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1

INLEIDING EN OPZET

l l

Inleiding

Deze studie gaat over lokale communicatie, over communicatiestructuren op lokaal nivo Het is de bedoeling om. vanuit het
perspectief van de communicatiewetenschap, het verschijnsel
'lokale communicatie' theoretisch nader in kaart te biengen
Dat de noodzaak zich voordoet om vanuit de communicatiewetenschap stil te staan bij zoiets alledaags als lokale communicatie heeft onder meer een tweetal redenen de recente ontwikkelingen in het lokale medialandschap en de geringe belangstelling die tot nu toe lokale media en lokale communicatie ten
deel is gevallen Zo werd in 1978 nog door Saxer gekonstateerd
"Anspruch und Realität der Lokalkommunikationsforschung klaffen auseinander, indem der auch wissenschaftlich
beteuerten hohen Bedeutung der lokalen kommunikation keine
entsprechend intensive Erforschung derselben gegenübersteht"
(11 In de afgelopen jaren is er in die situatie m e t in die
mate verbetering gekomen, dat een dergelijk verwijt nu niet
meer zou gelden Integendeel, met name de laatste jaren voltrekken zich binnen het lokale medialandschap een aantal veianderingen, die de noodzaak van nader onderzoek naar lokale
media en lokale communicatie, naar de lokale informatievoorziening en informatiewinning, nog eens extra onderstrepen [2)
De aanwezigheid in veel gemeentes in ons land, van etherpiraten, kabelkranten, alternatieve stadskranten, lokale radio en lokale kabeltelevisiediensten, brengt veranderingen in
het lokale medialandschap met zich mee, die op hun beurt leiden tot een heroriëntatie van lokale en regionale dagbladen,
nieuwsbladen en huis-aan-huis-bladen, maar ook van adverteerders, voorlichtingsdiensten en andere instanties die voor de
verspreiding van hun boodschappen op lokale media aangewezen
zijn
Deze verschuivingen in de aanbodstructuur zullen ongetwijfeld aanleiding geven tot veranderingen in de informatie-

voorziening op lokaal nivo. en daarmee in de informatiewinning van individuele burgers, groeperingen, instellingen en
organisaties Hoe die veranderingen zullen uitpakken valt
moeilijk te voorzien Hoewel er wel per medium ( bedrijfstak
dagbladpers, meuwsbladpers) berelksgegevens voorhanden 7ijn,
ontbreken doorgaans gegevens over de aanbodstructuur van de
gezamenlijke lokale media - welke media, welk bereik, wat
voor inhoud - per gemeente. Onderzoek naar de aanbodstructuur
van lokale media en van de lokale informâtlewinning binnen
één gemeente moet in Nederland nog zo goed als op gang komen
hen uitzondering hierop vormen de onderzoeken die zo'η
tien Jaar geleden gedaan zijn naar lokale kabelomroepexperi
menten, maar hoewel de ontwikkelingen rond lokale media daar
na eigenlijk pas goed op gang zijn gekomen, heeft dit soort
onderzoek nooit een echte voortzetting gekregen.

1.2.

Lokale media - lokale communicatie

Naast de noodzaak om tot een inventarisatie te komen van wat
zich binnen het lokale medialandschap allemaal afspeelt zijn
er een aantal ontwikkelingen die een uitgebreider studie dan
uitsluitend naar de aanbodstructuur van lokale media wense
lijk maken. Allereerst is er het feit dat door technologische
vernieuwingen een aantal communicatievormen en informatiedien
sten ontstaan die de gangbare definities van lokale media aan
tasten. Met name (interactieve) kabelnetwerken die een hele
gemeente bestrijken, vormen in principe een infrastructuur
voor geavanceerde informatie- en telecommunicatiediensten (tele-shopping, raadpleging bibliotheken, tele-oppas, tele ban
king, closed-circuit netten, vacaturebanken, raadpleging ge
meentelijke diensten) die op eigen wijze deel gaan uitmaken
van de lokale informatievoorziening.(3)
Een andere ontwikkeling is het gebruik van media en media
technologie door anderen dan degenen die van oudsher - uitge
vers en omroepen - het media-aanbod verzorgden Met name op
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lokaal ñivo is er een toename te konstateren in de aantallen
groeperingen die bij hun activiteiten of zelf media ter hand
nemen - lokale radio, video, film, kranten, tijdschriften,
muurkrant- of door anderen in de gelegenheid worden gesteld
zich tot de eigen achterban of tot de hele gemeente te richten - public access-programma's, abonnee-tv, samenwerking met
videogroepen
Er komen niet alleen media en informatiediensten bij, er wordt ook anders mee omgegaan, en er wordt door
andere zenders dan de gebruikelijke andersoortige informatie
gebiacht
Daar komt bij dat met een uitbreiding van de aanbodstructuur op lokaal nivo niet iedere aanbieder de hele gemeente wil bereiken met zijn of haar boodschap Er wordt in toenemende mate gedifferentieerd naar deelmarkten en/of doelgioepen Dat kan gebeuren uit efficiëntie overwegingen, uit ideeIe motieven en uit beide de gemeentevoor 1ichter die in het
kader van een renovatieproject bepaalde wijken wil bereiken,
naast de ziekenomroep, de mi 1leuzender of het filmkanaal
Meer communicatie- en ιnformatremogelιjkheden, meer aanbie
ders, een grotere verscheidenheid in aanbod en meer differen
tiatie naar doelgroepen, zijn de kenmerken van de ontwikke
ling die lokale communicatie thans doormaakt.
Daarbij speelt de vraag in hoeverre een dergelijke ontwik
keling van het lokale medialandschap overgelaten kan of moet
worden aan 'het vrije spel der maatschappelijke krachten' en
het is in dit verband dat gemeentelijke overheden een verant
woordelijkheid voor een lokaal mediabeleid krijgen of zelf ne
men, veelal ook om de belangen te behartigen van dio nieuwe
aanbieders die m e t vanuit een direct ondernemersbelang deel
nemen aan de plaatselijke informatievoorziening, zoals wijk-,
minderheids- en emancipatieqroepen, gemeentevoorlichting, ver
enigingen en clubs, culturele groeperingen, lokale omroep,
stadskrant en milieubeweging
De verantwoordelijkheid voor een lokaal mediabeleid hoeft
geen bewuste keuze te zijn Direct en indirect zijn de gemeen
tes al bij deze ontwikkelingen betrokken waar het de toepas-

singsmogelijkheden van lokale kabelnetten betrelt zijn de ge
meentes veelal als exploitant betrokken bij planning en reali
sering van nieuwe diensten terwijl vooi lokale omroep de gemeentes geacht worden een advies over de representativiteit
van de lokale omroep uit te brengen (4) Indirect 7ijn gemeen
tes bovendien al betrokken bij de subsidiering van wi )kbladen, terwijl voor audio , video- en filmproducties en cultu
relè tijdschriften, stadskranten en andere bladen van ¿gn al
ternatieve groeperingen in toenemende mate een beroep op de
gemeente voor (start)-subsidies wordt gedaan Tenslotte gaan
steeds meer (grote) gemeentes er toe over een eigen beleid te
ontwikkelen voor het gebruik van nieuwe diensten en lokale om
roep voor gemeentevoorlichting (5]
De toenemende differentiatie op lokaal nivo naar
(veronderstelde) informatiebehoeften (doelgroepen'
deelmarkten)
uitingsbehoeften (ideëel/ commercieel, oppositioneel
traditioneel), en
uitingsvormen (geïnstitutionaliseerde media/ nieuwe
diensten/ alternatieve communicatie)
maakt het echter raadzaam een dergelijk beleid te formuleren
als communι cat i ebeleid en niet uitsluitend als mediabeleid
Het is op dit punt, de formulering van een lokaal communi
catiebeleid, dat zich het feit wreekt dat vanuit de communica
tiewetenschap te lang (en dan nog, voor Nederland, in te ge
ringe mate) de aandacht nagenoeg exclusief gericht is geweest
op de bestudering van de lokale en regionale dagbladen Er
is weinig bekend over de informatievoorziening en informatie
winning binnen de lokale kontekst, vanuit een integrale bena
dering van lokale communicatie, media en andere communicatie
vormen -, voor de gemeente als geheel maar ook binnen wijken.
stadsdelen en buurten
Een dergelijke integrale benadering
stelt andere eisen aan een theoretisch perspectief op lokale
communicatie dan doorgaans voor specifieke onderzoeken naar
het lezerspubliek van dr· lokale en regionale pers verlangd
wordt. Nu lokale communicatie niet meer als het domein van de
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lokale en regionale pers beschouwd kan worden, dringt zich de
wenselijkheid op van een commumcatiewetenschappelijk per
spectief op lokale communicatie als het geheel van informatie
voorziening en informatiewinning op lokaal nivo

13

De ontwikkeling van een commumcatiewetenschappelιjk
perspectief op lokale communicatie opzet en indeling

De opkomst aan het begin van de jaren zeventig van alterna
tieve, kleinschalige en lokale media vormde de aanleiding
voor beoefenaren van de communicatiewetenschap om nader stil
te staan bij het verschijnsel 'lokale communicatie' Het ont
staan van alternatieve en kleinschalige media demonstreerde
dat er naast de lokale pers nog ruimte is voor andere lokale
media
Tevens werd de aandacht gevestigd op andere, m e t mediale communicatievormen en op het belang van de lokale kontekst voor de zgn kleinschalige massacommunicatie De resul
taten van de oriëntatie van de communicatiewetenschap op
kleinschalige media en kleinschalige massacommunicatie worden
in hoofdstuk twee weergegeven en vormen de basis voor de formulering van de probleemstelling voor deze studie
In hoofdstuk drie wordt stappers' opvatting over massacommunicatie als openbare communicatie behandeld omdat daarin
vanuit een commumcatiewetenschappelijk perspectief een aantal overwegingen woiden gegeven voor de wenselijkheid van een
integrale benadering van massacommumcatleve verschijnselen,
dwz
een benadering waarin massacommunicatie wordt opgevat
als een interdependent geheel van formele (mediale) en informele (non-mediale) vormen van openbare communicatie Deze benadering dient als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een
commumcatlewetenschappelιjk theoretisch perspectief op lo
kale communicatie De hiermee samenhangende problematisering
van het Duitse concept 'Öffentlichkeit' als aanzet voor een
integrale conceptualisering van openbare communicatie, waarin
zowel het proces van openbare communicatie, als het thema, de
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participanten in openbare communicatie en de sociale kontekst opgenomen zijn wordt voortgezet en aan de hand van de
concepten 'lokale Öffentlichkeit' en 'Kommunikationsraum' toegepast op het verschijnsel 'lokale communicatie'
De analyse en evaluatie van deze concepten is het onderwerp van deze studie Nagegaan wordt of op basis van het con
cept 'openbaarheid' een theoretisch perspectief op lokale communicatie geformuleerd kan worden dat als conceptueel modelkan dienen voor onderzoek naar lokale communicatie
De hoofdstukken vier en vijf vormen de neerslag van het literatuuronderzoek In hoofdstuk vier staan de evolutie van
het begrip 'Öffentlichkeit' en de status en de inhoud van het
begrip 'Öffentlichkeit' als communicatlewetenschappelιjk con
cept centraal In hoofdstuk vijf worden de conceptuele en me
thodische problemen geanalyseerd van de onderzoeken die van
uit een conceptualisering in termen van 'lokale Öffentlichkeit' of vanuit een vergelijkbare conceptualisering zoals
'Kommunikationsraum' zijn gedaan naar lokale communicatie
In hoofdstuk zes wordt een aanzet gegeven voor een conceptueel model voor onderzoek naar lokale communicatie en wordt
tenslotte ingegaan op de problemen en de perspectieven van
een conceptualisering van lokale communicatie in termen van
'lokale openbaarheid'

