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Nederlandse samenvatting

Dit proefschrift onderzoekt hoe de ervaringen van nieuwsgebruikers gevat kunnen 
worden en hoe die ervaringen ons kunnen helpen alledaags nieuwsgebruik beter 
te begrijpen. Hoewel nieuwsgebruikers een steeds voornamere rol spelen in 
wetenschappelijke discussies over journalistiek, blijft er relatief weinig bekend over 
nieuwsgebruik vanuit een zogenaamd emic perspective (Pike, 1967): een perspectief 
van binnenuit. Ten eerste richt wetenschappelijk onderzoek zich vaak op de ideeën 
die journalisten over hun publiek hebben in plaats van op nieuwsgebruikers zelf. Ten 
tweede wordt wetenschappelijk onderzoek gedomineerd door benaderingen die 
nieuwsgebruik meten en kwantificeren in plaats van proberen te begrijpen vanuit het 
perspectief van de gebruikers zelf. Ten derde worden data steeds vaker verzameld door 
en dus op de voorwaarden van de nieuwsindustrie. De grootschalige dataverzameling 
(big data) die dit betreft wordt vaak gezien als wetenschappelijker (zie Napoli, 
2011), wat ten koste kan gaan van kleinschaligere, arbeidsintensieve initiatieven om 
nieuwsgebruikers vanuit hun eigen perspectief te begrijpen. 

Een tweede vertrekpunt van dit proefschrift is de manier waarop nieuwsgebruikers 
vaak worden geconceptualiseerd: in termen van agency en/of activiteit. Hoewel het idee 
van de min of meer actieve gebruikers waardevol is om vast te stellen hoe nieuwsgebruik 
verandert in een snel veranderend medialandschap, worden met deze notie drie 
zaken bijna vanzelfsprekend over het hoofd gezien. Allereerst brengt een focus op wat 
gebruikers doen het risico met zich mee hen te essentialiseren op basis van één of enkele 
dimensies van hun activiteiten, zoals hun klikgedrag of het type media dat ze gebruiken. 
Ten tweede is het idee van actieve gebruikers die bewuste en rationele keuzes maken niet 
eenvoudig te rijmen met onderzoek naar onbewuste dimensies van nieuwsgebruik (zoals 
automatisch of gewoontegedrag) en hoe nieuwsgebruik (mede) wordt gevormd door 
alledaagse structuren. Tot slot leidt de notie van actieve gebruikers doorgaans tot aandacht 
voor cognitieve dimensies van nieuwsgebruik (selectie, interpretatie, productie) ten koste 
van andere dimensies, zoals affectieve en zintuigelijke. Dit proefschrift implementeert 
daarom de volgende drie verschuivingen die potentieel een genuanceerder, gelaagder 
beeld opleveren van alledaags nieuwsgebruik:
1 Van aannames over gebruikers naar gebruikers op hun eigen voorwaarden 

begrijpen;
2 Van het categoriseren en kwantificeren van nieuwsgebruik naar het begrijpen 

van hoe het is om nieuws te gebruiken;
3 Van een focus op cognitie naar het opzoeken van en openstaan voor andere 

dimensies van nieuwsgebruik.  
Het vangen van de ervaring van alledaags nieuwsgebruik vereist een zorgvuldig 
samengesteld methodologisch design. De methoden gebruikt in dit proefschrift 



