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Samenvatting 

 

In dit onderzoek heb ik me gericht op de governance door Twitter. Aan de hand van een concrete 

casus heb ik het beleid en de functies van Twitter bestudeerd om erachter te komen hoe het 

platform zich inzet tegen hate speech. De casus in dit onderzoek is een ruzie die plaatsvond in juli 

2016 waarbij Amerikaanse actrice Leslie Jones werd belaagd met haatberichten op Twitter. Om te 

weten te komen hoe Twitter omgaat met voorvallen zoals deze heb ik drie elementen uit het bestuur 

van het platform geanalyseerd: handhaving, gebruikersvoorwaarden en affordances. Ik heb zowel 

gekeken naar het beleid en de functies ten tijde van de ruzie, als naar de ontwikkelingen die hebben 

plaatsgevonden binnen het bestuur van het platform. 

 Uit mijn analyse blijkt dat Twitter zich al een aantal jaren inzet om het platform veiliger te 

maken voor gebruikers. De veranderingen in de gebruikersvoorwaarden duiden erop dat het 

platform inziet dat mensen uit minderheidsgroepen een doelwit zijn van beledigende berichten. In 

de hateful conduct policy laat Twitter weten dat belediging op basis van gender, etniciteit en 

seksualiteit absoluut niet is toegestaan op het platform. Toen dat bleek dat Leslie Jones het 

slachtoffer was van hate speech heeft Twitter dan ook streng gehandeld en zijn er veel accounts op 

non-actief gezet. 

 Desondanks de strenge regelgeving blijkt het lastig om misbruik aan te pakken. Daarom biedt 

Twitter erg geavanceerde rapporteer-, blokkeer- en filterfuncties die gebruikers kunnen helpen bij 

het beschermen van hun eigen account. De mogelijkheden van deze functies, oftewel de 

affordances, zijn in de afgelopen jaren fors uitgebreid. Gebruikers kunnen zich nu op allerlei 

manieren afschermen van berichten en accounts waar zij niet mee in aanraking willen komen. Door 

Twitter worden deze functies dan ook gezien als een stap richting meer vrijheid en veiligheid op het 

platform voor gebruikers die te maken hebben met hate speech. 
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1. Inleiding 

 

In juli 2016 ontstond er op Twitter een ruzie tussen actrice Leslie Jones en journalist Milo 

Yiannopoulos. De journalist schreef een review over de film GHOSTBUSTERS (2016) waarin hij 

seksistische en racistische opmerkingen maakt over de vier vrouwelijke hoofdpersonages.1 Leslie 

Jones, die in deze film een van de hoofdrollen vertolkt, sprak hem hierop aan via Twitter.2 Dit leidde 

tot een stroom aan haatberichten gericht aan deze actrice door de fans van de journalist. Twitter 

heeft naar aanleiding van dit voorval besloten om het account van Milo Yiannopoulos definitief te 

verwijderen wegens aanzetting tot haat.3 Voor platformen als Twitter is zo’n beslissing echter niet 

gemakkelijk te maken. Vrijheid van meningsuiting staat hoog in het vaandel op Twitter, maar 

wanneer er misbruik wordt gemaakt van deze vrijheid grijpt het platform in.4 In mijn analyse 

bestudeer ik het beleid en de functies van Twitter om erachter te komen op welke manier het 

platform omgaat met ongepast gedrag van Twitteraars. 

Veel platformen die grotendeels bestaan uit content die door gebruikers geplaatst wordt, 

hebben te maken met wangedrag van gebruikers.5 Matias et al. hebben in 2015 onderzoek verricht 

naar online harassment op Twitter.6 Een aantal veelvoorkomende vormen van misbruik die in dit 

onderzoek zijn vastgesteld, zijn: hate speech, doxxing, bedreigingen en misbruik van de functies van 

het platform. Hoewel Twitter te maken heeft met meerdere van de bovengenoemde vormen van 

misbruik, richt ik mijn onderzoek op hate speech aangezien deze het vaakst door gebruikers 

gerapporteerd wordt. Hierbij gaat het voornamelijk om mensen die worden gediscrimineerd op basis 

van hun gender, etniciteit of seksualiteit.7 

De druk om in te grijpen bij misbruik wordt voor platformen steeds groter. Zo blijkt uit een 

nieuwsbericht dat platformen in Duitsland sinds 1 januari 2018 een boete riskeren als haatberichten 

niet binnen 24 uur verwijderd worden.8 De Duitse regering stelt platformen dus verantwoordelijk 

voor de content die online geplaatst wordt. Communicatiewetenschapper Tarleton Gillespie schrijft 

                                                           
1 Breitbart, “Teenage Boys With Tits: Here’s My Problem With Ghostbusters,” bezocht op 19 oktober 2017, op 
http://www.breitbart.com/tech/2016/07/18/milo-reviews-ghostbusters/. 
2 @lesdoggg, bezocht op 19 oktober 2017, op https://twitter.com/lesdoggg. 
3 Fusion.net, “Twitter just permanently suspended Milo Yiannopoulos, the internet’s biggest troll,” bezocht op 
8 oktober 2017, op http://fusion.net/story/327536/milo-yiannopoulos-nero-permanently-banned-from-
twitter/. 
4 “The Twitter Rules,” bezocht op 18 januari 2018, op https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-
rules. 
5 Adrienne Massanari, “#Gamergate and The Fappening: How Reddit’s algorithm, governance and culture 
support toxic technocultures,” New Media & Society (2015): 7, doi: 10.1177/1461444815608807. 
6 J. N. Matias et al, “Reporting, Reviewing, and Responding to Harassment on Twitter,” Women, Action, and the 
Media, 13 mei 2015, http://womenactionmedia.org/twitter-report. 
7 Ibidem. 
8 BBC, “Germany starts enforcing hate speech law,” bezocht op 16 januari 2018, op 
http://www.bbc.com/news/technology-42510868. 



5 
 

dat sociale media platformen tegenwoordig een belangrijke rol innemen op het internet.9 Hij stelt 

dat platformen zich vaak opstellen als open en neutrale media, maar in werkelijkheid wel degelijk 

invloed uitoefenen op hun gebruikers en de content.10 Door het opstellen van 

gebruikersvoorwaarden en de handhaving van deze regels worden de normen en waarden op een 

platform bepaald. De afgelopen jaren heeft Twitter veel aanpassingen gedaan aan hun eigen beleid 

rondom abusive behaviour.11 Het platform lijkt te worstelen met de juiste formulering voor het 

gedrag dat wordt afgekeurd. Om inzicht te krijgen in de manier waarop Twitter zich inzet om 

minderheidsgroepen te beschermen tegen haatberichten, stel ik de volgende onderzoeksvraag: 

welke rol speelt de governance van Twitter in het tegengaan van hate speech op het platform?  

De term governance neem ik over van Tarleton Gillespie. Hij maakt een onderscheid tussen 

governance of platforms en governance by platforms.12 De eerste vorm heeft betrekking tot het 

beheren van platformen door instanties die daarboven staan, zoals de Duitse regering die besloten 

heeft om strenge regels op te leggen aan sociale netwerken. De tweede vorm gaat over het beleid 

dat door platformen zelf gevoerd wordt. In mijn eigen onderzoek richt ik me op deze laatste vorm 

van governance. Dit doe ik door het bestuderen van drie onderdelen die een rol spelen in het bestuur 

van Twitter: handhaving, gebruikersvoorwaarden en affordances. Met handhaving bedoel ik de 

maatregelen die Twitter treft wanneer een geval van misbruik zich voordoet. De 

gebruikersvoorwaarden zijn de regels die door het platform worden opgelegd aan gebruikers en 

misbruik moeten voorkomen. Onder affordances versta ik de mogelijkheden die het platform 

aanbiedt voor het rapporteren of blokkeren van ongewenste berichten of Twitteraars die zich 

misdragen. Deze drie onderdelen van bestudeer ik in relatie tot de ruzie tussen Jones en 

Yiannopoulos. In de methodesectie zal ik hierop terugkomen. 

 

2. Online harassment en governance op sociale media platformen 

 

In dit gedeelte zal ik een aantal theorieën bespreken die relevant zijn binnen mijn onderzoek. Ik 

begin met het definiëren van de termen online harassment en hate speech. Vervolgens ga ik dieper in 

op onderzoek naar platformbeleid en hoe platformen beleid en functies inzetten om misbruik tegen 

te gaan. 