NOTEN:

1 ) . SAXER. U.: "Lokale Kommunikation - Anspruch und Realität.
Bilanz der Forschung", Media Perspekti ven.1978.5. p. 367 379
21. HOLLANDER, E.H : "Berichten van om de hoek. De uitbouw van
het kleinschalige medianet" in BARDOEL, J & BIERHOFF, J.,
Media in Nederland. Groningen, 1987, p. 200 - 218
3J. Voor de ontwikkeling van een aangepaste terminologie 71e
BORDERWIJK, J. S VAN KAAM, В., Allocutie: hnkele Gedachten
over Communi cat ιovrι ihei tl in een Bekabeld Land. Amsterdam,
1982
4J. Over de vragen die kabelnetten en in het bijzonder lokale
kabelomroep voor gemeentes oproepen zie VERFNIGING NEDERLANDSF GEMhfcNTFN <VNG), Lokale Omroep en andeie Kabel pro
bi emeu.'s Gravenhage, 198A
•5). WFEDA, К.: " De rol van de gemeente, evenwicht tussen
meedoen en mogelijk maken" in: BIERHOFF, J & VAN HOOIJDONK,
G., Lokale Omroep. Problemen en Perspectieven. Utrecht,
1984, ρ. 46 - 56,
NIJHOFF, W.: "Overheidsmedia toegestaan, maar wel onder
voorwaarden", Masssacommumcatie. 1986. XIV. 1. p. 36 - 49;
KNL'LST, W.: "Cultuurbeleid en mediabeleid op lokaal nivo",
Massacommunicatie. 1983. XI. 3. p. 114

120
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2.

KLhINSCHALlGE MEDIA, KLEINSCHALIGE MASSACOMMUNICATIE

2 1

Inleiding

In november 1973, tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de
'Communication
formuleerde
of

Research Desk' van de Lutheran World Federation

J. Halloran een 'very loosely formulated design

a piece of

research in what

for the sake

might call "communication and community"'

of argument you

Het voorstel, dat la-

ter in het verslag onder de titel 'Vital Areas for Mass Communi
cation Research' werd opgenomen, behelsde een onderzoek naar integrale communicatiestructuren
"something that covers

in een

all aspects

bepaalde stad

of the

of dorp,

communication pro-

cess..., it covers what's made available and it covers the factors

that govern the use of

what's made available, and that's

what we mean by the communication process" (1) Het was het jaar
waarin in Engeland de eerste experimenten met lokale kabeltelevisie op gang kwamen, experimenten

die

kort

daarna

ook

van

start zouden gaan in Nederland, Italie, Frankrijk, België, Zwitserland

en Scandinavie. Deze ontwikkeling

nieuwde

aandacht

leidde tot een her

voor communicatie- en informatieprocessen op

lokaal

nivo, die vanuit de

vooral

op de lokale pers, en dan nog met mate, gericht was ge-

communicatiewetenschap tot dan toe

weest .
Na een aantal jaren werd de politieke belangstelling voor lokale

kabelomroep ingehaald door de interesse voor de technolo-

gisch meer geavanceerde
werken
node

mogelijkheden

die

kabeltelevisienet-

bleken te bieden. In de relatief korte experimenteerpe
met lokale kabelomroep werd echter, hoewel de experimen-

ten niet overal vergezeld gingen van sociaalwetenschappelijk onderzoek, toch gedurende een aantal jaren het thema 'lokale communicatie' door communicatiewetenschappers opgepakt
Omdat het

bij lokale kabelomroep niet

om een lokaal medium

in de traditionele zin ging, deed zich vrij vroeg de vraag voor
naar een ander theoretisch perspectief op lokale media en loka-
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le communicatie Zo waren er bezwaren tegen een puur medium-gecentreerde benadering Deze vloeiden voort uit de aard van het
onderzoek Het waren begeleidende onderzoeken naar experimenten
waarin gedemonstreerd zou moeten worden op welke wijze lokale
kabelomroep gestalte zou kunnen krijgen Men wist dus m e t op
voorhand hoe lokale omroep zou gaan functioneren
Wat wel vast stond was dat lokale kabelomroep als 'community
television', d w z
voor en door de lokale gemeenschap zelf,
tot ontwikkeling zou worden gebracht Deze voorwaarden leidden
er toe dat de eerste onderzoekon, in Engeland en Nederland, min
of meer vanuit eenzelfde benadering van lokale kabelomroep, nl
vanuit de relatie tussen
communication and community' opgezet
werden (2) Dit hield in dat de lokale kabelomroep en het publiek van de lokale kabelomroep m e t geïsoleerd van andere 1 oka
le media en andere lokale communicatievormen onderzocht werden
en dat de lokale kontekst, de structuur van de lokale gemeenschap, mede in de onderzoeken betrokken werd
De onderzoeken
vormden als zodanig een eeiste aanzet voor een integrale bena
dering van lokale communicatie en lokale media
Tegen die achtergrond geldt ook de stelling van Chaney dat
the inadequacies of conceptualizing the communication process
as one of 'exchange' or information transmission' has meant a
growth in the interest in the communal grounds of communicative
inteiaction "13) De aandacht voor de 'communal grounds of communicative interaction' leidde in de onderzoeken naar lokale om
roep en 'community media' tot een nadere bezinning op de conceptualisering van lokale communicatie
In die herbezinning zijn nog twee ontwikkelingen van belang
geweest
de opkomst van de zqn alternatieve media en de maatschappelijke tendens naar kleinschaligheid De alternatieve media maakten duidelijk dat naast de traditionele media ook andere uitingsvormen zich binnen het maatschappelijk bestel kunnen
manifesteren De tendens naar kleinschaligheid zoals die tot
uitdrukking kwam in het streven van groepen inwoners, actiegroepen en bewonerscomité's, demonstreerde een sterke lokale oriëntatie en een behoefte aan articulenngsmogelιJkheden voor lo-

lokaal relevante aangelegenheden, waarin door de bestaande lokale
media in

onvoldoende mate werd voorzien

dacht gevestigd

op lokale oriëntatie en

Hiermee werd de dan
de lokale kontekst en

op andere communicatievormen dan de lokale media, als noodzake
lijke elementen van een theoretisch perspectief op lokale communicatie

Voorshands werd een oplossing

gezocht in het gebruik

van termen als 'kleinschalige media' en 'kleinschalige massacommunicatie '

2 2

Kleinschalige media, alternatieve media, lokale media

De belangrijkste ontwikkelingen op mediagebied van de afgelopen
vijftien
jaar laten zich karakteriseren als schaalvergroting
en schaalverkleining Aan de ene kant is er de internationalise
ring van het omroepgebeuren via satelliet-televisie en satelllet-radio, aan de andere kant zien we zowel op het terrein van
de omroep als ook op dat van de uitgeverijen al een aantal jaren pogingen om onder het motto van marktseqmentatie en diversi
ficatie een massa-publiek in te ruilen voor gespecialiseerde
deel-pubi leken Of het nu gaat om zenderkleuring bij televisie,
regionalisering van de radio of het vullen van een gat in de
tijdschriftenmarkt, de tendens is duidelijk het wordt minstens
zo verstandig geacht om meerdere kleine, maar kwalitatief interessante markten te verzorgen als om een ongedifferentieerde
maar kwantitatief grote markt te bedienen
Op het terrein van de lokale en regionale media heeft deze
tendens tot schaalverkleining al geleid tot de introductie van
kabelkrant door o a de regionale pers, tot een uitbreiding van
het aantal regionale omroepen en tot een hernieuwde aandacht
voor de positie van nieuwsbladen en huis-aan-huisbladen (4)
Naast deze vrij recente ontwikkeling vanuit de gevestigde media omroep en pers heeft zich tegelijkertijd een ander soort
ontwikkeling voltrokken de opkomst van de zgn alternatieve en
kleinschalige media Tussen 1970 en 1980 heeft zich binnen steden en gemeentes een eigen medialandschap ontwikkeld
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Muurkranten, video- en f ιImjournaal, alternatieve stadskranten,
vrije radio, lokale televisie, wijkbladen en straattheater,
zijn allemaal media die zich voor hun informatie oriënteren op
het lokale gebeuren en die zich richten tot stads- of dorpsgenoten .
Гіеп jaar geleden lag niemand echt wakker van videogroepen
of alternatieve nieuwsbladen. Thans, nu er zo'π honderdvijfti g
legale lokale omroepen en ongeveer vijfendertig stadskranten in
Nederland zijn, naast legio etherpiraten, andersoortige lokaal
verschijnende publicaties, wijkkranten en bewegingsgebonden,
bladen, kan niemand ontkennen dat de vanzelfsprekendheid mis
plaatst is, waarmee vroeger het lokale of regionale dagblad en
het plaatselijke nieuwsblad genoemd werden als de lokale media.
De alternatieve media van tien jaar geleden, zoals lokale radio
en Leievisie maken nu net zozeer onderdeel uit van het lokale
medialandschap als de nieuwe lokale media, zoals kabelkrant
Niet enkel de veranderende mediasi tuât ie op lokaal nivo
maakt een heroriëntatie noodzakelijk op lokale media en lokale
communicatie
Ook de achtergronden waaruit die veranderingen
zijn voortgekomen verdienen aandacht Mot name de ontwikkeling
van 'alternatieve media' naar meer lokaal georiënteerde 'kleinschalige media' is relevant omdat daarin het belang van de lokale kontekst waarbinnen, en van de condities waaronder lokale
communicatie tot stand komt geïllustreerd wordt (5)

2.2 l.

