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Gatekeeping in the Digital Age
Nederlandse samenvatting

Kasper Welbers

Nieuwsberichten bëınvloeden zowel de agenda als
de opinies van burgers, waardoor de journalisten
die deze berichten selecteren en vormgeven een be-
langrijke rol in de samenleving vervullen (Lipp-
mann, 1922; McCombs & Shaw, 1972). Wetenschap-
pers hebben deze rol geconceptualiseerd als gatekee-
ping : journalisten bepalen, als poortwachters van het
nieuws, welke berichten het publiek bereiken (Lewin,
1947; White, 1950). Voor een lange tijd werd deze rol
vervuld door professionele nieuwsorganisaties die de
traditionele massamediakanalen—voornamelijk kran-
ten, televisie en radio—onder controle hadden. Door
de opkomst van digitale media zijn er echter veel
nieuwe kanalen waarlangs nieuws in de samenleving
circuleert, waardoor de vraag ontstaat of de traditio-
nele nieuwsorganisaties nog steeds een centrale rol in
het gatekeepingproces vervullen. Deze dissertatie on-
derzoekt deze vraag in het hedendaagse Nederlandse
medialandschap.

Vos (2015) bespreekt twee algemene ontwikkelin-
gen in het gatekeepingproces. De eerste ontwikke-
ling is dat ruimte voor nieuws en nieuwszenders niet
meer schaars is (2015, 7). Nieuwe technologieën, met
name het internet, stellen nagenoeg iedereen in staat
om berichten te publiceren. Als gevolg hiervan is de
selectie en distributie van nieuws niet meer volledig
in handen van de grote nieuwsorganisaties die in het
verleden het privilege en de middelen hadden om het
beperkte aanbod aan massamediatechnologieën (e.g.,
kranten, televisie) te gebruiken. De tweede ontwik-
keling is dat het nieuws niet langer eenrichtingsver-
keer is (Vos, 2015, 7). De nieuwe technologieën stel-
len het publiek in staat om meer keuzes te maken

en hun interesses en perspectieven beter kenbaar te
maken. Hierdoor kunnen leden van het publiek par-
ticiperen in het gatekeepingproces, en hebben jour-
nalisten meer informatie over hun publiek dan ooit
tevoren, waardoor ze in potentie beter kunnen inspe-
len op de interesses en voorkeuren van het publiek
(Anderson, 2011; Shoemaker & Vos, 2009).

Het debat over hoe deze ontwikkelingen het nieuw-
scirculatie proces hebben veranderd, en wat de gevol-
gen hiervan zijn voor de democratie, is nog in volle
gang (zie e.g., Hindman, 2008; Pariser, 2011; Shoe-
maker & Vos, 2009). Een centrale vraag in dit debat
is of de invloed van gatekeepers gedecentraliseerd is,
met als gevolg een democratischer nieuwscirculatie-
proces (Vos, 2015). Met andere woorden, als er meer
gatekeepers zijn, en als het publiek meer invloed op
het gatekeepingproces heeft, dan is het mogelijk dat
de traditionele nieuwsorganisaties minder invloed op
het nieuws hebben.

Echter, een dergelijke uitkomst is niet vanzelfspre-
kend. Ten eerste, ondanks dat er veel nieuwe gatekee-
pers zijn die nieuws publiceren, is het waarschijnlijk
dat de nieuwsgaring—het verzamelen van nieuws—
nog steeds voornamelijk verzorgd wordt door tradi-
tionele nieuwsorganisaties die de nodige middelen en
expertise in huis hebben (Baum & Groeling, 2008;
Pew Research Center, 2010). Online kan dit nieuws
dan gefilterd en gevormd worden op diverse nieuwe
manieren, maar de oorspronkelijke selectie van infor-
matie is dan nog steeds in handen van de oorspronke-
lijke gatekeepers. Ten tweede, waar er nieuwe moge-
lijkheden zijn voor het publiek om hun interesses en
voorkeuren bekend te maken, is er vooralsnog weinig
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onderzoek dat aantoont dat deze feedback daadwer-
kelijk invloed heeft op journalisten (Anderson, 2011;
Lee, Lewis, & Powers, 2014).