NEDERLANDSE SAMENVATTING    |    173

worden beschreven, geïllustreerd en geëvalueerd in hoofdstuk twee. Dit hoofdstuk 
beoogt verder te gaan dan kwalitatieve methoden te verdedigen ten opzichte van 
kwantitatieve methoden en reflecteert in het bijzonder kritisch op de mogelijkheden en 
de beperkingen van het kwalitatieve interview. Bepleit wordt om ervaring als vertrekpunt 
te nemen voor het onderzoeken van nieuwsgebruik. Deze notie wordt uiteengezet aan 
de hand van vier theoretische concepties van ervaring: het onderscheid tussen ervaren 
(erleben) en ervaring (erlebnis); de tijdsoriëntatie die daarbij centraal staat (real-time 
versus retrospectief); de verschillende modi van ervaring (sensatie, perceptie, conceptie); 
en de verschillende dimensies van ervaring (zoals cognitie, emotie, zintuiglijkheid, 
etc.). Het hoofdstuk bespreekt vervolgens de theoretische, methodologische en 
epistemologische implicaties van drie methoden: de hardopdenkmethode, het kijken 
en bespreken van nieuws, en de tweezijdige video-etnografie. Rode draad is dat 
mensen ondersteuning nodig blijken te hebben om ‘toegang’ te krijgen tot hun eigen 
ervaringen van nieuws en deze te communiceren. De drie methoden slagen hierin door 
informanten te laten becommentariëren wat ze voor zich zien, hen de hulpmiddelen 
en het vocabulaire aan te reiken om te reflecteren op een eerdere ervaring, en hen in 
aanraking te brengen met hun gevoel tijdens nieuwsgebruik. 

Hoofdstuk 3 onderzoekt in hoeverre nieuwsgebruikers de behoefte hebben om 
nieuws op maat te maken, oftewel aan te passen aan hun eigen voorkeuren en praktijken. 
Het hoofdstuk trianguleert de resultaten van diepte-interviews met nieuwsgebruikers 
(N=24), een enquête (N=270) onder gebruikers, diepte-interviews (N=5) met 
nieuwsprofessionals van NOS Nieuws en een inventaris van de mogelijkheden die NOS 
Nieuws gebruikers biedt om nieuws op maat te maken. De resultaten suggereren dat 
gebruikers beperkte interesse hebben in expliciete personalisatie (i.e., het zelf op maat 
maken van hun nieuws): ze hebben er geen tijd en moeite voor over, ze willen potentieel 
belangrijk nieuws niet missen (zelfs als het een onderwerp of genre betreft waar ze 
doorgaans geen interesse in hebben), en ze willen dat de nieuwsorganisatie voor hen 
selecteert welk nieuws belangrijk en recent is. Bovenal willen ze controle, wat betekent 
dat nieuws 1) direct en gemakkelijk raadpleegbaar is; 2) te allen tijde eenvoudig is over 
te slaan of te negeren; 3) overzichtelijk gepresenteerd wordt; en 4) geselecteerd en 
gepresenteerd wordt op basis van belangrijkheid en actualiteit. Kort samengevat willen 
ze de optie om te kiezen zonder te hoeven kiezen. 

Hoofdstuk 4 problematiseert de relatie tussen kliks en de interesses van 
nieuwsgebruikers. Klikpatronen worden vaak gezien als bewijs dat gebruikers vooral 
geïnteresseerd zijn in junknieuws, wat leidt tot zorgen over de gezondheid van de 
journalistiek en de bijbehorende implicaties voor onze democratische samenleving. 
Via de hardopdenkmethode werd van 56 gebruikers vastgesteld hoe zij (digitaal) 
nieuws gebruiken en wat (al dan niet) klikken voor hen betekent. Dit leverde dertig 
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verschillende overwegingen op om (niet) te klikken, geclassificeerd in drie categorieën: 
cognitief, affectief en pragmatisch. Deze resultaten suggereren, ten eerste, dat interesse 
een te grove term is om de variëteit aan klikoverwegingen te vatten. Ten tweede, zelfs 
als het doel is een ruwe inschatting te krijgen van de interesses van gebruikers, zijn 
kliks een problematisch instrument omdat het uitblijven van een klik niet gelijk staat 
aan een gebrek aan interesse. Informanten haalden bijvoorbeeld geregeld voldoende 
informatie uit een headline om een indruk te krijgen van het nieuws. Ten derde geven 
browsepatronen (inclusief klikgedrag) mogelijk een accurater beeld van de interesses 
van gebruikers. Het serieus nemen van deze browsepatronen zou kunnen helpen de 
kloof te overbruggen tussen wat nieuwsgebruikers nodig (zouden) hebben als burgers 
en wat zij daadwerkelijk consumeren. Zo zouden nieuwssites en -apps zo kunnen worden 
ontworpen dat ze een breder scala aan nieuwsgebruikspatronen (van “checking” tot 
“scanning” tot “lezen”) (Costera Meijer & Groot Kormelink, 2015) faciliteren om tegemoet 
te komen aan de diverse behoeften van verschillende gebruikers op verschillende 
momenten. 