Alternatieve media

Alternatieve pers, vrije radio, ideële stadskranten, independent cinema. Burgerfernsehen, community publishers, bewonerste
levisie en Iaienpublιzistιk. zijn allemaal aanduidingen voor ui
tingsvormen die in West-Europa aan het eind van de jaren zestig
zijn opgekomen en die onder de verzamelnaam 'alternatieve
media' bekend zijn geworden. Onder het trefwoord 'Alternativpu
blizistik staan deze communicatievormen in een recent Handbuch
der Massenkommunikation (1981) als volgt omschreven:
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"Die auch als Laienpublizist ik bezeichneten Kommunikat ions
formen stellen Versuche dar, Alternativen zum existierenden Angebot an Massenkommunikation, vor allem im Hinblick auf den u
berschaubaren lokalen Raum, zu entwickeln und zu erproben. Sie
sind nicht als Isolierte
kommunikat ionspol 11ische Phänomene
zu verstehen, sondern als existentieller Teil eines Strebens
nach allgemeiner politischer Partizipation, aber auch einer
auf alternative Lebensformen hinwirkenden weiterreichenden Bewegung. " (6)
Ontstaan zijn deze alternatieve media aan het begin van de jaren zeventig toen de landelijke omroeporganisaties hun groeiperiode achter de rug hadden en ook de positie van landelijke en
regionale dagbladen via concentratie en fusies was geconsolideerd. Het was het begin van een periode waarin de grootschalige nationale massamedia, in het bijzonder de nationale omroepen, met nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen geconfronteerd werden.
In een overzichtsartikel uit 1978 karakteriseert Grandi die
maatschappelijke ontwikkeling in een viertal punten: l druk
van buíten op de nationale omroepen, met name van culturele en
maatschappelijke groeperingen, ter verkrijging van meer inspraak en participatie in het omroepgebeuren; 2. druk van binnen uit in de richting van meer democratische structuren, meer
decentralisatie en autonomie voor onderdelen van de omroepen;
3. een (hernieuwde) lobby door voorstanders van de invoering
van een commercieel omroepsysteem en, 4. in landen met een sterke overheidsinvloed op de omroep, een groeiend besef dat sterke
staatsinvloed een boomerang-effect zou kunnen hebben.(7)
Ondanks
verschillen in motieven gaat het in alle gevallen
om een streven naar decentralisatie en participatie. In de meeste Westeuropese landen reageerden omroepen hierop door de programma-formules aan te passen (Open Door en Access-programma's,
telefonisch reageren door luisteraars); met het instellen van
klachtencommissies en met een uitbreiding van het kijk- en luister-onderzoek en van de onderzoeksafdelingen.
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De technologische vernieuwingen
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Deze al

alleen in thema

tiek maar ook in werkwijze, doelstellingen en verhouding tussen
zenders en ontvangers een alternatief voor de grootschalige ge
ïnstitutionaliseerde massamedia
lisatie

Op die wijze zou een decentra-
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voor
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m e t professionals - personen die
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niet al beroepshalve zich met omroep en pers bezighielden kranten en pamfletten drukten, videoproducties maakten en radioprogramma's produceerden Met behulp van vrijwilligers en door het
opzetten van eigen distributiecircuits onstonden alternatieve
kranten en tijdschriften, films, videojournaals en piratenzenders
De aanwezigheid van technologische middelen vormde wel een
noodzakelijke voorwaarde maar niet de reden voor het ontstaan
van alternatieve media Aan het opzetten van alternatieve media lagen ideële motieven ten grondslag
Hoewel er meer verscheidenheid dan eenheid in doelstellingen, verschijningsvormen
en werkwijzen van alternatieve media te vinden is, kan gesteld
worden dat men met alternatieve media vooral anders wilde werken en een alternatief wilde bieden voor de datgene wat doorgaans met de term 'massacommunicatie' aangeduid wordt
Dit getuigt van een gebrek aan vertrouwen in het functione
ren van de massamedia dat samenhangt met een verminderd vertrouwen in de liberale democratie, waarvan de massamedia een van de
pijlers vormen Hebben binnen het model van de liberale democratie de massamedia tot taak de verbinding te vormen tussen de
openbare discussie aan de basis en de politieke besluitvorming
aan de top, in het model van participatie-democratie dat vanuit
de democratlseringsbeweging als alternatief gehanteerd wordt is
basis-communicatie het centrale element en m e t massamedia
Alternatieve media en alternatieve communicatievormen zijn
pogingen om basis-communicatie te realiseren (8) Als inspiratiebronnen voor deze filosofie dienden met name het werk van
Brecht (Radiotheorie) en van Enzensberger (Bouwdoos voor een
theorie der massamedia), alsmede de kritiek die in termen van
'bewustzijnsindustrie' en 'manipulatie door de massamedia' door
de Duitse 'kritische Medientheorie' jegens de burgerlijke massamedia werd geformuleerd (9) In een poging de verscheidenheid
aan operationaliseringen van 'alternatieve communicatie' samenvattend in kaart te brengen somt Lunch de volgende "Characteristica Alternativer Kommunikation" op [10)
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Massenkommunikation und „Alternative
Overzicht 1. :
Un terscheidungsmerkmale
(Bron: Eurich,19R0)
MASSENMEDIEN

Kommunikation"

A L T E R N A T I V E MEDIEN

ZIEL UND ZWECK
DER PRODUKTERSTELLUNG

Prof inrzielung l Vertikale
Kommunikation / Orienti·
rung / Information /
Meinungrtiildung / Aktuell·
tat / Unterhaltung

Ergänzung lokaler ÛfFentlichkfit /
Informatiortsdefizite abbauen /
Orientierung / Einzalereignitse m
hiitoriichen und geullichattlichan
Zusammenhang Heilen / horizontale Kommunikation ermöglichen /
Burgerforum / Alltagspróbleme
entprivatisieren / Alternativen aufzeigen / Aktionen mitiierin /
Partei ergreifen / praktische Politik
betreiben / Kontakte de· Leiert
vergroBern

ZIELGHUPPE/
REICHWEITE

allgemeine Öffentlichkeit

(überwiegend lokale) Randgruppen,
Minderheiten, Betroffene

GEBRAUCHSWERT

Information / Orientierung /
Meinungsbildung / Unterhaltung / Kommunikation
anregen

Information / OnantiArung /
Meinungsbildung / direkte Umsatz·
barkeit von Information /
Kommunikation anregen

TECHNISCHE
PRODUKTIONSMITTEL

nur von ausgebildeten
Spezialisten zu bedienen /
professione!

relativ leicht handhabbar /
sami-professionell

PRODUZENTEN

Professionelle Journalisten /
Trennung KommunikatorRtzipicm

FINANZIERUNG/
WIRTSCHAFT
LICHKEIT _
ORGANISATION "

Verkauf (Gebuhren) /
Werbung / Markt- und
Profitorientierung
betr lebswi rtschaf tl ich
organisiert

Laienpubhzisten / Basisnahe der
„Redakteure" / versuchte Aufhebung der Trennung m Kommunikator und Rezipient
Verkauf / Eigenmittel / Spenden /
Kostendec ku ngsp η nz ip

PRODUKTIONSPROZESS/
ABLAUF

festgeschriebene Arbeitsteilung
durch individuelle Spezialisierung / individuelle Verantwort
hchkeit

Kollektiv· Produktion und Verant
wortlichkeit / rotierendes Syitem
der Arbeitsteilung

Abonnement / direkter Ver
kauf / Regel ma Qigkeit

überwiegend direkte Distribution
(mit Kontakten verbunden) /
lituationsabhangig

GESTALTUNGSMITTEL
— RESSORTS
traditionell
elaboriert / Fachsprachen
- SPRACHE
(ressonspezifitch)
- AUFMACHUNG aufwendig / konejmorιβηtiert

ImproviBtion / Organisations
probleme

keine ressortspezifische Aufteilung
umgangssprachlich / gruppen
spezifisch
kottensparand / zweckmäßig em
fach

amgesdubnkt / bedingt
möglich

offen

DURCHSCHAUBARKEIT

nur bedingt angestrebt /
nur bedingt gegeben

ι /immanent /
angestrebt

FEEDBACK/
LESER
ZUSCHAUEREINFLUSS/
KONTROLLE

nur bedingt (vor allem als
Alibifunktion) / indirekt

direkt / E igenbeitraga / Teilheber,
nicht Teile des Programms / Em
wirkungpnoglichkeit durch Dis·
kussionsfonjm / Kontrolle durch
Möglichkeit zur Teilnahme am
ProduktiorwprozeQ

ERSCHEINUNGS
WEISE

kurzfristig / regelmäßig

nur bedingt regelmäBifl m
längeren Abstanden

abstrahierend / aktuell /
universell / Ungowöhnlichkeit
(Sensatkinsbezogenheit) /
herrschsftsorientiert /
Personal isierung ( HonoratiorenOrientierung) / Legitimation

konkret / alltagsbezogen / problembezogen / lebensrau mbezogen
(Wohnblock und Stadtteil problème)
/ Bedürfnis- und Interessenartikulation / Betroffenenonentierung /
Kritik / Alternativen / „konkrete
Utopie"

Marktabhängigkeit / werbetreibend· Wirtschaft / Verwaltung / Institutionen /
Parteien

dysfunktional

ABHÄNGIGKEITEN
VON DRITTER
S E I T E / FREMDBESTIMM UNG
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Uit dit overzicht bpreekt de dubbele diskwalificatie die kenmer
kend is voor de visie van de aanhangers van alternatieve media
op de gevestigde massamedia een gebrek aan vertrouwen in wat
de massamedia doen en toekenning van een hoge prioriteit aan
thema's en problemen die door de massamedia niet gebracht (kun
nen) worden, omdat de hoge mate van professionalisering en in
stitutionalisering van de massamedia dit m e t toelaten
Op basis van een kritiek op de professionalisering en insti
tutionalisenng van massamedia worden de voornaamste voorwaar
den geformuleerd waaraan alternatieve media moeten voldoen
flexibiliteit, geen polarisatie van zender en ontvangerrollen,
themakeuze niet op basis van professioneel-journal isti eke nor
men maar op basis van relevantie voor betrokkenen
Tegen die achtergrond zijn op het vasteland van Furopa, in
navolging van de 'Radical Press' in Fngpland en de 'Underground
Press' in de Verenigde Staten' alternatieve kranten en tijd
schriften ontstaan, als articuleringsmogelιjkheid voor protest
en emancipatiebewegingen ( vrouwen.'f 1ikkers', anti-kernwapengroeperingen, milieubeweging, jongeren), als onderdeel van de
zgn 'Expressive Revolution' (il)
Deze tegencultuurbeweging breidde zich uit tot video, film,
theater, muziek, literatuur en mode, maar als we ons blikveld
beperken tot de alternatieve media, dan waren het in een aantal
landen, naast de alternatieve pers, toch vooral de mogelijkhe
den die men zag in het gebruik van plaatselijke kabelnetten
voor productie en distributie van lokale televisie- en radiopro
gramma's, die een koerswijziging van alternatieve media naar
kleinschalige of lokaal georiënteerde alternatieve media inluidden
De bewegingsgebonden alternatieve media op nationaal nivo
bleven bestaan maar daarnaast ontstonden op lokaal nivo nieuwe
kleinschalige alternatieve media
Aangezien dit streven naar een lokaal gebruik van kabelnetten inging tegen twee monopolies, dat van de PTT voor distributie van radio- en tv-signalen en dat van de nationale omroeporganisaties voor productie en uitzending van radio- en tv-programma's, trok aan het begin van de jaren zeventig de komst van
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lokale kabelomroep politiek de meeste aandacht Het feit dat
ook bij de alternatieve pers een ontwikkeling van lokaal verschijnende stadskranten op gang kwam kreeg minder aandacht.
maar maakt wel duidelijk dat de tendens naar schaalverkleining
bij alternatieve media m e t alleen door de aanwezigheid van lokale kabelnetten werd ingegeven