                                                           
9 Tarleton Gillespie, "The politics of ‘platforms’," New Media & Society 12.3 (2010): 347-364. 
10 Idem, 358. 
11 Twitter Blog, “Our Latest Update on Safety,” bezocht op 8 oktober 2017, op 
https://blog.twitter.com/2017/our-latest-update-on-safety. 
12 Tarleton Gillespie, “Governance of and by platforms,” In Handbook of Social Media. Eds. Jean Burgess, 
Thomas Poell and Alice Marwick (London: SAGE, 2017) http://culturedigitally.org/wpcontent/uploads/2016/ 
06/Gillespie-Governance-ofby-Platforms-PREPRINT.pdf. 



6 
 

Onder de term online harassment kunnen verschillende vormen van misbruik en intimidatie 

worden verstaan. Professor rechtsgeleerdheid Danielle Citron geeft in haar boek Hate Crimes in 

Cyberspace (2014) een aantal voorbeelden van misdaden die onder deze term vallen, namelijk: 

“threats of violence, privacy invasions, reputation-harming lies, calls for strangers to physically harm 

victims, and technological attacks.”13
 Misbruikers kunnen hierbij gebruik maken van de 

mogelijkheden van platformen, maar ook van externe tools. Bijvoorbeeld het installeren van spyware 

dat hen in staat stelt om gegevens van anderen te bemachtigen.14  

Ik richt mijn onderzoek op hate speech. In het onderzoek van Matias et al. wordt deze term 

beschreven als: seksistische, racistische en homofobische uitspraken.15 Veel platformen bepalen 

echter zelf wat zij verstaan onder hate speech en geven hiervan een beschrijving in hun 

gebruikersvoorwaarden.16 In de gebruikersvoorwaarden van Twitter wordt gewaarschuwd dat 

gebruikers anderen niet mogen beledigen of lastigvallen op basis van hun: “race, ethnicity, national 

origin, sexual orientation, gender, gender identity, religious affiliation, age, disability, or serious 

disease.”17 Specifieke gebruiksvoorwaarden zoals deze worden opgesteld om misbruik tegen te gaan, 

maar worden ook ingezet bij het verantwoorden van keuzes rondom het verwijderen van content en 

gebruikers door de moderators van een platform.18 In mijn onderzoek komt aan bod welke definities 

er door Twitter genoemd worden en tegen welk gedrag Twitteraars beschermd worden. 

Mediawetenschapper José van Dijck schrijft in haar boek Culture of Connectivity (2013) dat 

de opkomst van sociale media platformen zoals Facebook, Twitter en YouTube heeft vormgegeven 

aan het publieke online discours.19 Platformen bepalen welke vormen van communicatie mogelijk 

zijn en stellen regels op waar gebruikers zich aan moeten houden. Hiermee kunnen zij controle 

uitoefenen op het gedrag van hun gebruikers. Uit onderzoek blijkt echter dat platformen moeite 

hebben met het aanpakken van ongewenst gedrag. Zo blijkt het lastig te zijn om gebruikers te 

straffen wanneer ze ongewenst gedrag vertonen dat niet specifiek in de gebruikersvoorwaarden 

wordt benoemd.20 Ook kan het blokkeren of verwijderen van gebruikers gezien worden als schending 

                                                           
13 Danielle Keats Citron, Hate crimes in cyberspace (Cambridge, Massachusetts, and London: Harvard University 
Press, 2014), 3. 
14 Idem, 4. 
15 J. N. Matias et al, “Reporting, Reviewing, and Responding to Harassment on Twitter,” Women, Action, and 
the Media, 13 mei 2015, http://womenactionmedia.org/twitter-report. 
16 Anat Ben-David en Ariadna Matamoros-Fernandez, "Hate speech and covert discrimination on social media: 
Monitoring the Facebook pages of extreme-right political parties in Spain," International Journal of 
Communication 10 (2016): 1168. 
17  “The Twitter Rules,” bezocht op 4 november 2017, op http://web.archive.org/web/20160719082806/ 
https://support.twitter.com/articles/18311. 
18 Ben-David en Matamoros-Fernandez, 1168. 
19 José van Dijck, The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media. (Oxford: Oxford University Press, 
2013), 5. 
20 Madelyn Rose Sanfilippo, "Managing Online Trolling: From Deviant to Social and Political Trolls," Proceedings 
of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences (2017), 1804. 
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van de vrijheid van meningsuiting.21 Uit de casus die ik voor mijn onderzoek gekozen heb, zal blijken 

dat de bovengenoemde issues ook een rol spelen op Twitter. 

In zijn artikel ‘Governance of and by platforms’ richt Tarleton Gillespie zich op de vraag: hoe 

beheren sociale media hun eigen platform, gebruikers en content?22 In de inleiding heb ik al kort 

vermeld dat Gillespie schrijft dat platformen invloed uitoefenen op het gedrag van gebruikers door 

middel van governance. Hij schrijft echter ook dat de regels die platformen hanteren vaak verder 

gaan dan de gedragsregels in het dagelijks leven.23 Een reden hiervoor is dat commerciële platformen 

geld verdienen aan advertenties. Om een platformen aantrekkelijk te houden voor adverteerders, 

maar ook voor gebruikers, wordt ongewenste content niet toegestaan.24 Het artikel van Gillespie 

toont dus aan dat commerciële platformen niet alleen handelen naar de belangen van gebruikers, 

maar dat hun eigen belangen vanzelfsprekend ook een grote plek innemen binnen het bestuur van 

een platform. Het bestuderen van platformbeleid is momenteel erg relevant aangezien er een aantal 

grote commerciële bedrijven zijn die voor een groot aantal internetgebruikers bepalen welke normen 

en waarden gelden in online omgevingen.25 In mijn onderzoek zal ik kijken naar hoe Twitter deze rol 

al dan niet op zich neemt. 

José van Dijck et al. merken op dat steeds meer platformen de verantwoordelijkheid op zich 

nemen als het gaat om het tegengaan van online harassment.26 De meeste grote platformen hebben 

mensen in dienst die ongepaste berichten verwijderen, maar er wordt ook steeds meer gebruik 

gemaakt van nieuwe technologieën die ongewenste content kunnen herkennen en dat vervolgens 

automatisch verwijderen.27 Mediawetenschapper Tijana Milosevic toont aan dat platformen 

tegenwoordig meerdere vormen van beleid inzetten om online harassment tegen te gaan.28 

Methoden als het opstellen van uitgebreide gebruikersvoorwaarden, het verbieden en verwijderen 

van grof taalgebruik en het beschikbaar stellen van functies die content blokkeren en rapporteren, 

worden ingezet om platformen veiliger te maken en online harassment tegen te gaan. Daarbij 

worden gebruikers vaak in staat gesteld om te bij te dragen aan de veiligheid op het platform.29 In 

een artikel van Kate Crawford en Tarleton Gillespie wordt gesteld dat gebruikers via de 

                                                           
21 Sanfilippo, 1806. 
22 Tarleton Gillespie, “Governance of and by platforms,” In Handbook of Social Media. Eds. Jean Burgess, 
Thomas Poell and Alice Marwick (London: SAGE, 2017) http://culturedigitally.org/wpcontent/uploads/2016/ 
06/Gillespie-Governance-ofby-Platforms-PREPRINT.pdf. 
23 Idem, 12. 
24 Idem, 13. 
25 Idem, 24. 
26 José van Dijck et al., De platformsamenleving: strijd om publieke waarden in een online wereld (Amsterdam 
University Press, 2016), 53. 
27 Ibidem. 
28 Tijana. Milosevic, "Social Media Companies' Cyberbullying Policies," International Journal of Communication 
10 (2016). 
29 Idem, 5173. 
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rapporteerfuncties zelfs bijdragen aan het vormen van normen en waarden in online omgevingen, 

omdat zij via deze functie hun mening kunnen geven over gedrag van anderen.30 Voornamelijk grote 

bedrijven zijn afhankelijk van gebruikers die misbruik rapporteren omdat de platformen te groot zijn 

geworden om te kunnen overzien wat er allemaal geplaatst wordt. Ook Twitter maakt gebruik van 

verschillende methoden die misbruik aanpakken en voorkomen. In mijn analyse zal duidelijk worden 

welk beleid Twitter hanteert en welke functies hierbij een rol spelen. 

