om zo tot een meer omvattende set indicatoren te komen, die daadwerkelijk 
de normatieve voorwaarden in kwestie weergeven. Tot slot zijn er dieptelezingen 
uitgevoerd op het gebruik van humor, emotioneel commentaar en erkenning om 
politieke praat preciezer te omschrijven en om te verkennen welke expressieven 
deliberatie faciliteren of juist hinderen.  

 
Onderzoeksresultaten: The Guardian 
 
Van Tony Blair en de Labourregering tot immigratie en burgerschap, de debatten op 
The Guardian besloegen een veelheid aan conventionele, institutionele politieke 
onderwerpen. Met andere woorden, de lifestyle-notie van politiek ontbrak op The 
Guardian. Bovendien waren de debatten vaak deliberatief. Het niveau van 
rationaliteit, kritische reflectie, samenhang, wederkerigheid, reflexiviteit, inhoudelijke 
gelijkwaardigheid en discursieve vrijheid binnen The Guardian was gematigd hoog 
tot hoog. The Guardian deed het echter minder goed op een aantal voorwaarden 
voor het deliberatieve proces. Ten eerste leidde het debat, hoewel hoog van niveau, 
zelden tot samenkomst. In plaats daarvan eindigden debatten vaak in impasses en 
dode einden. Ten tweede zetten deelnemers vrijwel nooit de volgende stap naar 
empathie met anderen, hoewel het niveau van reflectie redelijk hoog was. Zij uitten 
in geen geval empathie. Ten derde, met betrekking tot discursieve gelijkheid lieten 
het tempo en de spreiding van de postings en de populariteit zien dat de discussies op 
The Guardian veelal het resultaat van een kleine groep populaire deelnemers waren 
die frequent met elkaar communiceerden. Ten slotte, hoewel de oprechtheid van een 
deelnemer weliswaar zelden in twijfel werd getrokken, was het vaak persoonlijk als 
dit wel gebeurde en had het stilstand van het debat als gevolg.    
 Politieke praat op The Guardian nam vaak de vorm aan van expressieve 
spraakhandelingen (speech acts), die in meer dan een derde van de postings 
voorkwamen. Humor was de meest voorkomende expressief en had zowel negatieve 
als positieve consequenties voor politieke praat. Het was positief omdat het een 
vriendelijke en speelse communicatieve omgeving bleek te kweken en het vaak werd 
gebruikt ter ondersteuning van rationeel-kritisch debat. Het was echter negatief 
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omdat humor tot meer humor leidde. Opeenstapeling van humor lokte hier 
incoherente politieke discussie uit. Daarnaast leidde humor in sommige gevallen tot 
vernedering, of het werd gebruikt als wapen hierbij. Als we kijken naar emotioneel 
commentaar bleken de Guardian-deelnemers niet al te gelukkig, vooral met 
betrekking tot de Labourregering. Als deelnemers emoties uitten, was dit vaak woede. 
Zelfs humor was doorvlochten met uitingen van woede of vijandigheid. Net als 
humor leidde woede vaak tot meer woede in de vorm van tirades. Deelnemers 
luchtten hun frustratie, afkeer en irritatie tezamen met weinig tot geen kritische 
wederkerigheid. Woede leidde in bepaalde gevallen tot agressieve en persoonlijke 
aanvallen. Kort gezegd voegden emotioneel commentaar weinig van waarde toe aan 
debatten als we kijken naar begrip. In plaats van versterking vormde het eerder een 
belemmering voor politieke praat. Erkenning, tot slot, is bij politieke praat net als bij 
humor een zwaard dat aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant zette het aan tot een 
hartelijke communicatieve omgeving voor degenen aan dezelfde zijde van het debat. 
Aan de andere kant bracht het polarisatie teweeg tussen de verschillende kanten in 
een debat. Al met al bleken expressieven politieke praat te hinderen in plaats van te 
bevorderen.  
 