2 2 2

kleinschaligheid

"Ook een andere vorm van maatschappelijk verzet groeit
Steeds meer mensen gaan op zoek naar manieren om wensen en
ideeën op eigen wijze re verwezenlijken Dat uit zich in het
ontstaan van de zogenaamde MEMO-bednjfJes «mens- en milieuvriendelijk producerend), de opkomst van het kleinschalige
kollektieve werken en op kultureel gebied, in het zoeken
naar eigen expressievormen (muziek, film enz )
Op behaal
wordt een alteinatief gezocht voor het bestaande maatschappelijke (en ekonomiese) svsteem "(12) (Projektgroep Vrije
Pers)
"The more significant development in terms of the local radical press was the emergence of forms of political activity
which moved outside any party political stiucture Ю г the
political practice, even of the parties of the extreme left,
still tailed tot respond to the libertarian questioning of
whole new spheres of activity
areas traditionally felt to
be 'outside politics' the home and family, community poli
tics etc "(13) (Minontv Press Group)
Deze twee citaten uit publicaties waarin de ontstaansgeschiede
nis van de kleinschalige alternatieve pers vanuit de beweging
zelf geschetst wordt, verduidelijken dat het zich afzetten te
gen de gevestigde (lokale) massamedia
niet de enige factor
vormt in de oriëntatie van alternatieve media op het plaatselijke gebeuren Gebreken in de lokale nieuwsvoorziening - mo-
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weliswaar een rol, maar

van actiegroepen en burger-
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De oriëntatie van deze groeperingen op thema's die buiten de
gangbare
aan de
een

lokale politiek liggen en die hun relevantie ontlenen
direkte woon-, werk- en

reactie op een toenemende

leefomgeving van burgers vormt
vervreemding die de hedendaagse

samenleving kenmerkt. Deze vervreemding is door Hilf kernachtig
in drie punten verwoord:
door het grote aantal regels en voorzieningen overzien we
onze omgeving niet meer;
door de

toenemende rationalisering

beleven we

onze om-

geving niet meer;
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druk uitoefenen. Het gebruik van kleinschalige media vormt geen
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doel op 7ich, maar een middel om anderen te overtuigen van de
relevantie van onderwerpen die op plaatselijk-, wijk of buurt
ηivo spelen
Ook Teichert interpreteert de 'herontdekking' van de direkte
omgeving, de lokale gemeenschap, de regio, in eerste instantie
als een reactie op de vervreemding die opgeroepen wordt door de
moderne samenleving
"Die Diskussion über den Stellenwert des
"Regionalen" bzw "Lokalen" hat damit eine grundsätzliche, so
7ialpbychologische Komponente, die ganz allgemein den Wunsch widerspiegelt, in überschaubaren Lebenraumen zu wohnen '(151 Door
de toenemende centralisering die de moderne samenleving ken
merkt vallen bevoegdheden op lokaal nivo weg en krijgen mensen
het gevoel dat voor hen en over hen beslist wordt, vaak in zaken die hen direkt aangaan Dit roept een reactie zoals die van
actiegroepen op maar ook een meer algemene behoefte van mensen
aan beleving en beheersing van de 'Nahwelt , aan medezeggenschap en participatie aan meningsvorming en besluitvorming over
zaken die hen aangaan
Teichert noemt vier probleemgebieden die op gespannen voet
staan met het verlangen van de burger naar 'kleinschaligheid'
(Kleinraumigkeit) l) de burokrati ser ing van het alledaagse leven, 2) de central i ser ιngstendens, en daarmee het functiover11 es van de gemeente, 3) 1egitimenngsproblemen van politieke
organisaties en partijen en 4) het gebrekkig functioneren van
de massamedia (16)
De welvaartstaat heeft met zich meegebracht dat een groeiend
deel van de sociale verzorging van burgers in handen van de
staat en dus van departementen terecht is gekomen Voor zaken
als pensioenen, huisvesting, schoolkeuze, huren, kinderbijslag
en sociale uitkeringen wordt de burger geconfronteerd met ui
terst complexe bureaucratische regelingen waaraan voldaan moet
worden
Een soortgelijk proces voltrekt zich op de werkplek waar
door toenemende rationalisering en specialisering werknemers
het overzicht op het productieproces als geheel verliezen In
de woon , werk en leefsituatie wordt de ervaringshorizon van
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het individu op belangrijke sectoren van het leven ingeperkt,
omdat bureaucratie en bedrijf in toenemende mate in die sectoren ingrijpen
Een ander probleemgebied, het functieverlíes van gemeentes,
hangt hier nauw mee samen Gemeentes voeren in toenemende mate
maatregelen uit waarvan de besluitvorming op andere nivo's
heeft plaatgevonden, terwijl de burgers die met deze maatregelen geconfronteerd worden zich wel tot de gemeente wenden als
eerste voor hen aanspreekbare instantie Dit leidt tot een verstoring van de relatie tussen gemeentebesturen en inwoners
De problemen die hieruit voortvloeien werken door in de manier waarop burgers tegen politieke partijen aankijken Met een
centralisatie van bestuur aan de top over zaken die aan de basis spelen, worden hoge eisen gesteld aan het representatiebeginsel van de parlementaire democratie De vraag doet zich dan
voor of de (grote) politieke partijen aan die eisen tegemoet
kunnen komen Te meer wanneer verschillende problemen zoals mi
lieu, bewapening en kernenergie, maar ook werkgelegenheid en gelijkberechtiging in toenemende mate onderwerp worden van maatschappelijke discussie Het feit alleen dat op lokaal en nationaal nivo actiegroepen hun eigen belangenbehartiging ter hand
nemen en voortdurend de lokale en nationale politiek bestoken
geeft aan dat in de ogen van de burgers aan die belangenbehartiging door politieke partijen wel wat verbeterd kan worden (171
Tegen die achtergrond speelt ook de kritiek op het functioneren van de massamedia Niet eens zozeer kritiek op datgene
wat massamedia aanbieden maar vooral op wat ze niet brengen of
niet kunnen brengen De ontwikkeling van pers en omroop heeft
met de maatschappelijke tendens naar schaalverkleining geen gelijke tred gehouden Bij de omroep en met name radio bleek de
aarzelend op gang gebrachte regionalisering te zeer afhankelijk
van de nationale omroep zodat regionalisering wel met de mond
werd beleden maar nauwelijks of te laat in daden werd omgezet С18) In de meeste landen in West-Europa heeft dit ertoe ge
leid dat pas nadat initiatieven voor lokale kabelomroep of loka-
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le etherradio zich hadden gemanifesteerd, de regionalisering
van de bestaande omroep werd uitgebouwd met als gevolg dat bijvoorbeeld In Nederland de regionale omroepen nu pas in de gelegenheid zijn kleinere verzorgingsgebieden te bedienen, terwijl
in de meeste van die gebieden al een of meerdere lokale omroepen aktief zijn (19)
Bij de regionale dagbladpers en de nieuwsbladpers vallen een
vrij sterke tendens naar persconcentratie en een dalend aantal
redactioneel zelfstandige bladen te signaleren, zo was in 1981
ruim 36% van de nederlandse bevolking aangewezen op éen regionaal dagblad C20) Uit Duitse onderzoeken komt naar voren dat
bij plaatselijke en regionale dagbladen de kwaliteit van het
lokale nieuws in het geding dreigt te komen Zo zouden lokale
journalisten zich over het algemeen te zeer met de plaatselijke
notabelen identificeren <"Hofberichterstattung"). lokale redacties zouden onderbemand en de redacteuren onvoldoende vakkundig
zijn en het nieuws zou te 'ver-peisoonlιjkt' in de krant ko
men (21) Op een tijdstip waarop de burgers zich in toenemende
mate op hun direkte omgeving oriënteren werden zij in de regionale en lokale informatievoorziening door regionale omroep en
regionale/lokale dagbladen niet of in onvoldoende mate tegemoet
gekomen
De werkelijke of vermeende tekortkomingen van de regionale
media vormen een varr de aanleidingen voor het ontstaan van
kleinschalige alternatieve media zoals stadskranten, etherpiraten en lokale omroep Toch wordt door Jarren(22) de opkomst van
de lokale en sub-lokale pers rn Duitsland niet uitsluitend als
reactie op de gevolgen van persconcentraties gezien Van wezenlijk belang acht hij de verbinding tussen het ontstaan van ac
liegroepen rond lokale problemen en het gebruik dat deze groeperingen maken van pers, kabel en ether in een streven naar parti
cipatie aan memngs- en besluitvormingsprocessen op lokaal
nivo, over aangelegenheden die binnen de lokale kontekst relevant zijn
Als echte concurrent voor of vervanger van de lokale en regionale dagbladen en nieuwsbladen zijn deze lokale alternatie-
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ve media m e t bedoeld Daarvoor verschijnen ze te onregelmatig
en met een te geringe oplage Het zijn aparte media die aparte
behoeftes vervullen en een eigen doel nastreven (23) Bovendien
gaat het deze bladen er ook niet om een lezers- of advertentiemarkt te veroveren Het sterkste argument ligt in het feit dat
deze bladen doorgaans niet ontstaan zijn in verzorgingsgebieden
met een dagbladmonopolie, maar juist in de grote steden, waar
meerdere dagbladen en nieuwsbladen verschijnen (24)
De verklaring voor het ontstaan van kleinschalige alternatieve media ligt niet uitsluitend in de bestaande lokale mediastructuur, maar ook in de oriëntatie van inwoners op thema's in
hun woon-, werk- en leefomgeving en in de niet-mediale communi
catieprocessen op lokaal nivo waarin de zorg over die omgeving
tot uitdrukking wordt gebracht
Bestudering van het ontstaan van kleinschalige alternatieve
media leidt op die manier tot een heroverweging van de nadruk
die door de communicatiewetenschap doorgaans werd gelegd op on
derzoek naar lokale massamedia (25) Niet alleen de lokale massamedia, maar ook kleinschalige alternatieve media, de lokale kon
tekst, de oriëntatie van inwoners en niet-mediale communicatievormen zijn relevante factoren in onderzoek naar lokale commu
nicatie

2 3

Kleinschalige media, kleinschalige massacommunicatie
theoretische aanzetten

Het ontstaan van lokaal georiënteerde alternatieve media
heeft binnen de communicatiewetenschap de aandacht gevestigd
op uitingsvormen op lokaal nivo die m e t tot de traditionele,
geïnstitutionaliseerde lokale media gerekend kunnen worden en
ook niet uitsluitend vanuit die optiek bestudeerd kunnen worden Het gebruik van de aanduiding kleinschalige massacommunicatie betekent al een verruiming t o ν de term lokale massa
media, omdat met kleinschalige massacommunicatie communicatie
vormen bedoeld worden, die gericht zijn op een in principe be