 

3. Methode: analyse van handhaving, gebruikersvoorwaarden & affordances 

 

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag, zal ik drie elementen uit het bestuur van Twitter 

analyseren. Maar voor ik begin met de analyse richt ik me op de casus die ik in de inleiding al kort 

besproken heb. Ik beschrijf welke voorvallen hebben geleid tot de verwijdering van verschillende 

Twitteraccounts, waaronder die van Milo Yiannopoulos. Omdat er meerdere accounts en berichten 

verwijderd zijn, is het lastig om een goed overzicht te krijgen van de ruzie tussen Jones en 

Yiannopoulos. Daarom maak ik gebruik van drie nieuwsartikelen die uitgebreid ingaan op de ruzie. In 

artikelen op de nieuwssites The Cut, Splinter en BuzzFeed worden de gebeurtenissen die geleid 

hebben tot de verwijdering van Yiannopoulos’ account beschreven en worden ook een aantal 

voorbeelden getoond van de beledigende berichten die naar Jones gestuurd zijn.31,32,33 Daarom 

gebruik ik deze artikelen om meer te weten te komen over de ruzie en wat eraan voorafging. Het 

artikel op The Cut is geschreven door Anna Silman. Zij schrijf veel over misbruikschandalen rondom 

bekende mensen. 34 De auteur van het artikel in Splinter, Kristen V. Brown, schrijft voornamelijk over 

digitale technologie en wetenschap.35 Het artikel op BuzzFeed is van auteur Charlie Warzel, die veel 

artikelen schrijft over sociale media.36 Aan de hand van de artikelen van deze drie auteurs beschrijf ik 

casus om vervolgens verder in te gaan op de governance van Twitter. 

In het tweede gedeelte van mijn onderzoek richt ik mij op de handhaving door Twitter. Ik 

onderzoek de manier waarop Twitter zijn keuzes voor het verwijderen van accounts en berichten 

                                                           
30 Kate Crawford and Tarleton Gillespie, "What is a flag for? Social media reporting tools and the vocabulary of 
complaint," New Media & Society 18.3 (2016): 413. 
31 The Cut, “A Timeline of Leslie Jones’s Horrific Online Abuse,” bezocht op 8 december 2017, op 
https://www.thecut.com/2016/08/a-timeline-of-leslie-joness-horrific-online-abuse.html. 
32 Splinter, “How a racist, sexist hate mob forced Leslie Jones off Twitter,” bezocht op 8 december 2017, op 
https://splinternews.com/how-a-racist-sexist-hate-mob-forced-leslie-jones-off-t-1793860398. 
33 BuzzFeed, “Twitter Permanently Suspends Conservative Writer Milo Yiannopoulos,” bezocht op 22 november 
2017, op https://www.buzzfeed.com/charliewarzel/twitter-just-permanently-suspended-conservative-writer-
milo. 
34 The Cut, “Anna Silman,” bezocht op 6 januari 2018, op https://www.thecut.com/author/Anna%20Silman/. 
35 Splinter, “Kristen V. Brown,” bezocht op 6 januari 2018, op https://kinja.com/kristenvbrown. 
36 BuzzFeed, “Charlie Warzel,” bezocht op 6 januari 2018, op https://www.buzzfeed.com/charliewarzel. 
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verantwoordt. De bronnen die ik hiervoor gebruik, zijn een e-mail naar Yiannopoulos en een 

statement van Twitter op BuzzFeed.com over het verwijderen van Yiannopoulos’ account.37,38 De 

methode die ik hanteer bij het bestuderen van deze bronnen is de critical discourse analysis. Deze 

wordt ingezet bij het bestuderen van machtsrelaties.39 Binnen een discours wordt er betekenis 

gegeven aan datgene waarover gesproken wordt.40 Een discoursanalyse van deze bronnen zal inzicht 

bieden in de handelswijze van Twitter als het gaat om het bestrijden van misbruik. Bij het bestuderen 

van deze teksten let ik voornamelijk op de argumenten die Twitter gebruikt om beslissingen te 

verantwoorden. 

In het derde gedeelte van mijn onderzoek kijk ik naar hoe er in de Twitter Rules gesproken 

wordt over hate speech. Ik kijk naar hoe deze term voorkomt in de voorwaarden ten tijde van de 

ruzie tussen Jones en Yiannopoulos. In plaats van hate speech wordt er in de gebruikersvoorwaarden 

gesproken van hateful conduct. Deze term duidt aan dat niet alleen tekst haatdragend kan zijn, maar 

ook content als foto’s en video’s. De betekenissen van de twee termen komen verder nagenoeg 

overeen, maar in mijn onderzoek zal ik benaming die Twitter geeft aanhouden. In de analyse zal naar 

voren komen welke vormen van hateful conduct door Twitter worden erkent. Om hierachter te 

komen, maak ik gebruik van de Wayback Machine, een online archief waarin oude versies van 

websites zijn opgeslagen.41 De manier waarop Twitter hateful conduct definieert, bepaalt welk 

gedrag wel en niet is toegestaan. Een discoursanalyse zal duidelijk maken hoe het platform zich 

opstelt tegenover gebruikers die misbruik maken van de vrijheid op het platform. Per 3 november 

2017 zijn de Twitter Rules aangepast en bevatten deze meer informatie over welk gedrag niet is 

toegestaan. Daarom is het interessant om de veranderingen met betrekking tot hateful conduct ook 

mee te nemen in mijn onderzoek. 

Het vierde en laatste gedeelte van mijn onderzoek is gericht op de rapporteer- en 

blokkeerfuncties. Ik wil weten wat gebruikers kunnen doen wanneer zij last hebben van andere 

gebruikers die zich niet aan de regels houden. Dit onderzoek ik aan de hand van een analyse van de 

affordances. Dit concept is bedacht door James. J. Gibson.42 Affordances zijn de mogelijkheden die 

                                                           
37 Breitbart, bezocht op 23 oktober 2017, op http://www.breitbart.com/milo/2016/07/19/breaking-milo-
suspended-twitter-20-minutes-party/. 
38 BuzzFeed, “Twitter Permanently Suspends Conservative Writer Milo Yiannopoulos,” bezocht op 22 november 
2017, op https://www.buzzfeed.com/charliewarzel/twitter-just-permanently-suspended-conservative-writer-
milo. 
39 Norman Fairclough, “Critical discourse analysis as a method in social scientific research,” in Methods for 
critical discourse analysis door Ruth Wodak en Michael Meyer (London: Sage, 2009), 126. 
40 Idem, 122. 
41 “The Twitter Rules,” bezocht op 23 oktober 2017, op 
http://web.archive.org/web/20160719082806/https://support.twitter.com/articles/18311. 
42 James. J. Gibson, “The Theory of Affordance,” The Ecological Approach to Visual Perception (New York: 
Psychology Press, 1986), 119. 
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een object aanbiedt voor gebruik. Ze bepalen dus waar gebruikers wel of juist niet toe in staat zijn. Ik 

richt me specifiek op de mogelijkheden die gebruikers hebben voor het rapporteren en filteren van 

tweets die rechtstreeks naar hen verstuurd worden. Uit de casus van Leslie Jones blijkt namelijk dat 

directe berichten het vaakst worden gebruikt om andere gebruikers te beledigen. Net als de 

gebruikersvoorwaarden hebben de functies door de jaren heen een aantal veranderingen 

ondergaan. Om de veranderingen te bestuderen, maak ik wederom gebruik van de Wayback 

Machine. Om de functies beter te begrijpen, maak ik ook gebruik van de Twitterblog als referentie.43 

Nieuwe functies worden namelijk geïntroduceerd via blogberichten waarin niet alleen de nieuwe 

mogelijkheden worden beschreven, maar ook wordt vermeld wat de aanleiding is voor de 

vernieuwingen.  

Een analyse van de bovengenoemde onderdelen van Twitter biedt inzicht in de manieren 

waarop het platform veiliger wordt gemaakt. De reacties van Twitter op de ruzie tussen Jones en 

Yiannopoulos tonen aan op welke manier Twitter de verantwoordelijkheid neemt voor het 

tegengaan van misbruik. De gebruikersvoorwaarden geven inzicht in de vormen van misbruik die 

Twitter probeert te voorkomen. En de affordances laten zien welke rol de gebruikers en het platform 

spelen in het aanpakken van Twitteraars die anderen lastigvallen. 

 

4. Analyse 

 

4.1 Casus: Leslie Jones en Milo Yiannopoulos 

 

Op 18 juli 2016 deelde Milo Yiannopoulos zijn review van de film GHOSTBUSTERS (2016) met zijn 

volgers op Twitter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Twitter Blog, bezocht op 22 januari 2018, op https://blog.twitter.com. 

Tweet van Yiannopoulos waarin hij verwijst 
naar zijn review van GHOSTBUSTERS (2016) 
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Na het lezen van de review besloten fans van de journalist om actrice Leslie Jones beledigde 

berichten te sturen (zie voorbeelden bijlage 1). Toen Jones doorhad waar de berichten vandaan 

kwamen, heeft ze Yiannopoulos erop aangesproken en is ze begonnen met het rapporteren van de 

berichten en Twittergebruikers die haar lastigvielen.44 Dit bleek echter averechts te werken en leidde 

tot meer haatberichten. Daarom heeft Jones vervolgens Twitter op de hoogte gebracht van de 

situatie. Omdat Twitter niet gelijk gehoor geeft aan meldingen die binnen komen, besloot Jones om 

de beledigende berichten te delen met haar volgers om zo aandacht te vragen voor het probleem. 