Hoofdstuk 5 onderzoekt hoe politieke informatie zo kan worden gebracht 
dat nieuwsgebruikers het als boeiend ervaren. In het bijzonder wordt geprobeerd 
het gat te dichten tussen wat kijkers aantrekt en wat hen voldoening geeft door 
bottom-up – oftewel door gebruikers definieerde – kwaliteitscriteria voor (politiek) 
nieuws te ontwikkelen. In interviews met kijkers (N=54) werden fragmenten van 
twee actualiteitenrubrieken (EenVandaag en Buitenhof) bekeken en meteen daarna 
besproken. Zij bleken onderscheid te (kunnen) maken tussen twee kijkervaringen: 
enjoyment (vermaak) en appreciation (waardering) (Bartsch & Schneider, 2014; Oliver & 
Bartsch, 2010). Enjoyment wordt gekenmerkt door genot in de zin van plezier en wordt 
geassocieerd met een zogenaamde lean-back ervaring waarbij het kijken van nieuws 
vaak als achtergrond dient voor andere dagelijkse praktijken zoals koken. Appreciation, 
daarentegen, wordt geassocieerd met een geconcentreerde, lean-forward ervaring 
en wordt gekenmerkt door een bereidheid tijd en moeite te investeren in ruil voor 
het opdoen van nieuwe inzichten en het leren van nieuwe perspectieven (een aha-
erlebnis). Hoewel de informanten sensationeel nieuws zeker vermakelijk vinden, is een 
belangrijke constatering dat zij het meest geboeid waren als ze in staat werden gesteld 
te begrijpen hoe politiek werkt en welke impact het heeft op hun dagelijks leven. Dit 
suggereert dat wat deze nieuwsgebruikers vragen van politieke journalistiek wellicht 
verschilt van wat journalisten doorgaans produceren maar desalniettemin verenigbaar 
is met hun democratische taak. 

Hoofdstuk 6 probeert materiële en zintuigelijke dimensies van nieuwsgebruik 
te vangen die vaak onderbelicht blijven. Daartoe is een tweezijdige video-etnografie 
ontwikkeld waarbij informanten eerst werden gefilmd terwijl ze nieuws gebruikten en 
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deze video’s vervolgens met hen werden terugkeken en besproken. Dit gaf zowel de 
onderzoeker als de informant een inkijk in hun nieuwsgebruik en maakte het onder 
andere mogelijk de embodied knowledge (oftewel de kennis in hun lichaam) van de 
informanten aan te boren. Belangrijkste resultaat is dat de materialiteit van apparaten 
en platforms en de manieren waarop gebruikers deze besturen en navigeren impact 
heeft op hoe zij nieuws gebruiken en ervaren, vaak op manieren waarvan zij zich zelf 
niet bewust waren. Het onderzoek verdiept tevens ons begrip van eerder gevonden 
nieuwsgebruikerspraktijken (Costera Meijer & Groot Kormelink, 2015) en onderscheidt 
daarnaast de unieke praktijk ‘scrollen’, gekenmerkt door een in het lichaam gevoelde 
neiging om de vinger te blijven bewegen, zelfs als de gebruiker de inhoud die hij of zij 
ziet interessant vindt. Tot slot laat het hoofdstuk zien hoe mensen actief plaats en tijd 
‘maken’ via hun nieuwspraktijken, gebruikmakend van coping-strategieën die mediëren 
tussen het comfort dat ritueel nieuwsgebruik biedt en de verstorende werking van 
(negatieve) nieuwsinhoud. Het hoofdstuk sluit af met een reflectie op de theoretische, 
methodologische en epistemologische implicaties van het onderzoek, eindigend met 
een oproep tot meer in-situ, real-time en non-news-centric onderzoek.  