perkte maar open groep van ontvangers, die (doorgaans) niet
ruimtelijk verspreid zijn Het gaat om buurt- en * ι ikbladen,
lokale omroep, pamfletten, nieuwsbladen, muurkrant LU, stads
kranten, maar ook gesprekken op straat, buurtkontakten en ge
sprekken op het werk en bij vrijetijdsbesteding [261
De term kleinschalige massacommunicatie heeft vooral be
trekking op de verschillende communicatievormen en op het pro
ceskarakter van lokale of kleinschalige (massa)communicatie,
en verwijst minder naar de structurele aspecten (lokale kon
tekst, sociale structuur) van lokale communicatie Aandacht
voor de meer structurele aspecten \an lokale communicatie
komt wel tot uiting in de begrippen 'community' en 'Öffentlichkeit' die in de Engelse resp Duitse literatuur in relatie tot kleinschalige alternatieve media gehanteerd worden
Kleinschalige media en kleinschalige massacommunicatie verwijzen dan naar die communicatievormen waarvan de relevantie
van de onderwerpen lokaal gedefinieerd is en waarbij zenders
en ontvangers in principe van eenzelfde gemeenschap deel uitmaken Dit is de kern van wat wel de 'filosofie van de kleinschalige massacommunicatie' genoemd wordt en wat in concepten
als 'community communication' en 'lokale Öffentlichkeit' tot
uitdrukking wordt gebracht (27)
Tegenover het pubi ιek van de massamedia, als eenheid die
wordt gekenmerkt door een gemeenschappelijke consumptie van
het door de massamedia vastgesteld aanbod, duiden begrippen
als 'community communication' en 'lokale Öffentlichkeit' op
een andere conceptualisering, in termen van sociale en/of communicatieve eenheden die gekenmerkt worden door communicatie
over als gemeenschappelijk ervaren belangen, binnen een sociale kontekst
Dit impliceert een verandering in perspectief op lokale
communicatie, van media-gecentreerd denken in termen van informatie overdracht naar een denken in termen van uitwisseling en collectivisering van ervaringen Vanuit de kritiek op
de massamedia en de normatieve visie op kleinschalige alternatieve media, wordt door de beoefenaren van 'alternatieve com-
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munlcatie' een dergelijke andere visie op massacommunicatie
en massamedia expliciet nagestreefd en in praktijk gebracht
Door opheffing van de polarisatie tussen zenders- en ontvangersrollen, door betrokkenen zelf aan het woord te laten
wil men een 'Gegenoffentlichkeit' of 'Tei loffent 1ichkeit' tot
stand brengen waarbinnen maatschappelijke ervaringen georganiseerd en gecollectiveerd worden t28] Voor de theoretische on
derbouwlng van die visie grijpt men terug op het concept 'Öffentlichkeit', zoals dat door Neqt en Kluge(29) is geproblematiseerd
Deze beide auteurs vallen zelf weer terug op Habermas'
Strukturwandel der Öffentlichkeit Negt en Kluge definieren
openbare communicatie als een proces waarbij maatschappelijke
ervaringen georganiseerd worden. Openbaarheid als maatschappelijke sfeer waarbinnen openbare communicatie zich voltrekt
vormt zowel het proces waarbij individuele ervaringen door
communicatie gecollectiviseerd worden, als het resultaat van
dit proces, een als gemeenschappelijk ervaren belang. Com
municatie betekent in deze kontekst articulering en collectivisering van gemeenschappelijke belangen Datgene wat de be
trekkenen bindt en wat tot dit proces aanleiding geeft is de
relevantie die een thema of probleem voor hen heeft De perceptie van die relevantie is volgens Negt en Kluge weer afhankelijk van de levensfase waarin men verkeert en van de maatschappelijke positie die men inneemt Beide factoren, openbare communicatie en perceptie van relevantie, bepalen samen
het type 'Öffentlichkeit' vanuit deze gedachtengang kan een
persoon in meerdere, analytisch te onderscheiden, 'openbaarheden' participeren. De invalshoek is niet het medium of het
communicatieproces maar het handelend individu binnen zijn
sociale kontekst.(291
In wezen stellen Negt en Kluge een thematische conceptualisering van openbare communicatie voor; ieder thema leidt immers in principe tot een eigen 'openbaarheid', datgene wat
met het concept openbaarheid aangeduid wordt krijgt hiermee
een uitermate dynamisch karakter. Naarmate de thematiek en/of
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de perceptie van wat relevant is een meer permanent of structureel karakter heeft, zal het type 'openbaarheid' ook een
meer permanent en structureel karakter hebben Zo maken Beywl
& Brombach In hun 'Theorie der Alternativpresse' op basis van
deze conceptualisering van openbare communicatie een onderscheid tussen 'alternative Öffentlichkeit' en 'subkulturelle
Öffentlichkeit' als typen 'openbaarheid' (30)
De vraag waar we ons mee bezig willen houden is dan of deze conceptualisering van massacommunicatie, afgezien van de
normatieve connotaties, zich ook leent als basis voor een conceptualisering van lokale communicatie omdat in het concept
'Öffentlichkeit' communicatiestructuur en sociale structuur
expliciet op elkaar betrokken worden
Er zijn verschillende Duitse studies naar lokale communica
tic waarin een relatie wordt gelegd tussen lokale communicatie en het begrip 'Öffentlichkeit' ίο spreekt JarrenOll in
dit verband over 'lokale Öffentlichkeit', 'kommunale Offent
lichkeit' en 'Gemeinde- oder Stadtoffent 1ichkeit' Het probleem is dat in die studies» de theoretische of conceptuele
relatie tussen lokale communicatie en 'Öffentlichkeit' nauwelijks geproblematiseerd en geëxpliciteerd wordt De implicie
te veronderstelling bij het gebruik van dit begrip is dat de
geografische
eenheden 'btad',
'dorp','gemeente, 'wijk',
'buurt' en 'stadsdeel' een zodanig eigen thematiek kennen dat
het sociaal systeem 'stad' samenvalt met het communicatiesysteem 'lokale openbaarheid' Het verwijt dat volgens Jarren de
communicatiewetenschap in Duitsland gemaakt kan worden is dat
bij onderzoeken naar lokale communicatie te gemakkelijk het
communi catlesvsteem 'lokale openbaarheid' geoperationaliseerd
wordt aan de inhoud van de lokale dagbladpers en het sociaal
svsteem 'stad' aan het verspreidingsgebied van het lokale of
regionale dagblad (32)
Behalve over de relatie tussen communicatiestructuur,
ruimtelijke- en sociale structuur bestaat ook onduidelijkheid
over de operationalisering van lokale communicatie De verwij
zing in het begrip 'Öffentlichkeit' naar 'communicatie' wordt
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verschillend geïnterpreteerd, zodat communicatie kan slaan op
de lokale media, op de alternative lokale media en op nietmediale communicatieprocessen (33)
Ondanks deze bezwaren biedt een conceptualisering van lokale communicatie in termen van 'lokale' en 'kommunale Offent
lichkeit' in principe een interessant perspectief, omdat in
intentie geprobeerd wordt lokale communicatie integraal en in
termen van een wisselwerking tussen sociale structuur en communicatiestructuur te analyseren
In dat vermoeden worden we gesterkt door de konstatering
dat in de Engelstalige literatuur in het gebruik van termen
als 'community and communication' en 'community communication' dezelfde accenten worden gelegd in een perspectief op lokale communicatie, al gebeurt dat minder expliciet dan in het
begrip 'Öffentlichkeit' (34J Ook hier wordt de relatie tussen
'community* en 'communication' gelegd naar aanleiding van de
opkomst van de kleinschalige alternatieve media (community media) aan het begin van de jaren zeventig Tegen die achtergrond kent het begrip 'community communication' ook de dezelfde connotaties (participatie, basis-communicatie) die het be
grip 'alternative Offenlichkeit' heeft en is er er een ver
wantschap tussen de begrippen 'community media', 'communitv
communication' en '(alternative) Öffentlichkeit', en 'Gegenoffentlichkeit'
Die verwantschap reikt verder dan de normatieve/ politieke
connotaties Beide begrippen impliceren een perspectief op lo
kale communicatie waarin lokale communicatie ruimer wordt opgevat dan alleen lokale media Bovendien wordt in beide bena
deringen van lokale communicatie meer het accent gelegd op
'sharing', collectivisering en het gemeengoed maken van informatie dan op het lineaire proces- en transmissie karakter van
(massa)communi catie
Tenslottte wordt in de Engelse literatuur over 'communication and community' eveneens gepleit voor
een meer structurele benadering van lokale communicatie In
dit verband stelt Hardt voor de toepassing van Tonnies' concepten 'Gemeinschaft' en 'Gesellschaft' als uitgangspunt te

-27

nemen

voor een typologie van

Engelse
te

lokale communicatie (35) In de

literatuur worden de pogingen om lokale communicatie

problematiseren vanuit de relatie 'communication - commu

nity' echter in niet geringe mate bemoeilijkt door de concep
tuele verwarring die het begrip 'community' eigen is СЭ6)
Aan beide benaderingen - uitgaande van het begrip 'Öffentlichkeit' en

vanuit de lelatie

kunnen dezelfde
tisch

'communication - community'-

aanzetten ontleend worden

perspectief op lokale

communicatie

voor

een theore-

integrale benade-

ring van locale communicatie en problematisering van de relatie sociale structuur - communicatiestructuur binnen een soci
aal systeem
2 '*

Probleemstelling

de

conceptualisering

van

lokale

communicatie
"Das

'lokale' ist -neben

vielen Variabelen- determiniert

vor allem durch die Reichweite der öffentlichen kommumkation in einem

Svstem. das

sich als

'Lokales' begreift "

(kieslich,1972)(37)
"There is more than a verbal tie between the words common,
community and communication " «.Dewey , 1944) (38)
De bovenstaande citaten beschrijven belangrijke elementen van
lokale communicatie
en