Uiteindelijk kwam Twitter in actie en heeft CEO Jack Dorsey in samenwerking met Jones meerdere 

accounts op non-actief gezet.45 Veel haatdragende tweets zijn verwijderd, maar niet allemaal (zie 

toelichting bijlage 1). Het account van Yiannopoulos is naar aanleiding van dit voorval permanent 

verwijderd.46 

 In mijn analyse zal ik de casus die ik hier geschetst heb verder bestuderen. Ik begin bij de 

verantwoording die Twitter heeft afgelegd tegenover Yiannopoulos en in een statement aan 

BuzzFeed. Vervolgens bespreek ik de gebruikersvoorwaarden die golden tijdens de ruzie en kijk ik 

naar hoe er in deze regels gesproken wordt over hateful conduct. Als laatste richt ik me op de 

functies die Jones ter beschikking had en de verbeteringen van deze functies na de ruzie. 

 

4.2 Handhaving door Twitter 

 

Op 19 juli 2016 werd het Twitteraccount van Milo Yiannopoulos definitief verwijderd.47 In een korte 

e-mail bracht Twitter hem hiervan op de hoogte: 

 

Hello, 

 

Your account has been permanently suspended for repeated violations of the Twitter Rules 

(https://twitter.com/rules), specifically our rules prohibiting participation in or inciting targeted 

abuse of individuals.  

 

                                                           
44 Splinter, “How a racist, sexist hate mob forced Leslie Jones off Twitter,” bezocht op 8 december 2017, op 
https://splinternews.com/how-a-racist-sexist-hate-mob-forced-leslie-jones-off-t-1793860398. 
45 The Cut, “A Timeline of Leslie Jones’s Horrific Online Abuse,” bezocht op 8 december 2017, op 
https://www.thecut.com/2016/08/a-timeline-of-leslie-joness-horrific-online-abuse.html. 
46 BuzzFeed, “Twitter Permanently Suspends Conservative Writer Milo Yiannopoulos,” bezocht op 22 november 
2017, op https://www.buzzfeed.com/charliewarzel/twitter-just-permanently-suspended-conservative-writer-
milo. 
47 Ibidem. 
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Given that you have previously received repeated warnings for similar violations, your account 

will not be restored. 

 

Twitter48 

 

Hieruit blijkt dat Yiannopoulos zich al eerder misdragen heeft en daarvoor ook al meerdere keren 

gewaarschuwd is. Voor Twitter was dit een aanleiding tot het permanent verwijderen van zijn 

account in plaats van het tijdelijk vergrendelen van zijn account of het verwijderen van de 

beledigende tweets. In de gebruikersvoorwaarden die nu van kracht zijn, wordt door Twitter 

duidelijk vermeld dat keuze voor het verwijderen van tweets of hele accounts afhangt van het gedrag 

van de gebruiker en de context waarin de opgepaste tweets geplaatst worden.49 De keuzes die 

Twitter maakt zijn dus niet gebaseerd op een momentopname van iemands tijdlijn. 

 Voor het aanduiden van de specifieke reden voor het verwijderen van Yiannopoulos’ account 

wordt verwezen naar de Twitter Rules. Hierin staat dat het bijdragen aan of het stimuleren tot 

misbruik niet is toegestaan.50 Dit impliceert dat Yiannopoulos niet alleen wordt gestraft omdat hij zelf 

ongepaste berichten heeft verzonden, maar ook omdat hij met zijn gedrag het verkeerde voorbeeld 

heeft gegeven waardoor zijn fans zich zijn gaan mengen in de ruzie. Dit is echter lastig te bewijzen 

aangezien Yiannopoulos nergens expliciet heeft opgeroepen tot het aanvallen van Jones op Twitter. 

Zulke gevallen kunnen het moeilijk maken voor platformen om te verantwoorden waarom een 

account verwijderd wordt. Daarbij roept het vragen op als: kun je Twitteraars verantwoordelijk 

stellen voor het gedrag van hun volgers? 

Omdat de verwijdering van Yiannopoulos’ account tot veel kritiek leidde, gaf Twitter via 

BuzzFeed een statement vrij (zie bijlage 2). Hierin geeft Twitter aan dat zij een flinke stijging 

waarnamen in het aantal gevallen van misbruik, waardoor ze over zijn gegaan tot actie. Volgens 

Twitter zorgen dit soort misbruikers ervoor dat de vrijheid van meningsuiting op het platform 

onderdrukt wordt.51 Zij stellen dat Twitteraars bang zijn om lastiggevallen te worden wanneer zij een 

controversiële mening uiten of uitkomen voor hun identiteit.52 Het aanpakken van misbruikers moet 

er dus voor zorgen dat andere gebruikers vrij zijn om allerlei onderwerpen te bespreken zonder het 

doelwit te worden van hateful conduct of andere vormen van misbruik. 

                                                           
48 Breitbart, bezocht op 23 oktober 2017, op http://www.breitbart.com/milo/2016/07/19/breaking-milo-
suspended-twitter-20-minutes-party/. 
49 “Hateful conduct policy,” bezocht op 9 december 2017, op https://help.twitter.com/en/rules-and-
policies/hateful-conduct-policy. 
50 “The Twitter Rules,” bezocht op 4 november 2017, op http://web.archive.org/web/20160719082806/ 
https://support.twitter.com/articles/18311. 
51 Twitter Blog, “An Update on Safety,” bezocht op 10 december 2017, op 
https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/product/2017/an-update-on-safety.html. 
52 Ibidem. 
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 In het statement geeft Twitter toe dat er meer gedaan moet worden om misbruik tegen te 

gaan en belooft vervolgens dat de tools en handhavingssystemen zullen worden verbeterd om 

misbruik beter te identificeren en sneller actie te kunnen ondernemen. Ook zouden er aanpassingen 

komen in de gebruikersvoorwaarden en de rapporteerfuncties. Deze laatste twee onderdelen staan 

centraal in het derde en vierde deel van mijn analyse. Ik begin met het bestuderen van de 

gebruikersvoorwaarden en de manier waarop deze meerdere keren aangepast zijn. 

 

4.3 The Twitter Rules 

 

De gebruikersvoorwaarden van Twitter hebben grote veranderingen ondergaan in de afgelopen 

jaren. In dit gedeelte van de analyse bespreek ik een aantal fragmenten uit de regelgeving die 

betrekking hebben op het sturen van beledigende berichten naar andere gebruikers. De 

gebruikersvoorwaarden omtrent hateful conduct zagen er ten tijde van de ruzie tussen Jones en 

Yiannopoulos zo uit: 

 

Hateful conduct: You may not promote violence against or directly attack or threaten other 

people on the basis of race, ethnicity, national origin, sexual orientation, gender, gender identity, 

religious affiliation, age, disability, or disease. We also do not allow accounts whose primary 

purpose is inciting harm towards others on the basis of these categories.53 

 

Wat opvalt is dat er veel doelgroepen worden genoemd die beschermd worden tegen hateful 

conduct. Zoals ik al eerder vermeld heb, worden zulke specifieke gebruikersvoorwaarden door 

moderators vaak ingezet om hun keuzes te verantwoorden.54 Toch heeft Twitter niet concreet 

verwezen naar een of meerdere van de categorieën in de e-mail en het statement over de 

verwijdering van Yiannopoulos’ account.  