Deze dissertatie levert een empirische bijdrage aan
het debat door deze twee punten te onderzoeken. In
dit onderzoek staan drie vragen centraal, met betrek-
king tot drie kanalen: het kanaal van traditioneel
naar online nieuws, het persbureaukanaal, en het pu-
bliek feedback kanaal. Daarnaast wordt een metho-
dologische bijdrage geleverd met betrekking tot de
analyse van kanalen middels computationele tekst-
analyse, waaronder nieuwe software in de vorm van
een package voor het programma R. Deze samenvat-
ting bespreekt achtereenvolgens de drie onderzoeks-
vragen, de methodologische bijdrage en de algemene
conclusie.

Traditioneel nieuws → online nieuws.

De komst van nieuwe media kan de invloed van tradi-
tionele gatekeepers ondermijnen doordat er nu meer
kanalen zijn waarlangs nieuws het publiek kan berei-
ken (Williams & Carpini, 2000). Echter, veel pro-
ducenten van online nieuws vergaren zelf geen infor-
matie (Baum & Groeling, 2008), omdat ze het niet
kunnen betalen of omdat eigen nieuwsgaring niet no-
dig is voor het product dat ze leveren (e.g., aggre-
gatie websites, opinie blogs). In plaats daarvan ha-
len zij hun informatie vaak van traditionele nieuws-
media, met als gevolg dat een groot deel van het
online nieuws al de traditionele poorten gepasseerd
is (Pew Research Center, 2010; Shoemaker & Vos,
2009). Naast deze informatieafhankelijkheid is het
ook waarschijnlijk dat traditionele nieuwsmedia de
agenda van het online nieuws bepalen doordat de tra-
ditionele nieuwsmedia bëınvloeden waar de samenle-
ving gëınteresseerd in is (McCombs & Shaw, 1972;
Meraz, 2011). De invloed van traditionele media
op online nieuws wordt onderzocht middels de eer-
ste onderzoeksvraag van deze dissertatie: In welke
mate bëınvloeden traditionele nieuwsmedia de online
media-agenda?

hoofdstuk 2 en 3 richten zich op deze vraag door
een analyse naar de mate waarin het nieuws op Ne-
derlandse nieuwssites voorspeld kan worden door het
nieuws in de nationale gedrukte kranten. De resulta-

ten laten zien dat de invloed van kranten vanuit twee
verschillende perspectieven beoordeeld dient te wor-
den. hoofdstuk 2 laat zien dat kranten niet de agenda
van online nieuws bepalen op het niveau van speci-
fieke gebeurtenissen. Nieuwssites berichten wel vaak
over dezelfde gebeurtenissen als de kranten, maar de
kranten brachten het nieuws vaak niet eerder dan de
nieuwssites, en konden dus niet de bron zijn. hoofd-
stuk 3 laat echter zien dat kranten wel de agenda be-
palen op een meer thematisch niveau: aandacht voor
bepaalde nieuwsthema’s in de kranten voorspelt de
aandacht voor deze thema’s op nieuwssites. Dit sug-
gereert dat gedrukte kranten wel invloed uitoefenen
op de nieuwsselectie van nieuwssites, ondanks dat ze
vaak niet de bron van informatie zijn.

Persbureaus → traditioneel en online
nieuws

Het kanaal waarlangs nieuwsproducenten informatie
ontvangen van persbureaus is het tweede kanaal dat
centraal staat in deze dissertatie. Persbureaus zijn
organisaties die nieuws verzamelen en dit nieuws ver-
volgens doorverkopen aan nieuwsproducenten, vaak
op basis van een abonnement. Ze worden al tijden
gebruikt (in Nederland sinds 1934) door kranten en
televisienieuws als een relatief goedkope bron van in-
formatie, waardoor de persbureaus belangrijke gate-
keepers van nieuwsfeiten zijn (McNelly, 1959).

De mate waarin nieuwsproducenten gebruik ma-
ken van persbureaus lijkt te zijn toegenomen in het
digitale tijdperk, met name doordat nieuwsproducen-
ten onder druk van concurrentie in de nieuwsgarings-
budgetten snijden (Frijters & Velamuri, 2010; Kli-
nenberg, 2005). Online nieuwsproducenten in het
bijzonder lijken zeer afhankelijk te zijn van persbu-
reaus door het vaak ontbreken van eigen nieuwsga-
ring en omdat ze een constante stroom van infor-
matie nodig hebben om bij te blijven in een 24/7
nieuwsdynamiek. Als het gebruik van persbureaus
inderdaad is toegenomen, dan betekent dit dat een
belangrijk element van het gatekeeping proces—de
selectie van informatie—in handen is van een klei-
nere groep organisaties—centralisatie, in plaats van
de hierboven besproken decentralisatie. De tweede
onderzoeksvraag van deze dissertatie is daarom: Is
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de gatekeeping invloed van persbureaus toegenomen?
Nederland heeft op dit moment nog slechts één