communicatiestructuur, sociale structuur

de relatie tussen sociale structuur en communicatiestruc-

tuur

Dezelfde elementen zijn vervat in het Duitse begrip 'Öf-

fentlichkeit'
nader

Het is dit begrip wat

onderzoek onderworpen wordt

in deze studie aan een

Nagegaan zal worden of op

basis van het begrip 'Öffentlichkeit' een theoretisch perspectief op lokale communicatie geformuleerd kan worden waarin
- lokale communicatie integraal wordt benaderd, en
de relatie communicatiestructuur - sociale structuur
wordt geproblematiseerd, en
dat als conceptueel model kan dienen voor onderzoek naar
lokale communicatie
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Evenals de begrippen communicatie en massacommunicatie wordt
ook het begrip 'otfentiichkeit' In de Duitse sociale wetenschappen vanuit verschillende disciplines gebruikt, sociologie. politikologie, pedagogie en communicatiewetenschap (39)
Afhankelijk van de discipline van waaruit het begrip 'Öffentlichkeit' gehanteerd wordt, worden andere accenten gelegd in
de relatie tussen sociale structuur en communicatiestructuur
Vanuit de sociologie wordt meer de nadruk gelegd op de sociale structuur als voorwaarde voor communicatie, terwijl de
communicatiewetenschap juist de nadruk legt op de communicatiestructuur als autonoom gegeven. De sociologie richt zich
op interpersoonlijke communicatie terwijl de pol ιtikologie en
de communicatiewetenschap zich meer met de media bezighouden
Deze verschillende invalshoeken zijn inherent aan het gebruik
van het begrip 'Öffentlichkeit' door verschillende disciplines en werken door in de verschillende manieren waarop het be
grip 'Lokale Öffentlichkeit' toegepast wordt.
Voor een analyse van het begrip 'lokale Öffentlichkeit'
als basis voor een conceptualisering van lokale communicatie
kan dus m e t worden volstaan met een analyse van de toepassingen van het begrip 'Öffentlichkeit' op lokale communicatie. Teneinde de verschillende invalshoeken te kunnen analy
seren zullen eerst het algemene begrip 'Öffentlichkeit' en de
discipline-specifieke interpretaties onderzocht moeten worden
Behalve de integratie van de verschillende interpretaties
van 'Öffentlichkeit' en 'lokale Öffentlichkeit' speelt in deze studie nog een ander aspect mee, dat verband houdt met de
integrale benadering van lokale communicatie. Zijderveld
heeft dit probleem omschreven als het "dilemma van de de rea1istisch-katascopische en nominalistisch-anaskopische benaderingswijzen der sociale wetenschappen".(401 Het gaat om de
keuze van het uitgangspunt voor sociaal-wetenschappelijke analyse tussen het menselijk handelen en de maatschappelijke instituties, tussen het 'individuele' en het 'structurele'.
Voor de communicatiewetenschap lijkt dit dilemma nauwelijks
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te omzeilen. Er kan ook niet echt een keuze gemaakt worden.
omdat communicatie en openbare communicatie uit de aard der
zaak verwijzen naar het individuele en het structurele.
Zo zegt StappersC41) over massacommunicatie: "Massacommuni
catie Is tegelijk centri fugaal en η ι et-un ι lateraal Dat wil
zeggen· het is tegelijk eenzijdig en met-eenzijdig. Eenzij
dig omdat het van eên kant moet komen: de zender die de bood
schappen verspreidt, met-eenzijdig omdat de ontvanger actief
betrokken is bij wat daarna volgt." Luthe laat zich in bijna
dezelfde bewoordingen uit over communicatie: "Es deutet sich
hier eine unterschiedliche Wirkkraft der Kommunikation im
personalen bzw. sozial-kulturellen Svstem an. Wahrend sie
sich innerhalb des personalen Systems letzthin zentn fugai
auswirkt, indem sie das Individuum sozialisiert, wirkt sie im
Sozialsvstem vornehmlich zentripetal. indem sie die fur die
Existenz jedweden
Sozial systems
(Gruppe,
Gesellschaft)
unabdingbare Wertsvsteme wirksam werden läßt, als Vehikel der
Kont rol[mechanismen wirkt und dadurch,daß sie beim Menschen
Svmbolιsierung zulaßt,die Entstehung einer Gemeinsamen Kultur
ermoglicht."(42)
Bij onderzoek naar het publiek van massamedia manifesteert
zich dit probleem in de wijze waarop dít publiek geconceptualiseerd wordt. McQuai1 refereert hieraan als het 'dualistische karakter' van een publiek'"The most crucial element giving rise to questions about the audience is its dual nature
It is a collectivity formed either in response to media content and defined by attention to that content or one that exists already in social life and is then 'catered for' bv a
particular media provision."(43))
Afhankelijk van het perspectief van de onderzoeker worden
degenen die door een bepaald medium bediend worden opgevat
als aggregaat van luisteraars, kijkers of lezers, als massa,
publiek, sociale groep of markt. Primair worden personen geanalyseerd in hun hoedanigheid van (potentiële) ontvangers en
vervolgens wordt het ontvangersgedrag gerelateerd aan de positie die personen in de sociale structuur innemen.
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Bij onderzoek naar het publiek van massamedia is het door
gaans niet mogelijk de kontekst van het (communicatieve') han
delen van ontvangers zeer gedifferentieerd in de analyse te
betrekken; daarvoor zijn bij een massapubliek de verschillen
in handelingskonteksten te gecompliceerd Onderzoek naar lo
kale communicatie daarentegen biedt in principe wel deze moge
lijkheid omdat media en publiek, informatievoorziening en in
formatieverwerving zich binnen eenzelfde lokale setting af
spelen.
Hierdoor wordt het mogelijk om binnen eenzelfde lokale set
ting meerdere communicatievormen, zowel mediagebruik als in
terpersoonlιjke communicatie, in hun samenhang vanuit het per
spectief van ontvangers in een onderzoek te betrekken
Voorwaarde voor een dergelijke benadering is een integrale
conceptualisering van lokale communicatie waarin m e t de na
druk op een van de elementen uit het commumcatiegebeuren
zender, boodschap, kanaal of ontvanger of op bepaalde
communicatievormen - mediale of non-mediale communicatiewordt gelegd en waarin niet het Individu uitsluitend in de
rol van ontvanger, maar vanuit een theoretisch perspectief op
communicatief handelen binnen een lokale kontekst wordt geana
lyseerd
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KLEINSCHALIGE MASSACOMMUNICATIE ALS OPENBARE COMMUNI
CATIE

3 ι

Kleinschalige massacommunicatie
caties

theoretische impli

Kleinschalige massacommunicatie is niet hetzelfde als massa
communicatie op kleine schaal en kan derhalve m e t zonder
meer als massacommunicatie op kleine schaal geconceptualiseerd worden Dit zou kunnen leiden tot wat Wagner 'the falla
cy of the displaced scope" noemt het toepassen op micro(soci
ologisch) nivo van theoretische modellen die ontwikkeld zijn
voor het macro<sociologibch) nivo (l) In de theorievorming
over massacommunicatie en massamedia is dit probleem lange
tijd naar de achtergrond gedrongen door de nadruk op de theo
retisch veronderstelde relatie op macro(sociologiscli> nivo
tussen "mass media, mass society and mass culture" (2) Bij de
bestudering van kleinschalige media, kleinschalige massacom
municatie en lokale communicatie doet zich dit probleem ech
ter expliciet voor Dit roept de vraag op welk perspectief op
massacommunicatie kan dienen als uitgangspunt voor de bestude
ring van lokale communicatie
De benaming kleinschalige massacommunicatie is allereerst
gebruikt als aanduiding voor kleinschalige, alternatieve me
dia
Deze media raakten bekend onder een verscheidenheid aan
namen
community media, vrije radio, krakerskrant, guenllavideo, stadskrant, underground press, muurkrant
De term
kleinschalige massacommunicatie wordt als verzamelbegrip ge
bruikt, als een aanduiding voor een verschijnsel (3) Dat ver
schijnsel bleek m e t noodzakelijkerwijze beperkt tot media,
maar omvat een veelheid aan mediale en non mediale commumca
tievormen
Het geheel aan mediale en non mediale communicatievormen
binnen een geografische en/of sociale kontekst wordt o ι
meer adequaat aangeduid als kleinschalige vormen van openbare
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communicatie omdat in het gebruik van de term openbare commu
nicatie een opvatting over massacommunicatie als een samen
hangend geheel van van mediale en non mediale communicatievor
men tot uitdrukking wordt gebracht ΙΛί
Vooral in confrontatie met grootschalige geïnstitutionaliseerde massamedia komt het eigene en het aparte van kleinschalige vormen van openbare communicatie naar voren, bij klein
schal ige vormen van openbare communicatie maken zenders en
ontvangers deel uit van eenzelfde gemeenschap, er wordt gere
fereerd aan een (verondersteld) gemeenschappelijk belang
"Zenders bij kleinschalige massacommunicatie spreken hun ontvangers aan op de relevantie die bepaalde onderwerpen voor
belden (zenders en ontvangers) hebben, omdat beiden van eenzelfde gemeenschap deel uitmaken" (5)
kleinschalige massacommunicatie of kleinschalige vormen
van openbare communicatie zijn communicatieprocessen die zich
op micro en mesonivo afspelen, in de stad, het dorp, de wijk
(als veronderstelde geografische gemeenschap) of binnen een
categorie personen die in sociologische zin als een gemeenschap gekarakteriseerd kan worden Onderzoek naar kleinschali
ge massacommunicatie heeft dus als 'scope' het micro- en meso
ñivo en richt zich op het geheel aan communicatie- en informa
tleprocessen (mediagobonden- en interpersoonlijke communicatie) binnen eenzelfde sociale kontekst
De opvatting over massacommunicatie als openbare communicatie leent zich in principe als uitgangspunt voor een conceptualisering van lokale communicatie omdat in die opvatting in
elk geval tegemoet gekomen wordt aan de wenselijkheid van een
integrale benadering van (lokale) communicatie als een samen
hangend geheel van mediale en non mediale communicatievormen
In dit hoofdstuk worden derhalve allereerst de overwegin
gen achter een conceptualisering van openbare communicatie
als een samenhangend geheel van mediale en non-mediale communicatievormen geschetst voordat in een volgende stap de bruikbaarheid van de (aan 'openbare communicatie' gerelateerde)
concepten 'Öffentlichkeit' en 'lokale Öffentlichkeit voor een
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conceptualisering van 'lokale communicatie' onderzocht wordt.
De overwegingen omtrent de conceptualisering van massacommunicatie als openbare communicatie worden weergegeven aan de
hand van de opvattingen van Stappers, omdat deze in Nederland
zich expliciet over deze problematiek heeft uitgelaten

3.2

Massacommunicatie als openbare communicatie

Stappers opvatting over massacommunicatie als openbare communicatie hangt samen met een poging om terminologisch duidelijkheid te scheppen over de vraag wat onder massacommunicatie verstaan moet worden. Daarbij wordt een synthese tussen
Amerikaanse en Duitse wetenschapstradities nagestreefd Hij
hanteert daarbij een theoretisch perspectief op massacommuni
catie dat de laatste jaren in een aantal publicaties meer geëxpliciteerd is en waarin ook de keuze zoals die door Zijderveld is bedoeld impliciet aan de orde komt (7)

3.2 1. Definitie van massacommunicatie
Massacommunicatie is .zoals elk communicatieproces, het doen
van een offerte, een aanbod; om hem of haar moverende redenen
biedt een zender een boodschap aan Het verschil tussen massa
communicatie en interpersoonlijke communicatie is dat bij
massacommunicatie de zender niet weet wie in concreto op het
aanbod reageren, laat staan wat die reactie zal inhouden (8)
Dit gegeven, dat de zender niet weet wie feitelijk bereikt
wordt maar het desondanks noodzakelijk, van belang, nuttig of
nodig vindt een boodschap te verspreiden kenmerkt massacommunicatie
Massacommunicatie is openbaarmaking, openbare communicatie. Het uitgangspunt ligt in de intentie van de zender tot
openbaarmaking over te gaan Zowel de geslaagde als de mislukte pogingen om iets openbaar te maken zijn massacommunicatie.
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Daarom is openbare communicatie niet gebonden aan een minimum
of maximum aantal personen dat feitelijk bereikt wordt (cfr
de mislukte poging tot openbaarmaking), noch aan bepaalde verspreidingstechnieken In de westerse samenleving zijn massamedia efficiente middelen voor het verspreiden van informatie.
maar m e t de enige middelen. Op andere tijdstippen en in andere culturen zijn andere geïnstitutionaliseerde vormen van
openbare communicatie (keik. school, theater) aan te wijzen
die in die cultuur of in dat tijdvak efficiente verspreidingswijzen vormden.
Daarnaast, in het verlengde van of vooruitlopend op de formele, geïnstitutionaliseerde media zijn er de m e t of nog
met geïnstitutionaliseerde vormen van openbare communicatie
(bezetting, demonstratie, gesprekken, samenscholing, vrije radio. muurkrant), de zgn informele massacommunicatie Openbare communicatie kent vele en verschillende verschijningsvormen Deze verschijningsvormen samen, de formele en de informele massacommunicatie, vormen een geheel en moeten ook als (interdependent) geheel bestudeerd worden "Bij massacommumca
tie gaat het erom dat door een gezamenlijke inspanning van
zenders en ontvangers, via formele en informele massacommuni
catie kennis gemeengoed wordt, er openbaarheid ontstaat "(9)