Omdat de gebruikersvoorwaarden anders geformuleerd zijn dan de e-mail en het statement, 

ben ik gaan kijken naar hoe lang deze regels al van kracht zijn. Hiervoor heb ik verschillende versies 

van de gebruikersvoorwaarden in de Wayback Machine met elkaar vergeleken. In het online archief 

zijn vanaf juli 2010 screenshots opgeslagen van de URL van de Twitter Rules. Ik heb screenshots 

bestudeerd uit elk jaar. Hierbij ontdekte ik dat er eind december 2015 een grote omslag plaatsvond 

                                                           
53 “The Twitter Rules,” bezocht op 4 november 2017, op http://web.archive.org/web/20160719082806/ 
https://support.twitter.com/articles/18311. 
54 Anat Ben-David en Ariadna Matamoros-Fernandez, "Hate speech and covert discrimination on social media: 
Monitoring the Facebook pages of extreme-right political parties in Spain," International Journal of 
Communication 10 (2016): 1168. 
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in de regelgeving van Twitter. De laatste versie van de Twitter Rules voor deze omslag bevatte nog 

geen concrete regelgeving rondom hate speech of hateful conduct. Er wordt alleen gesproken over 

abuse en harassment zonder voorbeelden te geven van wat deze termen precies betekenen: 

 

Targeted Abuse: You may not engage in targeted abuse or harassment. Some of the factors that 

we take into account when determining what conduct is considered to be targeted abuse or 

harassment are: 

- if you are sending messages to a user from multiple accounts; 

- if the sole purpose of your account is to send abusive messages to others; 

- if the reported behavior is one-sided or includes threats55 

 

Opvallend is dat de termen die in deze versie van de Twitter Rules worden gebruikt, meer 

overeenkomen met de termen in die in het statement op BuzzFeed worden genoemd. In dit 

statement wordt Yiannopoulos namelijk beschuldigd van targeted abuse (zie bijlage 2). Terwijl er in 

de gebruikersvoorwaarden destijds al meer concreet werd beschreven wat targeted abuse inhoudt, 

werden die termen niet gebruikt in de communicatie naar Yiannopoulos. De aanpassingen in de 

gebruikersvoorwaarden sinds december 2015 zijn hier dus niet terug te zien in de implementatie 

ervan in juli 2016.  

Voor een platform als Twitter is het wellicht al niet gemakkelijk om grenzen te stellen aan het 

gedrag van gebruikers, maar is het mogelijk nog moeilijker om daadwerkelijke haatberichten te 

categoriseren als hateful conduct of een van de categorieën die hieronder vallen. Want waar ligt de 

grens tussen een haatbericht en een mening en hoe kan bepaald worden wanneer een uitspraak 

racistisch of seksistisch is? Hoewel Twitter in de communicatie naar Yiannopoulos niet erg duidelijk 

was over wat hij precies verkeerd heeft gedaan, doet het platform volgens een blogbericht uit juli 

2017 nu meer moeite om misbruikers te wijzen op hun fouten.56 Want volgens een intern onderzoek 

leidt goede communicatie en uitleg over wat er verkeerd is gedaan tot minder haatdragend gedrag 

door gebruikers.57 

 In november 2017 zijn de Twitter Rules opnieuw geüpdatet en ook hierin zien we dat de 

vernieuwingen voornamelijk bestaan uit het concretiseren van hateful conduct: 

 

                                                           
55 “The Twitter Rules,” bezocht op 9 december 2017, op http://web.archive.org/web/20151225130502/ 
https://support.twitter.com/articles/18311 
56 Twitter Blog, “Our Safety Work: Results Update,” bezocht op 16 januari 2018, op 
https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/product/2017/Our-Safety-Work-Results-Update.html. 
57 Ibidem. 
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Hateful conduct: You may not promote violence against, threaten, or harass other people on the 

basis of race, ethnicity, national origin, sexual orientation, gender, gender identity, religious 

affiliation, age, disability, or serious disease. Read more about our hateful conduct policy. 

 

Hateful imagery and display names: You may not use hateful images or symbols in your profile 

image or profile header. You also may not use your username, display name, or profile bio to 

engage in abusive behavior, such as targeted harassment or expressing hate towards a person, 

group, or protected category. We will begin enforcing this rule on December 18, 2017.58 

 

Het eerste gedeelte is nagenoeg hetzelfde gebleven ten opzichte van de vorige versie die gold 

vanaf december 2015. Er is echter wel een extra pagina toegevoegd waar gebruikers meer 

kunnen lezen over de hateful conduct policy die Twitter hanteert. Hier kom ik zo nog op terug. 

 In het tweede gedeelte wordt duidelijk gemaakt dat haat ook verspreid kan worden via 

foto’s en in gebruikersnamen en biografieën. Dit stelt Twitter in staat om tweets te 

verwijderen waarin foto’s gebruikt worden om anderen te beledigen. Zoals blijkt uit de casus 

worden foto’s ook daadwerkelijk op deze manier gebruikt (zie bijlage 1). Nu is het niet altijd 

goed te beargumenteren waarom zulke foto’s beledigend zijn. In de hateful conduct policy 

waarnaar gelinkt wordt in het eerste gedeelte geeft Twitter daarom een aantal specifieke 

voorbeelden die vallen onder hateful conduct: 

 

Examples of what we do not tolerate includes, but is not limited to behavior that harasses 

individuals or groups of people with: 

 

- violent threats; 

- wishes for the physical harm, death, or disease of individuals or groups; 

- references to mass murder, violent events, or specific means of violence in which/with which 

such groups have been the primary targets or victims; 

- behavior that incites fear about a protected group; 

- repeated and/or or non-consensual slurs, epithets, racist and sexist tropes, or other content 

that degrades someone.59 

 

Voornamelijk het laatste voorbeeld dat hier gegeven wordt, sluit erg goed aan bij het soort 

beledigingen waar Jones mee te maken had. Het vergelijken van donkere mensen met apen, zoals 

                                                           
58 “The Twitter Rules,” bezocht op 9 december 2017, op https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-
rules. 
59 “Hateful conduct policy,” bezocht op 9 december 2017, op https://help.twitter.com/en/rules-and-
policies/hateful-conduct-policy. 



16 
 

dat gedaan werd in de berichten naar Jones (zie bijlage 1), is namelijk gemakkelijk te plaatsen onder 

racist tropes. Het is lastig om precies te benoemen waarom dit soort foto’s beledigend zijn, ook al 

zullen veel mensen wel aanvoelen dat ze een racistische toon hebben. Maar door concepten als slurs, 

epithets en tropes te benoemen, zijn racistische uitingen gemakkelijker te categoriseren als hateful 

conduct en is de verwijdering van deze uitingen mogelijk gemakkelijker te verantwoorden. 

 José van Dijck schrijft dat gebruikersvoorwaarden bijna nooit vaststaande regels zijn.60 De 

veranderingen in de gebruikersvoorwaarden komen volgens haar voort uit onderhandelingen tussen 

de platformbeheerders en de gebruikers.61 Wanneer gebruikers misbruik rapporteren, zullen 

beheerders hun best moeten doen om deze gebruikers te beschermen. Ook wanneer ongepast 

gedrag zorgt voor imagoschade aan het platform is het aan de beheerders om ervoor te zorgen dat 

gebruikers zich gedragen. Platformen hebben vaak te maken met tegengestelde belangen. Zoals 

Gillespie stelt, is het voor commercieel succes van belang om zoveel mogelijk gebruikers tevreden te 

houden.62 Maar wanneer een gedeelte van de gebruikers zich misdraagt waardoor het platform 

minder veilig wordt voor anderen zullen de beheerders een keuze moeten maken tussen het 

verwijderen van misbruikers of de kans lopen dat gebruikers die worden lastiggevallen hun account 

verwijderen en overstappen naar een ander platform.  

Uit het statement over de verwijdering van Yiannopoulos’ account blijkt dat Twitter ervoor 

koos om misbruik aan te pakken en daarmee andere gebruikers te beschermen.63 Yiannopoulos en 

zijn aanhangers beschouwden deze zet echter als een schending van hun vrijheid van meningsuiting 

en riepen Twitteraars op om het platform te boycotten.64 Dit brengt Twitter in een moeilijke positie 

waarin het platform een kant moet kiezen. Gillespie stelt dat uit gebruikersvoorwaarden is af te 

leiden welke belangen er spelen op een platform in situaties zoals deze.65 Veranderingen van 

gebruikersvoorwaarden laten volgens hem dan ook zien dat een platform voor verschillende 

uitdagingen heeft gestaan.66 Dit is ook zeker het geval bij de Twitter Rules. De veranderingen in de 

gebruikersvoorwaarden en de manier waarop deze worden ingezet, duiden erop dat bescherming 

van gebruikers die deel uitmaken van minderheidsgroepen een hogere prioriteit heeft gekregen. 

                                                           
60 José van Dijck, The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media. (Oxford: Oxford University Press, 
2013), 38. 
61 Ibidem. 
62 Tarleton Gillespie, “Governance of and by platforms,” In Handbook of Social Media. Eds. Jean Burgess, 
Thomas Poell and Alice Marwick (London: SAGE, 2017) http://culturedigitally.org/wpcontent/uploads/2016/ 
06/Gillespie-Governance-ofby-Platforms-PREPRINT.pdf, 13. 
63 BuzzFeed, “Twitter Permanently Suspends Conservative Writer Milo Yiannopoulos,” bezocht op 22 november 
2017, op https://www.buzzfeed.com/charliewarzel/twitter-just-permanently-suspended-conservative-writer-
milo. 
64 Splinter, “How a racist, sexist hate mob forced Leslie Jones off Twitter,” bezocht op 8 december 2017, op 
https://splinternews.com/how-a-racist-sexist-hate-mob-forced-leslie-jones-off-t-1793860398. 
65 Idem, 14. 
66 Idem, 15. 
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Maar zelfs Twitter geeft toe dat het daadwerkelijk bestraffen van misbruik een lastige klus is.67 

Daarom zijn er een aantal functies geïntroduceerd op het platform die gebruikers kunnen helpen bij 

het rapporteren en blokkeren van ongewenste berichten. In het volgende gedeelte ga ik hier verder 

op in. 