Hoofdstuk 7 onderzoekt wat tijd besteden aan nieuws betekent vanuit een 
gebruikersperspectief. Drie neigingen binnen de journalistiek(wetenschap) vormden 
het vertrekpunt: het meten van nieuws aan de hand van hoeveel tijd mensen eraan 
besteden, time spent gebruiken als graadmeter voor de interesses en voorkeuren van 
het publiek, en het zien van meer tijd besteden aan nieuws als inherent wenselijk. 
Het hoofdstuk maakt gebruik van de data verzameld in hoofdstukken 4, 5 en 6. Het 
legt drie ingewikkeldheden bloot met betrekking tot time spent en nieuwsgebruik die 
gezamenlijk suggereren dat time spent niet per definitie interesse in, aandacht voor of 
engagement met nieuws meet. Ten eerste vangt time spent niet de kwaliteit van de 
aandacht die aan nieuws wordt besteed. Ten tweede is er geen lineaire relatie tussen 
time spent en interesse of engagement. Meer tijd besteed aan nieuws kan namelijk 
ook het resultaat zijn van weinig interesse of engagement, of andersom. Opvallende 
bevinding hierbij is dat ervaren nieuwsgebruikers snel en kort nieuws gebruiken 
omdat zij geoefend en vaardig zijn: ze weten hoe ze hun apparaat optimaal kunnen 
besturen en navigeren, ze kunnen efficiënt de ‘nieuwsomgeving’ scannen op nieuwe 
en relevante informatie, en ze zijn bekend met nieuwsconventies en titel-specifieke 
neigingen die hen vertellen welke delen van berichten ze kunnen overslaan. Ten 
derde vallen verschillende nieuwsapparaten, -platforms en -genres samen met 
verschillende tijdservaringen. Zo wordt de papieren krant vaak ervaren als een moment 
ter ontspanning, terwijl op digitale media grotere waarde wordt gehecht aan snelheid 
en efficiëntie, waardoor de ervaring van tijd intensiever worden. Dit suggereert dat 
hoewel time spent zeer waardevol is om te meten hoe mensen het eindige middel dat 
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hun aandacht is verdelen, terughoudendheid geboden is over wat kan worden afgeleid 
van verschillen in de tijd die mensen aan nieuws besteden. 

Hoofdstuk 8 vat de conclusies van dit proefschrift samen. Ten eerste nuanceert 
het proefschrift dominante assumpties over de interesses van nieuwsgebruikers. Hoewel 
metrics als kliks en time spent op het eerste gezicht vermoedens over de voorkeuren 
van gebruikers (e.g., honger naar junknieuws) lijken te bevestigen, heeft dit proefschrift 
laten zien dat hun interesses niet volledig worden gereflecteerd in metrics. Zo zijn kliks 
een problematische maatstaf voor interesse in nieuws omdat sensationele of ludieke 
headlines eerder een klik ‘afdwingen’  (i.e., ze wekken nieuwsgierigheid op in plaats 
van dat ze een al bestaande interesse reflecteren). Daarnaast worden browsepatronen 
die geen klik behoeven maar die gebruikers wel als waardevol en informatief ervaren 
niet meegenomen (hoofdstuk 4). Time spent kan een indicator zijn van interesse of 
engagement maar ook van het onderbreken ervan, of juist een teken van de vaardigheden 
en handigheden van gebruikers (hoofdstuk 7). Ten tweede nuanceert dit proefschrift 
het narratief van “the rationalization of audience understanding” (Napoli, 2011), dat 
suggereert dat meer data (big data) vanzelfsprekend leidt tot beter of objectiever 
begrip van nieuwsgebruik(ers). Hoewel metrics (en trackingdata) zeker een waardevolle 
– en tot voorheen onbereikbare – aanvulling zijn, laat dit proefschrift zien dat het 
vangen van de ervaringen van nieuwsgebruikers de kans biedt de beperkingen (maar 
ook de verdiensten) van metrics kritisch te beoordelen, en zodoende helpt voorkomen 
dat nieuwsgebruikers worden geëssentialiseerd op basis van een geïsoleerde dimensie 
van hun nieuwsgebruik.