'4 2 2

Perspectief op massacommunicatie

Het in de geschetste definitie van massacommunicatie besloten
liggend theoretisch perspectief op massacommunicatie is in recentere publicaties nader geexpliciteerd.(10) Stappers zet
zich af tegen het oorspronkelijke rechtlijnige effekt-denken
en zet de contouren op voor 'een andero kijk op massacommunicatie'
Dit gebeurt in een aantal stappen en aan de hand van
verschillende auteurs.
Nadat eerst is uiteengezet dat, wil men de invloed van de
massamedia begrijpen, men een groot dool van de verklaring
bij de ontvangers moet zoeken - de ontvanger dus niet passief
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is -, wordt vervolgens de verhouding tussen zenders en
ontvangers, In formele en informele massacommunicatie, aan de
hand van twee modellen nader uitgewerkt; het transactiemodel
van Bauer en het mvcellum-model van Brouwer.
Eerst echter wordt het 'flow-model' nader geanalyseerd;
het verspreid raken van boodschappen, gezien als een stroom
die van een punt , de zender, naar de ontvangers vloeit. Daarbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen ' the flow
of information' en 'the flow of influence'. Dat er een verval
optreedt in de stroom van informatie, van massamedia naar ontvangers, is aannemelijk. Of de beinvloedingsstroom via hetzelfde stroombed verloopt als de informatie-stroom is minder
duidelijk. Onderzoek toont immers aan dat beslissingen op basis van via massamedia verkregen informatie, doorgaans in
overleg en/of na consultatie van andere personen, d.w z. in
de sfeer van de informele massacommunicatie genomen worden
De gedachte dat informatie-stroom en invloeds-stroom identiek zijn en één stroom vormen die van massamedia naar ontvangers loopt, heeft lange tijd het onderzoek naar massacommunicatie gekenmerkt en ook de keuze van een uitgangspunt voor analyse bepaald, nl. de werking van de massamedia wanneer men
deze gedachte los laat dringt zich de vraag naar het uitgangspunt voor analyse (de massamedia of het individu) en daarmee
naar een theoretisch perspectief op massacommunicatie, opnieuw op.
Dat is het geval wanneer men massacommunicatie opvat als
het domein van de massamedia,- cfr. McQuail's opmerking over
de 'dual nature' van het concept 'pubi lek'(il)-, maar zeker
wanneer massacommunicatie gezien wordt als het geheel van massamedia en interpersoonlijke communicatie, van formele en informele massacommunicatie.
Als we voor het aandeel van formele en informele massacommunicatie in de informatiestroom het beeld hanteren van een
verticale, resp horizontale informatiestroom, dan vormt vanuit de verticale lijn (massamedia) bezien het publiek een collectiviteit van individuen die analytisch onderscheiden kan
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worden op het kenmerk dat ze zich in de rol van ontvanger tot
eenzelfde boodschap wenden, vanuit de horizontale lijn (interpersoonlijke communicatie) is diezelfde collectiviteit tegelijkertijd een verzameling individuen, die als zender en ontvanger in informele communicatie- en informatieprocessen betrokken zijn
Wanneer men dan van mening is dat massacommunicatie, het
geheel van formele en informele massacommunicatie, gezien
moet worden als een interdependent geheel waar zenders en ontvangers, ieder vanuit een eigen achtergrond deel aan hebben,
doet zich het probleem voor vanuit welk gezichtspunt men dat
geheel moet bezien; vanuit het verticale vlak van de massamediale informatiestromen of vanuit het horizontale vlak waarin met die informatie iets gedaan wordt, of vanuit een perspectief dat beide dimensies omvat.'
Door Stappers wordt deze kwestie indirect behandeld in termen van de verhouding tussen de formele en de informele massacommunicatie Die behandeling leidt uiteindelijk tot een problematisering van dit vraagstuk aan de hand van het Duitse begrip 'Öffentlichkeit'
лап de hand van Bauer's beschouwing over het 'social mo
del' en het 'scientific model' wordt de populaire opvatting
over massacommunicatie als eenrichtingsverkeer getvpeerd Het
model dat de wetenschap zou moeten hanteren is er een van com
municatie "as a transaction process in which two parties each
expect to give and take from the deal approximately eriuitable
values". (12) Dit model laat zich als volgt vertalen. "Massa
communicatie is te begrijpen als een marktsituatie De ontvan
gers 7ijn de kopers, die tussen de stalletjes (lopen) en hier
en daar wat meepikken De zender is de verkoper die zich moet
inspannen om zijn waren aan de man te brengen.(13) Massacommu
nicatie is een openbare offerte van boodschappen, waarbij zen
ders in zekere mate rekening moeten houden met de wensen en
mogelijkheden van de ontvangers omdat de ontvangers m e t ver
oordeeld zijn tot een bepaald aanbod.
Dauer illustreert in zijn onderzoek uit 1959 naar de rela-

tie tussen formele en informele massacommunicatie in de Sowjet-Unie dat zelfs in situaties waarin ontvangers wel aan een
bepaald aanbod zijn overgeleverd, men via de informele massacommunicatie aanvulling, toelichting, correctie en tegenwicht
vindt.C14) Als ontvangers ingaan op een bepaald aanbod, dan
doen ze dat op basis van eigen motieven en prioriteiten
Deze kijk op het participeren van personen in (massa)communicatieprocessen kent aan het individu - in de rol van ontvanger in de formele massacommunicatie en in de rol van zender
en ontvanger in de informele massacommunicatie - een (relatieve) autonomie toe. Deze indruk wordt versterkt door stappers'
behandeling van het myceliummodel van Brouwer.
Brouwer beschouwt het proces van massacommunicatie eveneens als een geheel: "In het proces van massacommunicatie
dient men alle eenheden waarvan of waarnaar communicatie uitgaat, dus zowel de media als individuen en groepen uit het publiek, te beschouwen als behorende tot een een hetzelfde systeem". (15) Communicatie binnen dat systeem realiseert zich in
de formele massacommunicatie,- de geformaliseerde, geïnstitutionaliseerde media, maar eveneens in wat Brouwer de informele massacommunicatie noemt. informele en formele massacommunicatie zijn met elkaar vervlochten. Van dat geheel van individuen, groepen, formele en informele massacommunicatie
trekken de massamedia de meeste aandacht; verklaarbaar, maar
onterecht volgens Brouwer.
Hij demonstreert zijn opvatting aan de hand van het beeld
van het mycelium, de zwamvlok. en de paddestoel. Het meest in
het oog springend gedeelte, de paddestoel (massamedia) krijgt
alle aandacht, maar waar het in feite om gaat is het mycelium. het ondergrondse netwerk van draden (personen die participeren in communicatie- en informatieprocessen), dat de eigenlijke plant uitmaakt. Massamedia zijn vervangbaar door andere geïnstitutionaliseerde vormen van openbare communicatie;
informele communicatie is mensen eigen en blijft altijd.
Hiermee wordt duidelijk dat Brouwer (evenals stappers)
voor de studie van de massacommunicatie het communicatief
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gedrag van mensen centraal stelt zoals zich dat mam febteert
in de informele massacommunicatie, en (als ontvanger) in de
formele massacommunicatie "Fundamenteel іь slechts het pu
bliek en de onderlinge communicatie binnen dat publiek " zegt
Brouwer(16)
Stappers laat zich later in soortgelijke bewoordingen uit
"It is people, not the media, who play the important part In
the diffusion of Information The public must he put back in
mass communications research, not only in the sense of fin
ding out what people do with the media, but in the sense of
attempting to understand the problems of the diffusion of in
formation or public knowledge If the diffusion of common
knowledge necessary to solve our common problems is our ob
joct of study, we should begin our study with those who are
doing the sharing of that information "(17)
Dit theoretisch perspectief op massacommunicatie is een
perspectief op openbare communicatie als sociaal handelen,
met bijzondere aandacht voor de (massa)communicatieve aspee
ten van dat sociaal handelen Omgang met de massamedia maakt
deel uit van het sociaal handelen en is geen andere of bijzon
dere vorm van sociaal gedrag Zoals Bauer stelt "People li
ve, buy, work, vote and play as members of groups They com
municate as members of groups and they receive and react to
communications as members of groups Any conception of audien
ce that does not recognize its group nature will be badly mis
leading "(18) Formele en informele (mabsa)conimunicatie zíjn
vormen van communicatief handelen
Er is ook geen onderscheid tussen formele en informele massacommunicatie in de zin dat informele massacommunicatie minder Openbaar' zou zijn dan formele massacommunicatie (19)
Aan de hand van de studies naar geruchten wordt gedemonstreerd dat gesprekken tussen mensen evenzeer bijdragen aan
de totstandkoming van het gemeengoed worden van kennis, al
leen op een andere manier dan de massamedia dat doen In
plaats van een enkele zender die in een communicatieproces
veel ontvangers bereikt Is er bij informele massacommunica-

tie sprake van vele, aaneengeregen communicatie- en Informa
tieprocessen. (20)
Massacommunicatie vormt het geheel van uitwisselιngsproces
sen tussen mensen onderling en tussen media en mensen Het im
pliciete theoretisch perspectief op massacommunicatie is een
perspectief op het communicatief handelen van een individu
dat - om dat beeld weer te gebruiken - in het horizontale
vlak, als zender en ontvanger verwikkeld is in informele mas
sacommunicatie, en tegelijkertijd in het verticale vlak, als
ontvanger participeert in de formele massacommunicatie
Als formele aanduiding voor dit integrale perspectief op
openbare communicatie hanteert Stappers het Duitse begrip 'Of
Pent 1ichkeit', omdat daarin zowel het openbaar maken en open
baar worden, de participanten in openbare communicatie in hun
sociale kontekst, alsmede dat wat onderwerp is van openbaarma
king besloten liggen (21) Het is tegen die achtergrond dat
wordt ingestemd met een formulering van Schmidt waarin het ob
ject van de communicatiewetenschap als volgt omschreven
wordt."..(Sie) untersucht, wenn 'Veröffentlichung' ihr Gegenstand ist, wie Öffentlichkeit gewonnen, verfehlt oder verschleiert wird."(22)

3.3.

'Problem solving' als handelingstheoretisch
perspectief

Als aanzet voor een handelingstheoretisch perspectief op openbare communicatie, hanteert Stappers het transactiemodel van
Bauer (23) Dit model is ontwikkeld als een reactie op de atomistische visie
op het publiek van massamedia zoals die in
de gelijkstelling van 'mass media - mass society - mass culture' en daarmee in lijn 'mass media
mass audience' besloten
ligt. Bauer zet zich hiertegen af en bestrijdt met name een
drietal vooronderstellingen over massacommunicatie, die naar
zijn mening op basis van empirisch onderzoek verworpen kunnen
worden:
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dat informele communicatie geen of een ondergeschikte
rol zou spelen,
dat het publiek een atomistische massa' zou vormen,
dat inhoud van boodschappen en effecten gelijkgesteld
kunnen worden (24)
Door te wijzen op het belang van informele communicatie en
van de sociale structuur waar ontvangers deel van uitmaken,
maakt Bauer aannemelijk dat niet alleen de ontvanger relatief
autonoom is en een actieve ιοί speelt in het massacommunica
tieproces, maar ook dat zenders rekening houden met ontvan
geis
Als voornaamste motief voor deelname door personen aan
openbare communicatie ziet Bauer 'problem solving , tiet door
middel van communicatie oplossen van ambigue situaties Shibutani formuleerde hetzelfde motief voor het ontstaan van ge
ruchten (25) Beide auteurs worden door Stappers aangehaald
wanneer hij stelt dat "communicatie altijd al gezien kan wor
den als een verwikkeld zijn in probleem oplossen' (26)
Omdat in de d e n m t i e van massacommunicatie als openbare com
municatie uitgegaan wordt van een integrale benadering van
massamedia en interpersoonlijke communicatie, van formele en
informele massacommunicatie, leent deze zich als basis voor
een te ontwikkelen theoretisch perspectief op lokale communi
catie In aansluiting op het gebruik van de teim openbaar
heid' zou zo η theoretisch perspectief op lokale communicatie
voorlopig in termen van 'lokale openbaarheid' geformuleerd
kunnen worden Onderzoek naar lokale communicatie is dan on
derzoek naar het ontstaan van lokale openbaarheid'
Een perspectief op openbare communicatie als interdepen
dent geheel van formele en informele massacommunicatie leidt
tot een nadere specificatie van onze probleemstelling Daarin
was al sprake van de relatie tussen sociale structuur en com
mum cat ιestructuur Die relatie moet nu verder gedifferenti
eerd worden naar het aandeel van de informele massacommunica
tie, en/of de formele massacommunicatie in de commumcatiestruktuur in relatie tot de sociale struktuur, uitgaande van
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participatie in openbare communicatie als vorm van communicatief handelen, stappers verwijst in dit verband naar het Duitse begrip 'Öffentlichkeit' maar geeft geen verdere Indicaties
hoe daarin de verhouding tussen formele massacommunicatie, informele massacommunicatie, communicatiestructuur en sociale
structuur theoretisch geschetst zou kunnen worden. De aanzet
voor een handelingstheoretisch perspectief in termen van 'problem solving' is in dit verband evenmin voldoende richtinggevend.
Dit vereist allereerst een nadere analyse van het Duitse
begrip 'Öffentlichkeit', alvorens de theoretische en methodische toepassingen van dit begrip in onderzoeken naar lokale
communicatie, ten behoeve van een conceptualisering van lokale communicatie onderzocht en geëvalueerd kunnen worden.
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4