 

4.4 De rapporteer- en blokkeerfuncties van Twitter 

 

Om na te gaan welke functies Jones beschikbaar had toen zij werd lastiggevallen met haatberichten, 

gebruik ik wederom de Wayback Machine. Twitter biedt namelijk instructies voor het rapporteren en 

blokkeren van accounts die in het online archief beschikbaar zijn.68 Deze instructies bieden minder 

informatie dan de daadwerkelijke functies zouden doen, maar bieden wel inzicht in wat er gedaan 

kan worden met de rapporteer- en blokkeerfuncties. Als eerste zal ik ingaan op de 

rapporteerfuncties. 

Tweets en gebruikers kunnen op twee manieren gerapporteerd worden: rechtstreeks vanaf 

de tijdlijn en door het invullen van een online formulier. Bij beide opties kun je als gebruiker 

aangeven wie het doelwit is van misbruik en om welk soort misbruik het gaat. Daarnaast wordt ook 

de mogelijkheid geboden om specifieke tweets te rapporteren als bewijs, en extra informatie te 

geven die het probleem beschrijft. Ik zal later terugkomen op deze specifieke functies. Eerst bespreek 

ik kort de inhoud van het online formulier. 

  Het formulier is via de Wayback Machine te bekijken in verschillende versies.69 Sinds de ruzie 

tussen Yiannopoulos en Jones is er weinig veranderd aan de inhoud van het formulier. In het najaar 

van 2016 is er echter een kleine maar relevante aanpassing gedaan. Onder het kopje “What are you 

reporting?” bevond zich ten tijde van de ruzie nog de optie: “Offensive, disrespectful or in 

disagreement with my opinion.”70 In november 2016 is deze optie veranderd in: “Directs hate against 

a race, gender, religion, or orientation.”71 Waar allerlei soorten tweets eerst nog gerapporteerd 

konden worden als beledigend en respectloos, wordt nu de nadruk gelegd op het feit dat 

voornamelijk minderheidsgroepen vaak te maken krijgen met beledigingen. Binnen de 

                                                           
67 BuzzFeed, “Twitter Permanently Suspends Conservative Writer Milo Yiannopoulos,” bezocht op 22 november 
2017, op https://www.buzzfeed.com/charliewarzel/twitter-just-permanently-suspended-conservative-writer-
milo. 
68 “Report a Violation,” bezocht op 7 januari 2018, op 
http://web.archive.org/web/*/https://support.twitter.com/forms/abusiveuser. 
69 Ibidem. 
70 “Someone on Twitter is engaging in abusive or harassing behavior,” bezocht op 9 januari 2018, op 
http://web.archive.org/web/20160720223906/https://support.twitter.com/forms/abusiveuser. 
71 “Someone on Twitter is engaging in abusive or harassing behavior,” bezocht op 9 januari 2018, op 
http://web.archive.org/web/20161121045625/https://support.twitter.com/forms/abusiveuser. 
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rapporteerfunctie zien we dus dezelfde verandering als in de gebruikersvoorwaarden, van abstract 

taalgebruik tot het benoemen van meer specifieke vormen van belediging. 

De andere rapporteerfunctie die Twitter biedt, is het rapporteren van tweets vanaf de tijdlijn. 

Elke tweet kan gerapporteerd worden via een icoontje dat rechts bovenin de tweet te zien is. Dit 

geldt ook voor tweets die naar een specifieke gebruiker zijn gestuurd. Wanneer je op het icoon klikt, 

opent er een klein menu met onder andere de opties block, mute en report. Deze laatste optie kan 

gebruikt worden voor het rapporteren van de tweet. Ik heb gekeken naar wat er gebeurt wanneer je 

een tweet rapporteert. De tweet die ik gekozen heb, was van @NOS en bevatte geen beledigd 

gedrag. Ik heb dus alleen de verschillende menu’s bekeken, zonder de tweet echt te rapporteren. Ik 

heb screenshots gemaakt van de meldingen die ik te zien kreeg (zie bijlage 3). 

 Net als de gebruikersvoorwaarden is deze rapporteerfunctie erg gedetailleerd. De functie 

biedt de mogelijkheid tot het rapporteren van beledigende tweets, belediging van 

minderheidsgroepen en targeted harassment. Hiermee is deze rapporteerfunctie dus nog net iets 

specifieker dan het online formulier. In een blog door Twitter is te lezen dat de optie om meerdere 

tweets tegelijkertijd te rapporteren nog relatief nieuw is.72 Sinds april 2016 is deze optie beschikbaar 

gemaakt en helpt het Twitter bij het contextualiseren van misbruik dat plaatsvindt. Volgens de blog 

kan Twitter sneller actie ondernemen wanneer de context van beledigend gedrag bekend is.73 

Twitteraars hebben ruime mogelijkheden om aan te geven wat het probleem is. In het geval dat de 

keuzemenu’s niet voldoende zijn om het probleem duidelijk te maken, kunnen gebruikers het laatste 

menu gebruiken om in eigen woorden uitleg te geven. Volgens Crawford & Gillespie doen platformen 

er goed aan om gebruikers zoveel mogelijk opties te bieden bij het rapporteren.74 Want hoe meer 

informatie er beschikbaar is over een ongepast bericht, hoe makkelijker het wordt voor een platform 

om er iets aan te doen.75 Twitter zet met de uitbreidingen van de functies dus een stap in de goede 

richting. Wanneer een tweet gerapporteerd wordt, verdwijnt deze gelijk van de tijdlijn van de 

gebruiker.76 Vervolgens wordt door Twitter bepaald of de tweet of het account van de dader 

definitief verwijderd wordt. Uit de casus van Jones blijkt dat deze laatste stap erg lang kan duren en 

dat er in sommige gevallen geen gehoor wordt gegeven aan de klachten.77 Daarom zijn er naast de 

                                                           
72 Twitter Blog, “Report multiple Tweets in a single report,” bezocht op 7 januari 2018, op 
https://blog.twitter.com/official/en_us/a/2016/report-multiple-tweets-in-a-single-report.html. 
73 Ibidem. 
74 Kate Crawford and Tarleton Gillespie, "What is a flag for? Social media reporting tools and the vocabulary of 
complaint," New Media & Society 18.3 (2016): 415. 
75 Ibidem. 
76 “Report a Tweet or Direct Message,” bezocht op 7 januari 2018, op https://help.twitter.com/en/safety-and-
security/report-a-tweet. 
77 BuzzFeed, “Twitter Permanently Suspends Conservative Writer Milo Yiannopoulos,” bezocht op 22 november 
2017, op https://www.buzzfeed.com/charliewarzel/twitter-just-permanently-suspended-conservative-writer-
milo. 
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rapporteerfunctie nog een aantal andere opties die ervoor moeten zorgen dat gebruikers minder 

afhankelijk zijn van het handelen van de moderators. 

 Twitter experimenteert bijvoorbeeld met nieuwe technologieën die misbruik kunnen 

herkennen en automatisch blokkeren. In de analyse die Tijana Milosevic deed in 2016 komt naar 

voren dat Twitter destijds nog geen gebruik maakte van automatische systemen omdat deze niet 

betrouwbaar genoeg werden gevonden.78 De reden die hiervoor gegeven werd, is dat misbruik 

plaatsvindt in een context die vaak niet herkend kan worden door algoritmes.79 Het gebruik van 

scheldwoorden betekent niet altijd dat er doelgericht wordt gediscrimineerd. Ook ironie is moeilijk te 

herkennen.80 Daarnaast zouden de technologieën alleen ingezet kunnen worden bij het analyseren 

van tekst, en dus niet voor foto’s, video en audio. Ondanks de nadelen zet Twitter tegenwoordig wel 

automatische systemen in die de aanmaak van nieuwe accounts door verbannen personen moet 

tegengaan.81 Wanneer deze nieuwe accounts herkend worden, worden ze automatisch weer 

verwijderd. Daarnaast werkt Twitter aan algoritmes die patronen van misbruik kunnen herkennen en 

actie kunnen ondernemen bij verdenkingen. Wanneer een Twitteraar bijvoorbeeld veel tweets 

verstuurt naar personen die geen volgers zijn, kan dit duiden op misbruik.82 In zo’n geval wordt het 

account geblokkeerd zodat alleen volgers de tweets nog kunnen zien.83 Hoewel Twitter werkt aan de 

ontwikkeling van nieuwe technologieën lijkt het niet een prioriteit van het bedrijf te zijn. 