persbureau, het Algemeen Nederlands Persbureau
(ANP). De gatekeeping rol van het ANP is onder-
zocht in hoofdstuk 3 en 4. hoofdstuk 3 laat zien dat
ANP een sterke invloed heeft op de thema’s die be-
sproken worden in de landelijke media. hoofdstuk 4
laat vervolgens zien dat de invloed van ANP op kran-
ten is toegenomen over tijd en dat de invloed van
ANP op de websites van kranten substantieel ster-
ker is vergeleken met de gedrukte kranten. Voor de
krantenwebsites met een ANP abonnement bleek dat
maar liefst 50 tot 75 procent van de politieke nieuws-
berichten in 2013 letterlijke onderdelen van persbe-
richten bevatten, en vaak zelfs bestonden uit het hele
bericht. Daarnaast is geconstateerd dat het meren-
deel van deze artikelen (ongeveer 75%) binnen één
uur na de ANP publicatie overgenomen zijn, wat be-
vestigt dat snelheid bij online nieuws hoog in het
vaandel staat. Hieruit wordt geconcludeerd dat de
gatekeeping invloed van persbureaus is toegenomen
in het digitale tijdperk.

Publiek → gatekeeper

Het derde en laatste kanaal dat onderzocht is in deze
dissertatie, is het kanaal waardoor het publiek feed-
back geeft aan de gatekeepers, wat Shoemaker and
Vos (2009) het audience channel noemen. Vergele-
ken met het verleden, toen journalisten beperkte mid-
delen hadden om het publiek te observeren, kunnen
journalisten nu goedkoop en snel de nieuwsselectie
van het publiek in kaart brengen (Gans, 1979; Lee et
al., 2014). Journalisten kunnen deze informatie ge-
bruiken om het nieuws beter af te stemmen op de in-
teresses en voorkeuren van het publiek, wat een Mar-
ket model van journalistiek weerspiegelt (Schudson,
2003). Echter, veel professionele journalisten houden
zich vast aan een Trustee model van journalistiek,
wat inhoudt dat journalisten dienen te bepalen wat
het nieuws hoort te zijn, gebaseerd op hun oordeel als
professionals (Anderson, 2011). Het blijft daardoor
een open vraag of journalisten gebruik maken van de
nieuwe mogelijkheden voor feedback. Dit wordt on-
derzocht aan de hand van de derde onderzoeksvraag:
is de invloed van het publiek op het gatekeeping proces

toegenomen?
Deze vraag wordt onderzocht in hoofdstuk 5 mid-

dels een mixed-method onderzoek. Specifiek wordt
onderzocht of journalisten audience clicks (i.e. pa-
geviews voor individuele artikelen) bijhouden en of
dit een effect heeft op hun nieuwsselectie. Enerzijds
blijkt uit interviews met editors van online kranten
dat audience clicks weliswaar bijgehouden worden,
maar dat journalisten aangeven dat zij zelf selecte-
ren wat het nieuws is, ongeacht de interesses van het
publiek. Anderzijds blijkt uit een tijdsreeksanalyse
dat nieuwsverhalen die in de top-5 meest-bekeken on-
line artikelen staan later meer aandacht krijgen. Dit
impliceert dat audience clicks toch een invloed heb-
ben op de mate waarin journalisten deze verhalen als
nieuwswaardig beschouwen. Samengenomen kan uit
deze resultaten geconcludeerd worden dat audience
clicks de nieuwsselectie van journalisten bëınvloeden,
maar dat journalisten deze invloed proberen te ba-
lanceren met hun rol als gatekeepers. Wanneer en op
welke manier de journalistiek het gebruik van online
publieksgegevens omarmt, en hoe dit het gatekeeping
proces bëınvloedt, is een belangrijk opkomend gebied
in gatekeeping-onderzoek.

Kanalen analyseren middels computa-
tionele tekstanalyse

Kanalen worden in deze dissertatie geanalyseerd aan
de hand van nieuwsdiffusiepatronen. De essentie
van deze methode is dat kanalen zich uiten in pa-
tronen met betrekking tot waar nieuws wordt ge-
publiceerd of gebruikt (e.g., bekeken, gedeeld) over
tijd. Een bekende manier om dit te analyseren is
door eerst nieuwsberichten te categoriseren middels
inhoudsanalyse, en vervolgens met tijdreeksanalyse
te analyseren of de aandacht voor een categorie op
één locatie te voorspellen aan de hand van de aan-
dacht voor deze categorie op een andere locatie (Me-
raz, 2011; Vliegenthart & Walgrave, 2008).