Onderzoeksresultaten: Big Brother 
 
Over politiek praten was niet ongewoon op het discussieforum van Big Brother, 
waar bijna een kwart van de postings politiek verwant waren. De besproken 
onderwerpen raakten aan een verscheidenheid van hedendaagse politieke kwesties, 
die over alles van parlementaire politiek tot gezondheid en het lichaam gingen. De 
aanwezigheid van Britse parlementariër George Galloway veroorzaakte talrijke 
politieke discussies. Dat gezegd hebbende, zijn aanwezigheid was niet de enige 
katalysator van politieke praat. Over de gehele linie gaven de bewoners van het Big 
Brother-huis – hun gedragingen in het huis; de lifestyle, beelden en identiteiten die ze 
het huis inbrachten; en de mediaverslaggeving over hun leven buiten het huis – 
aanleiding tot politieke praat. Bovendien, in tegenstelling tot The Guardian, gingen 
de onderwerpen die besproken werden vaker over de lifestyle-vorm van politiek, 
zoals pesten, seksualiteit en dierenrechten.  
 Als we kijken naar de normatieve voorwaarden voor deliberatie, deed het Big 
Brother-forum het relatief goed op een aantal van die voorwaarden. Het niveau van 
coherentie, wederkerigheid, discursieve vrijheid, inhoudelijke gelijkwaardigheid en 
waargenomen oprechtheid was gematigd hoog tot hoog, terwijl het niveau van 
rationaliteit, kritische reflectie en verlengd debat gematigd was. Big Brother deed het 
echter niet goed op verscheidene voorwaarden. Ten eerste was het niveau van 
samenkomst laag. De deelnemers kwamen zelden samen gedurende de politieke praat 
en in plaats daarvan eindigden discussies met het terugtrekken van een van de 
deelnemers. Ten tweede werden er weinig reflexieve argumenten aangevoerd en werd 
er weinig empathie gecommuniceerd. Het lijkt erop dat het verkrijgen van een dieper 
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begrip van de argumenten en posities van medebezoekers ongebruikelijk was op het 
Big Brother-forum. Sterker nog, in veel van de meer verhitte discussies over George 
Galloway hadden de deelnemers de neiging tegen in plaats van met elkaar te praten. 
Tot slot lieten het tempo en de spreiding van de postings en de populariteit zien dat 
de discussies vaak het resultaat waren van een kleine groep populaire deelnemers.  
 Hoewel het Big Brother-forum niet buitensporig deliberatief was, leek het wel 
een beleefde, vriendschappelijke en aangename communicatieve omgeving te 
cultiveren. Van intomen tot het betwijfelen van andermans oprechtheid tot woede-
uitingen, Big Brother-deelnemers waren zelden persoonlijk, agressief en/of 
kwaadaardig naar elkaar. Zo fungeerde het gebruik van humor regelmatig als een 
vorm van sociale bonding. De deelnemers lieten zich in met levendig, speels en 
flirtend geplaag, dat later fungeerde als gedeelde herinnering en ervaringen waarop de 
deelnemers zo nu en dan zinspeelden. Erkenning was ook een cultivatie van een 
hartelijkere communicatieve ruimte tussen de argumenten, waarbij het niet 
ongebruikelijk was een tegengesteld argument te complimenteren, wat wel zo was bij 
The Guardian. Hoewel woede nog steeds overheerste, was deze maar zelden gericht 
aan een mededeelnemer. Expressieven bevorderden politieke praat echter niet altijd. 
Humor leidde ook vaak tot discussies buiten het onderwerp, terwijl tirades een 
relatief gangbaar fenomeen waren.   
 
Onderzoeksresultaten: Wife Swap 
 
Met bijna een derde van alle postings gewijd aan politieke discussie, leek het erop dat 
de Wife Swap-deelnemers meer deden dan over Wife Swap praten. De manier van 
opvoeden, levenstijl en waarden van de families die aan dit programma deelnamen, 
leken verschillende politieke discussies te ontsteken. De diversiteit van de besproken 
onderwerpen was echter beperkt en de meerderheid van de discussies richtte zich op 
opvoeding en familie. Politieke praat had hier dus de vorm van een meer 
geïndividualiseerde, persoonlijke vorm van politiek. Discussies over, bijvoorbeeld, de 
verzorgingsstaat, waren meer geïndividualiseerd en persoonlijk in overeenstemming 
met met de levenservaring en –verhalen die men terugvond in deze debatten.  
 Deze vorm van politieke praat belemmerde geenszins de mate van deliberatie 
in de Wife Swap-discussies. Sterker nog, Wife Swap was een forum waar de vaak 
claims werden uitgewisseld en waar de kwaliteit van die claims – globaal gezien – 
veelal hoog was. Het niveau van rationaliteit, coherentie, wederkerigheid, het gebruik 
van onderbouwend bewijs, inhoudelijke gelijkwaardigheid, discursieve vrijheid en 
waargenomen oprechtheid was gematigd hoog tot hoog, terwijl het niveau van 
kritische reflectie, verlengd debat en reflexiviteit gematigd was. Drie resultaten 
springen er uit. Ten eerste hielden de Wife Swap-participanten zich bezig met 
communicatieve empathie, in tegenstelling tot de vorige twee fora. Ten tweede, 
anders dan op de andere fora en in veel van de literatuur, was het niveau van 
convergentie gematigd hoog. Dat wil zeggen dat de meeste discussielijnen eindigden 
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met een bepaalde mate van overeenstemming. Tot slot laten de resultaten zien dat er 
meer sprake was van gelijkwaardigheid in het tempo en de verdeling van meningen 
en sprekers dan bij de vorige twee fora en andere studies.  
 Alles bij elkaar genomen biedt Wife Swap een unieke communicatieve 
omgeving in vergelijking tot zowel The Guardian als Big Brother. De besproken 
kwesties bieden voedingsgrond voor meer persoonlijke communicatieve praktijken. 
Politieke discussies werden regelmatig verrijkt met persoonlijke verhalen en 
ervaringen. Deze communicatieve praktijken werden vaak onthaald met erkenning, 
bekrachtiging, steun en zelfs aanmoediging. Dit type communicatieve omgeving lijkt 
een vertrouwensplaats te zijn gezien de persoonlijke aard van de verhalen en 
ervaringen die er gedeeld worden. Kort gezegd lijkt deze communicatieomgeving een 
communicatieve ruimte te bieden die gericht is op begrip; een forum waar empathie 
en samenkomst gemakkelijker bereikt wordt.  
 
 
 