Voornamelijk de betrouwbaarheid van de algoritmes wordt nog in twijfel getrokken.84 Twitter neemt 

liever niet het risico dat er gebruikers geblokkeerd worden die niets verkeerd hebben gedaan. 

Daarom zullen moderators voorlopig nog toezicht blijven houden.85 

 Omdat Twitter niet gelijk actie kan ondernemen wanneer misbruik gemeld wordt, zijn er 

functies waarmee gebruikers zichzelf kunnen beschermen. Twitter maakt onderscheid tussen de 

block- en mute-functie. Geblokkeerde accounts kunnen geen contact opnemen met de gebruiker die 

hen geblokkeerd heeft.86 Daarnaast worden de tweets van het geblokkeerde accounts niet meer 

getoond op de tijdlijn van de gebruiker.87 De optie mute zorgt er net als block voor dat de tweets niet 

                                                           
78 Tijana Milosevic, "Social Media Companies' Cyberbullying Policies," International Journal of Communication 
10 (2016), 5172. 
79 Ibidem. 
80 Ibidem. 
81 Twitter Blog, “Our Safety Work: Results Update,” bezocht op 16 januari 2018, op 
https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/product/2017/Our-Safety-Work-Results-Update.html. 
82 Twitter Blog, “Our Latest Update on Safety,” bezocht op 16 januari 2018, op 
https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/product/2017/our-latest-update-on-safety.html. 
83 Ibidem. 
84 Ibidem. 
85 Ibidem. 
86 “How to block accounts on Twitter,” bezocht op 7 januari 2018, op https://help.twitter.com/en/using-
twitter/blocking-and-unblocking-accounts. 
87 Ibidem. 
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meer zichtbaar zijn op de tijdlijn van de gebruiker.88 Een account dat op mute staat kan echter nog 

wel contact opnemen met de gebruiker en deze gebruiker volgen.89 

 Naast het blokkeren van accounts, kunnen ook bepaalde tweets gefilterd worden. Gebruikers 

kunnen woorden en hashtags blokkeren zodat tweets en persoonlijke berichten die deze woorden 

bevatten niet getoond worden op de tijdlijn of in notificaties.90 Gebruikers hebben de mogelijkheid 

om deze woorden te blokkeren in alle tweets of alleen in de tweets van accounts die ze zelf niet 

volgen.91 Daarnaast kan een gebruiker ook aangeven hoe lang de blokkade geldt. Hoewel de block- 

en mute-functie al jarenlang onderdeel zijn van Twitter, zijn de geavanceerde filteropties pas 

toegevoegd vanaf november 2016.92 Voornamelijk de functies die gebruikers zelf meer 

handelingsvermogen geven, zijn de afgelopen jaren erg geavanceerd geworden. Niet alleen het 

filteren van tweets, maar ook functies als het blokkeren van accounts zonder profielfoto of zonder 

geverifieerd e-mailadres of telefoonnummer.93 De invoering van deze functies vond plaats na de 

ruzie tussen Jones en Yiannopoulos en zijn misschien wel geboden als oplossing voor het soort 

problemen die hierbij een rol speelden. Hoewel Jones de functie dus niet ter beschikking had, zouden 

ze erg nuttig kunnen zijn voor andere gebruikers die niet tevreden zijn met de handhaving door 

Twitter. 

In vergelijking met andere platformen zijn de opties die Twitter biedt erg uitgebreid. Zo is het 

op Facebook, Instagram en YouTube mogelijk om gehele personen/kanalen te blokkeren, maar geen 

specifieke content.94,95,96 YouTube en Instagram bieden beide de mogelijkheid om de reacties op 

zelfgeplaatste berichten uit te schakelen, maar in tegenstelling tot Twitter kunnen er geen reacties 

gefilterd worden.97,98 Op de blogwebsite Tumblr is er de mogelijkheid om content te filteren op de 

                                                           
88 “How to mute accounts on Twitter,” bezocht op 7 januari 2018, op https://help.twitter.com/en/using-
twitter/twitter-mute. 
89 Ibidem. 
90 “How to use advanced muting options,” bezocht op 8 januari 2018, op https://help.twitter.com/en/using-
twitter/advanced-twitter-mute-options#muting-words.html. 
91 Ibidem. 
92 Twitter Blog, “Progress on addressing online abuse,” bezocht op 7 januari 2018, op 
https://blog.twitter.com/official/en_us/a/2016/progress-on-addressing-online-abuse.html. 
93 “About the Notifications timeline,” bezocht op 22 januari 2018, op https://help.twitter.com/en/managing-
your-account/understanding-the-notifications-timeline. 
94 Facebook Helpcentrum, “Personen blokkeren,” bezocht op 22 januari 2018, op 
https://www.facebook.com/help/290450221052800/. 
95 Instagram-helpcentrum, “Personen blokkeren,” bezocht op 22 januari 2018, op 
https://help.instagram.com/426700567389543. 
96 YouTube Help, “Block contacts,” bezocht op 22 januari 2018, op 
https://support.google.com/youtube/answer/6401264?hl=en&ref_topic=2946312. 
97 YouTube Help, “Reacties in- of uitschakelen,” bezocht op 22 januari 2018, op 
https://support.google.com/youtube/answer/7072797. 
98 Instagram-helpcentrum, “Hoe kan ik opmerkingen in- of uitschakelen voor mijn berichten?” bezocht op 22 
januari 2018, op https://www.facebook.com/help/instagram/1766818986917552. 
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tijdlijn door middel van het blokkeren van bepaalde tags. Deze functie is echter niet beschikbaar 

gesteld door de beheerders van het platform, maar door gebruikers die zelf een browserextensie 

hebben gemaakt.99 In dit geval waren het dus niet de platformbeheerders die zich inzetten voor de 

veiligheid van gebruikers, maar kwam het initiatief vanuit de gebruikers zelf. Uit een onderzoek van 

R. Stuart Geiger blijkt dat Twitter ook eerder te maken heeft gehad met initiatieven vanuit gebruikers 

die zichzelf en anderen wilden beschermen tegen ongewenste berichten.100 Een groep vrijwilligers 

ontwikkelde blockbots. Dit zijn extensies die het mogelijk maken om grotere groepen accounts in één 

keer te blokkeren.101 Gebruikers kunnen zelf een lijst aanmaken of lijsten van andere gebruikers 

overnemen. Op deze manier helpen Twitteraars elkaar beschermen tegen accounts die 

haatberichten sturen. 

 Hoewel de verbeterde functies op Twitter meer handelingsvermogen bieden aan Twitteraars, 

tonen gebruikersinitiatieven als blockbots aan dat er meer mogelijkheden zijn voor de verbetering 

van platformfuncties. Desondanks loopt Twitter voor op andere grote platformen als het gaat om het 

bieden van bescherming tegen ongewenste berichten en accounts. Door de complexe affordances 

zijn gebruikers beter in staat om zelf hun grenzen te stellen. Met behulp van filters en blokkeeropties 

kunnen zij namelijk bepalen wat ze wel en niet willen zien op hun tijdlijn en in hun notificaties. 

Hierdoor zijn gebruikers niet volledig afhankelijk van de beheerders op het moment dat ze worden 

lastiggevallen. Ook voor Twitter is dit gunstig aangezien het veel werk en tijd kost om gerapporteerde 

berichten en accounts te beoordelen. Zoals in mijn analyse naar voren kwam, kan het lastig zijn voor 

moderators om te bepalen wanneer berichten vallen onder hateful conduct. Ook bevindt Twitter zich 

in een moeilijke positie bij het oordelen over waar de grenzen precies liggen en wie er gestraft moet 

worden wanneer de grenzen overtreden worden. Door gebruikers zelf de mogelijkheid te geven om 

content te filteren, kan Twitter wellicht ontkomen aan het maken van deze moeilijke beslissingen. 