Echter, deze methode werkt niet goed voor een
analyse op het niveau van specifieke gebeurtenissen,
omdat het vaak niet haalbaar is om nieuws op dit
specifieke niveau te coderen. Als oplossing hiervoor is
een alternatieve methode uitgewerkt waar geen cate-
gorisatie van nieuwsberichten voor nodig is. Met be-
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hulp van computationele tekstanalyse kan de inhoud
van nieuwsberichten vergeleken worden om te zien of
ze dezelfde gebeurtenis bespreken, of zelfs specifie-
ker of er sprake is van overlappende tekst. Er is een
R package ontwikkeld waarmee alle nieuwsberichten
die vlak na elkaar gepubliceerd zijn op deze manieren
vergeleken kunnen worden, en waarmee de resultaten
hiervan geaggregeerd kunnen worden om patronen te
identificeren. Deze package is gebruikt voor de studie
in hoofdstuk 4 om te analyseren welk percentage van
de nieuwsberichten in kranten teruggeleid kan wor-
den naar persbureau artikelen. De vignette voor de
package staat in hoofdstuk 6, en de package zelf is be-
schikbaar op de Comprehensive R Archive Network
(CRAN) onder de naam RNewsflow.

Conclusie

Deze dissertatie toont aan dat de invloed van gate-
keepers in het digitale tijdperk sterk afhankelijk is
van hun interacties met bronnen, met het publiek en
met elkaar. Dit blijkt met name uit de intermedia
agenda-setting invloed van traditionele nieuwsmedia,
de sterke invloed van persbureaus op online nieuws
en het gebruik van online publieksgegevens binnen
redacties. Op basis van het onderzoek naar deze on-
derlinge afhankelijkheid word geconcludeerd dat tra-
ditionele nieuwsorganisaties nog steeds een centrale
rol in het gatekeepingproces spelen met betrekking
tot de selectie van nieuws. Dit betekent dat de ver-
onderstelde democratisering van het nieuwscirculatie-
proces een belangrijke beperking kent.

Op basis van de bevindingen van deze dissertatie
dient echter ook opgemerkt te worden dat de ont-
wikkelingen die onderzocht zijn niet stilstaan en wij
ons mogelijk in een kantelperiode bevinden. Zo is
de nieuwsgaringsmarkt in een fragiele staat: veel
partijen die nieuws publiceren zijn direct of indi-
rect afhankelijk van dezelfde nieuwsgaarders, terwijl
de nieuwsgaarders moeite hebben om financieel hun
hoofd boven water te houden. Hierdoor is het waar-
schijnlijk dat er in de nabije toekomst veranderin-
gen zullen plaatsvinden, mogelijk gedreven door over-
heidsinterventie. Daarnaast is de impact van pu-
blieksfeedback middels online publieksgegevens nog

een relatief nieuw fenomeen, waar de journalistiek
als institutie nog geen duidelijke normen en routines
voor ontwikkeld heeft. Hieruit volgt dat de nieuws-
garingsmarkt en het gebruik van online publieksge-
gevens door redacties belangrijke onderzoeksthema’s
blijven in de komende jaren.

Meer algemeen onderstrepen de resultaten van deze
dissertatie een visie die gedeeld wordt door verschil-
lende prominente onderzoekers op het gebied van ga-
tekeeping: er zijn nieuwe theorieën en methodes no-
dig om het complexe nieuwe nieuwsdiffusieproces te
conceptualiseren en te analyseren (Barzilai-Nahon,
2008; Shoemaker & Vos, 2009; Vos, 2015). Het di-
gitale tijdperk voorziet ons hiervoor ook van de no-
dige data en gereedschappen. Digitale communicatie
kan op grote schaal verzameld en geanalyseerd wor-
den met behulp van computeralgoritmes, waarmee de
weg vrijgemaakt wordt voor een computationele be-
nadering van gatekeeping-onderzoek. Deze disserta-
tie zet stappen in deze richting, met name wat be-
treft de toepassing van computationele tekstanalyse
om nieuwsdiffusiepatronen te vinden. Het gebruik
van dit soort computationele methodes kan een be-
langrijke bijdrage leveren aan gatekeeping-onderzoek
in het digitale tijdperk.
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