Ten derde heeft dit proefschrift nieuwservaringen en -praktijken gevonden 
die niet eenvoudig binnen bestaande categorieën passen. Hiermee zijn nuances en 
nieuwe inzichten gevonden die ons begrip van alledaags nieuwsgebruik verrijken. Zo 
illustreert “measured avoidance” – wat refereert aan het zorgvuldig inschatten van en 
slalommen om (negatieve) content om een bepaalde gemoedstoestand te behouden 
of voorkomen – dat de beslissing om (bepaald) nieuws al dan niet te gebruiken (ook) 
op een veel specifieker niveau gebeurt dan is te vangen in de categorieën nieuws 
opzoeken (news seeking) en nieuws vermijden (news avoidance). Een ander voorbeeld 
is de reeks overwegingen die gebruikers hebben om al dan niet op nieuws te klikken: 
deze verrijken onze kennis van  bestaande fenomenen (e.g., het verschil tussen 
“bemusement” (verwondering) en “bullshit” als reactie op clickbait) en leveren nieuwe 
concepten op als “gleeful annoyance” (lekker ergeren), een mix van positieve (genot) en 
negatieve (woede) emotie. Een vierde conclusie is dat ervaring een zinvol vertrekpunt 
is om nieuwsgebruik te onderzoeken, omdat het vangen ervan een holistische 
aanpak vereist waarmee een complexer, gelaagder begrip kan worden gegenereerd. 
Cognitieve, affectieve, zintuigelijke en andere dimensies van nieuwsgebruik krijgen 
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namelijk vooral betekenis in hun onderlinge verbondenheid. Dit wordt geïllustreerd 
door de praktijk “scrolling”, gekenmerkt door een onophoudelijke behoefte om te 
blijven voortbewegen in de (Facebook) newsfeed, zelfs als de inhoud interessant 
wordt gevonden: dit bevat cognitieve (het waarnemen van de inhoud), affectieve (de 
emotionele impact van nieuws; een in het lichaam gevoelde urgentie om door te gaan) 
en zintuigelijke (de vinger over muis of keyboard bewegen) dimensies. Ten vijfde 

blijkt dat nieuwsgebruik zogenaamde embodied knowledge (kennis in het lichaam) 
en praktische vaardigheden vereist die vergaard moeten worden, zoals leren hoe een 
technologie of platform efficiënt bestuurd en genavigeerd kan worden. Dergelijke 
kennis en vaardigheden zijn onderbelicht binnen de journalistiekwetenschap. Waar 
news literacy (nieuwsgeletterdheid) zich vaak richt op kritisch denken en het begrijpen 
van nieuwsproductieprocessen en andere manieren om een ‘goede burger’ te zijn, zou 
meer aandacht kunnen worden besteed aan hoe mensen vaardige nieuwsgebruikers 
kunnen worden. 

Tot slot: de resultaten van dit proefschrift hebben laten zien dat – anders dan vaak 
wordt aangenomen en in lijn met Costera Meijer’s (2013) suggestie – het luisteren naar 
nieuwsgebruikers de kwaliteit van nieuws kan verhogen in plaats van verlagen. Maar: dan 
wel vanuit een gebruikersperspectief dat niet altijd overeenkomt met hoe journalistiek er 
doorgaans uitziet. Hoewel ze zeker gebruik maken van en plezier bleven aan junknieuws 
en sensationeel nieuws als hen dit wordt aangeboden, stellen de informanten in dit 
proefschrift dat ze ook in staat willen worden gesteld om nieuwsgebeurtenissen beter 
te begrijpen: Wat betekent dit nieuws en waarom doet het ertoe? Hoe is het om je in 
zo’n situatie of positie te bevinden? Wat is een mogelijke oplossing en waardoor wordt 
die belemmerd? Dit suggereert dat hoewel nieuwsorganisaties nieuws kunnen blijven 
aanbieden dat voor onmiddellijke bevrediging (instant gratification) zorgt maar verder 
weinig inhoud biedt (en – net als junk food – achteraf mogelijk ook leidt tot gevoelens 
van spijt), dat niet ten koste mag gaan van nieuws waar de gebruiker iets meer zijn 
of haar tanden in moet zetten maar dat (daardoor) een smakelijke kwaliteitservaring 
én een voldaan gevoel achteraf oplevert. Met andere woorden: nieuws dat een 
gebruikerservaring oplevert die zowel in het moment zelf lekker is als achteraf 
gewaardeerd wordt. 