Het is dan ook niet zo vreemd dat voornamelijk de blokkeer- en filterfuncties door Twitter worden 

aangedragen als concrete oplossing voor het hate speech probleem waar sociale media platformen 

mee te maken hebben.102 

 

 

 

  

                                                           
99 New-XKit-extention, bezocht op 22 januari 2018, op https://new-xkit-extension.tumblr.com. 
100 R. Stuart Geiger, “Bot-based collective blocklists in Twitter: the counterpublic moderation of harassment in a 
networked public space,” Information, Communication & Society 19:6, doi: 10.1080/1369118X.2016.1153700. 
101 Idem, 788. 
102 Twitter Blog, “Our Latest Update on Safety,” bezocht op 8 oktober 2017, op 
https://blog.twitter.com/2017/our-latest-update-on-safety. 
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Conclusie 

 

Aan de hand van een concrete casus heb ik in dit onderzoek het beleid en de functies van Twitter 

bestudeerd. Op basis van alle informatie die ik heb kunnen verzamelen, lijkt Twitter erg druk bezig te 

zijn met het verbeteren van de veiligheid op het platform. Binnen alle drie niveaus van governance 

die ik in dit onderzoek heb bestudeerd, handhaving, gebruikersvoorwaarden en affordances, hebben 

er ontwikkelingen plaatsgevonden in de afgelopen jaren. De grootste veranderingen vonden plaats in 

de gebruikersvoorwaarden. De regels zijn in de loop der jaren steeds specifieker geworden en het 

toevoegen van het concept hateful conduct toont aan dat Twitter aandacht besteedt aan 

beschermen van mensen die deel uitmaken van een minderheidsgroep. Hierbij wordt door Twitter 

erkent dat discriminatie op het platform een probleem vormt en dat het beleid en de handhaving 

hiervan dit zal moeten tegenhouden. 

 Hoewel de term hateful conduct in de gebruikersvoorwaarden specifiek benoemd en 

uitgelegd wordt, was dit in de implementatie van de regelgeving bij de verwijdering van 

Yiannopoulos’ Twitteraccount niet terug te zien. De communicatie naar de journalist toe bevatte 

meer abstracte taal en daarbij werd er niet specifiek ingegaan op wat Yiannopoulos precies verkeerd 

heeft gedaan. Omdat Twitter heeft aangegeven dat hier verbetering in zal komen, zou een 

vervolgonderzoek naar de handhaving door Twitter erg interessant kunnen zijn. In mijn onderzoek 

heb ik maar twee openbare bronnen kunnen vinden die inzicht boden in de manier waarop 

gebruikersvoorwaarden door Twitter worden ingezet. Dus om tot een meer betrouwbare conclusie 

te komen over de handhaving door Twitter, zou een vervolgonderzoek met meerdere casussen 

gedaan kunnen worden. 

 Ook de functies die gebruikers beschermen tegen hateful conduct hebben grote 

veranderingen ondergaan. Wat in mijn onderzoek naar voren komt, is dat voornamelijk de filter- en 

blokkeerfuncties op Twitter erg geavanceerd zijn. Hierdoor zijn gebruikers minder afhankelijk van de 

moderators van het platform en hebben ze de mogelijkheid om zichzelf af te schermen van 

ongewenste tweets en accounts. Door Twitter worden deze functies gepresenteerd als een concrete 

oplossing voor problemen rondom ongewenste berichten en accounts. Het is echter de vraag of deze 

functies in de praktijk ook echt goed functioneren. Uit de casus blijkt dat haatberichten ook 

voorkomen in de vorm van foto’s. Aangezien de filterfunctie alleen de mogelijkheid biedt tot het 

filteren van woorden en hashtags, kunnen gebruikers haatdragende berichten op hun tijdlijn of in 

hun notificaties dus niet volledig voorkomen. Een ander nadeel is dat het blokkeren van accounts 

Twitteraars misschien weerhoudt van het rapporteren van beledigd gedrag. Accounts die 

geblokkeerd worden, kunnen nog steeds anderen lastigvallen. Een vervolgonderzoek naar 

gebruikerservaringen zou meer inzicht kunnen bieden in de werking van de functies die Twitter biedt. 
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 Toen Leslie Jones in juli 2016 werd lastiggevallen door fans van Milo Yiannopoulos waren er 

minder blokkeer- en filterfuncties beschikbaar dan nu het geval is. Jones heeft haar bekendheid 

gebruikt om aandacht te vragen voor problemen rondom hate speech op sociale media en werd 

daardoor persoonlijk benaderd door de CEO van Twitter, die haar vervolgens heeft geholpen met het 

aanpakken van de personen die haatberichten verstuurden. Dit is een uitzonderlijk geval dat niet 

vaak zal voorkomen. De meeste gebruikers die worden lastiggevallen, hebben niet de mogelijkheid 

om hun problemen groots aan te kaarten. De verbeteringen van de platformfuncties die na het 

voorval zijn geïntroduceerd, bieden gebruikers echter meer mogelijkheden om zichzelf te 

beschermen tegen haatberichten. Uit blogberichten waarin de vernieuwingen worden 

gepresenteerd, blijkt dat Twitter erg druk bezig is met het verhogen van de veiligheid door het 

verbeteren van het beleid en de functies. Maar discussies rondom vrijheid van meningsuiting zoals 

Milo Yiannopoulos die op gang bracht, tonen aan dat platformen zich in een lastige positie bevinden 

waarin verschillende belangen een rol spelen. De hoeveelheid aan veranderingen die het platform in 

de afgelopen jaren invoerde, maar ook de weerstand die dit opriep bij gebruikers geven aan de dat 

strijd tegen hate speech op online platformen nog niet gestreden is. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: voorbeelden van beledigende berichten die naar Jones gestuurd werden 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: de bovenste twee voorbeelden zijn screenshots afkomstig uit de nieuwsartikelen over de 

ruzie. Nadat Jones deze berichten rapporteerde, zijn ze van Twitter verwijderd. De onderste twee 

voorbeelden heb ik gevonden op de tijdlijn van Leslie Jones, deze staan dus nog wel online.103 

 

                                                           
103 @Lesdoggg, bezocht op 19 oktober 2017, op https://twitter.com/lesdoggg. 
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Bijlage 2: verklaring van Twitter omtrent het verwijderen van Yiannopoulos’ Twitteraccount 

 

People should be able to express diverse opinions and beliefs on Twitter. But no one deserves to 

be subjected to targeted abuse online, and our rules prohibit inciting or engaging in the targeted 

abuse or harassment of others. Over the past 48 hours in particular, we’ve seen an uptick in the 

number of accounts violating these policies and have taken enforcement actions against these 

accounts, ranging from warnings that also require the deletion of Tweets violating our policies to 

permanent suspension. 

We know many people believe we have not done enough to curb this type of behavior on 

Twitter. We agree. We are continuing to invest heavily in improving our tools and enforcement 

systems to better allow us to identify and take faster action on abuse as it's happening and 

prevent repeat offenders. We have been in the process of reviewing our hateful conduct policy to 

prohibit additional types of abusive behavior and allow more types of reporting, with the goal of 

reducing the burden on the person being targeted. We’ll provide more details on those changes 

in the coming weeks.104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 BuzzFeed, “Twitter Permanently Suspends Conservative Writer Milo Yiannopoulos,” bezocht op 22 
november 2017, op https://www.buzzfeed.com/charliewarzel/twitter-just-permanently-suspended-
conservative-writer-milo. 
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Bijlage 3: screenshots rapporteerfunctie 
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Bijlage 4: Verklaring Intellectueel Eigendom 

 

De Universiteit Utrecht definieert plagiaat als volgt: 

Plagiaat is het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze laten 

doorgaan voor eigen werk. 

De volgende zaken worden in elk geval als plagiaat aangemerkt: 

- het knippen en plakken van tekst van digitale bronnen zoals encyclopedieën of digitale tijdschriften 

zonder aanhalingstekens en verwijzing; 

- het knippen en plakken van teksten van het internet zonder aanhalingstekens en verwijzing; 

- het overnemen van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften of encyclopedieën zonder 

aanhalingstekens of verwijzing; 

- het opnemen van een vertaling van teksten van anderen zonder aanhalingstekens en verwijzing 

(zogenaamd “vertaalplagiaat”); 

- het parafraseren van teksten van anderen zonder verwijzing. Een parafrase mag nooit bestaan uit 

louter vervangen van enkele woorden door synoniemen; 

- het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal van anderen zonder verwijzing en zodoende 

laten doorgaan voor eigen werk; 

- het overnemen van werk van andere studenten en dit laten doorgaan voor eigen werk. Indien dit 

gebeurt met toestemming van de andere student is de laatste medeplichtig aan plagiaat; 

- het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling (zoals een 

internetsite met uittreksels of papers) of die al dan niet tegen betaling door iemand anders zijn 

geschreven. 

Ik heb bovenstaande definitie van plagiaat zorgvuldig gelezen en verklaar hierbij dat ik mij in het 

aangehechte BA-eindwerkstuk niet schuldig gemaakt heb aan plagiaat. 

Tevens verklaar ik dat dit werkstuk niet ingeleverd is/zal worden voor een andere cursus, in de 

huidige of in aangepaste vorm. 
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