OPENBAARHEID ALS COMMUNICATIEWETENSCHAPPELIJK CONCEPT

"Das Wort 'öffentlich' bzw 'Öffentlichkeit' gehort nach wie
vor zu den zahlreichen verschwommenen, in recht verschiedenen
Bedeutungen verwendeten Begriffen der Sozialwissenschaften."
(Maletzke,1963).(i)
4.1.

Inleiding

In deze studie hebben we ons het ontwikkelen van een theoretisch
perspectief op 'lokale communicatie' ten doel gesteld,
op basis van een analyse van het begrip 'openbaarheid' zoals
we dat in de Duitstalige literatuur in de benaming 'lokale'
en 'kommunale Öffentlichkeit' zijn tegengekomen.
Bij de vaststelling van wat onder massacommunicatie verstaan dient te worden spelen de elementen 'openbaar' en 'openbaarheid' eveneens een rol. 7o is het gegeven dat massacommunicatie of openbare communicatie openbaarheid creëert en/of in
stand houdt voor bv. Stappers meer kenmerkend dan de vraag of
dat dat door massamedia gebeurt dan wel via de informele massacommunicatie. En hoewel het Engelse taalgebied geen echt equivalent kent van het begrip openbaarheid neemt ook bij een aantal Angelsaksische auteurs het element 'openbaar' een centrale
plaats in in het definieren van wat massacommunicatie is. Zo
noemt Gerbner expliciet de 'public making significance' van
massamedia en massacommunicatie, "the ability to create publics, define issues, provide common terms of reference .."121
Een centrale rol hebben de begripppen 'öffentlich' en 'Öffentlichkeit' eveneens gespeeld in de ontwikkeling van de Duitse Pubiizistikwissenschaft, met name in de formulering van het
formeel object . Een conceptualisering van lokale communicatie
in termen van 'lokale openbaarheid' kan dan ook nauwelijks om
een nadere evaluatie van het algemene begrip 'openbaarheid'
heen. Een poging om te komen tot een conceptualisering van lokale communicatie in termen van 'lokale openbaarheid' houdt
dan in : een (op een deelgebied toegepaste) uitwerking van het
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algemene

begrip 'openbaarheid'

lijk concept

als communi catlewetenschappe-

Het is om die reden

dat in deze studie aller

eerst ingegaan zal worden op de status van het begrip
lichkeit' binnen de Duitse

'Otfent

rommumcatlewetenschap

Daarbij zal blijken dat er een verscheidenheid aan interpre
taties

van het begrip

terug te voeren

Oftenliehkeit'

bestaat

Deze is deels

op de verschillende fases waarin de communica-

tlewetenschap in West Duitbland zich heeft ontwikkeld
scheidenheid

De ver

aan ιnteipi etat íes heeft ook te maken met de in-

teidi sci pi inai re herkomst \an de communi cat ιewptenschap, voor
al waar begrippen en concepten aan andei e <sociale) wetenschap
pen zijn ontleend

zonder dat

een het inter prêtât ie

cominunicatlewetenschap heeft plaatsgevonden

vanuit de

Feu evaluatie van

het begrip 'Olfent1ichkeit' houdt dus tevens eon integratie en
herinterpretatie
schap

vanuit de

optiek van

de communicatieweten-

in van de verschillende betekenissen die aan dit begrip

zijn toegekend
Behalve de specifieke interpretatieproblemen van liet begrip
de ьо<іа1е wetenschappen

'Öffentlichkeit' binnen
de

algemene onduidelijkheden die aan

zijn er nog

dit begrip kleven

Deze

zijn m e t altijd dl seiplιne-specι f ιek, maar eigen aan de histo
rie чаи
tot

dit

beqnp

De

onduidelijkheden zi in

te herleiden

de wijze waarop en de kontekst waarbinnen het begrip 'Öf-

fentlichkeit' m

de tweede hellt van de 18e eeuw in het Duitse

taalgebied zijn betekenis kreeg
op volgende

een betekenis die in de daar-

eeuwen voortdurend geëvolueerd

is

Deze evolutie

in het licht van de veranderende maatschappelijke en politieke
verhoudingen,

heeft aan het begrip een meerduidigheid gegeven

die

et toe heeft geleid dat een discussie over dit begrip zon-

der

explicitering van een interpietatiekader nagenoeg ondoen

lijk is

De hiermee

samenhangende onvertaalbaarheid

van het

begrip noopt tot weergave van de Duitse citaten
Alvorens in te gaan op de betekenis on de status van het begrip

'Öffentlichkeit' binnon de Duitse communicatiewetenschap

zullen eerst

de evolutie van dit

begrip en de omstandigheden

die daarbij een rol hebben gespeeld worden toegelicht
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4 2

De evolutie van het begrip 'Öffentlichkeit'

De betekenis van het begrip 'Öffentlichkeit' kan volgens Hol
scher m e t los gezien worden van de sociaal-pol ιtieke verande
ringen die zich in de 18e eeuw in West-Europa hebben voorgedaan(3) In zekere zin is de 18e eeuw het tijdperk van de soci
ale en politieke begripsvorming, met de scheiding van 'Staat'
en 'Gesellschaft' ontstond de noodzaak voor een terminologie
om daarin de nieuw ontstane verhouding begripsmatig tot uit
drukking te brengen
In Duitsland speelde bij die begripsvorming een tweetal
factoren een rol de overgang van het Latijn naar het Duits
als uitdrukkingsmiddel van de burgerlijke samenleving en de
aansluiting die werd gezocht bij soortgelijke 18e eeuwse soci
aal-politieke begrippen uit omringende landen Het begrip 'Pu
blikum' en
de overgang van het gebruik van dit begrip naar
het begrip 'Öffentlichkeit' als aanduiding voor de burgerlijke
samenleving, geeft deze ontwikkeling weer "'Pubiikum','the public' und 'le public' sind frühe Bezeichnungen für das, was
seit Mitte des 19 Jahrhunderts auch 'bürgerliche Gesellschaft'
und seit dessen Ende 'Öffentlichkeit' genannt wird "(4)
Aanvankelijk had het Latijnse woord 'publicum' twee betekenissen
de oudere betekenis van 'das gemeine Wesen' of 'der
Staat' en de nieuwere betekenis van 'de lezers van een boek'
of 'de toehoorders van een spreker' De betekenis van 'burgerlijke maatschappij' of 'burgerlijke klasse' kreeg het pas in
de verduitsing van 'publicum' naar 'Publikum' "Im Begriff 'Publikum' wurde zum erstenmal das Selbstverstandnis der burgerlichen Gesellschaft zu einer konzeptionellen sprachlichen Einheit zusammengefaßt, die sich vom alten Begriff der 'bürgerlichen Gesellschaft', der 'societas civilis', als einer pol iti
sehen Gemeinschaft abhob "t5)
Het begrip 'Publikum' werd een aanduiding voor de burgerlijke klasse en gaf tevens uitdrukking aan de idealen en utopieën
die deze klasse, in navolging van de omringende landen, koesterde "In der Bedeutung der 'gelehrten' oder 'gebildeten Welt'
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wurde dei Begriff
bchicht von

'Publikum'

eingegrenzt

BiIdungsburgern, die

auf

eine

soziale

gemeinsame BiIdungsinteres

sen, ahnliche abthetische Anschauungen und eine gemeinsame Bildungstradition verband "if>)
betrekking

Het begrip had dan ook niet langer

op een «toevallig) lezerspubliek of op een gehoor,

maar op het geheel van de 'betere burgers' die elkaar met name
vonden

in liet lezen van. en in de gesprekken over de m

tijd-

schriften gepubliceerde literaire werken, in wat later de 'literarische Öffentlichkeit' genoemd werd
Vanuit

deze 'literaire openbaarheid' van intollertuele ge-

lijkgezinden ontwikkelt

zich in

de tweede

hellt van

de 18e

eeuw een openbaai heidsbegriρ dat de communiLatie onder gelijk
gezinden

tot uitdrukking brengt

onderwerpen, uitmondend in
gelijkgezindheid

in smaak

rommunicatie over alledaagse

collectieve

meningsvorming

en opvattingen

kwam met

Deze

name naar

voren in de stijl en toon van de toenmalige tl jdschnften
teurs

Au

en lezers waren elkaar weliswaar niet bekend, maar deze

anonimiteit werd niet аіь hinderlijk ervaren want

"in der Ge

meinschaft dei Gleichdenkenden schien еь nicht darauf anzukom
men,

wer das

aubsprach. was

openbaarheid

alle dachten "(71

De literaire

werd tot convergent ιepunt van ervaringen, menni

gen en opvattingen van de betere klasse, van het

'Publikum'

Tegen die achtergrond doet het begrip 'öffentliche Meinung'
intrede als aanduiding voor de mening van het gegoede deel der
natie

Datgene

opinion'

wat in andere landen

en 'opinion

in begrippen als 'public

publique' verwooid

wordt vindt

in het

Duitse taalgebied echter voornamelijk zijn neerslag in het begrip 'Öffentlichkeit' en maar ten dele in het begrip 'öffentliche Meinung' (8)
'Öffentlichkeit ' krijgt dan zowel de betekenis van het communicerende
als

'Publikum', het medium

voor rationele discussie,

van de uitkomst van die discussie

de waarheid

Deze ontwikkeling,

de

het redelijke oordeel,

overgang

van

'Publikum'

naar 'Öffentlichkeit', maakte de weg vrij voor de verdere evolutie van het begrip 'Of tent 1ichkeit' in de 19e eeuw

Si-

Het vroegere onderscheid tussen "Publikum' en
Öffentlich
kelt', waarbij 'Öffentlichkeit' aanvankelijk alleen de kwaliteit van het openbaar zijn aanduidde, begon met de overgang
van de 18e naar de 19e eeuw te vervagen Onder invloed van de
Franse Revolutie en ten gevolge van liet geleidelijk samenvallen van de betekenis van 'Publikum' en 'Öffentlichkeit', werd
het woord 'Öffentlichkeit' tot een politiek sociaal begrip dat
een catalogus van liberale idealen en moiele waarden van de
burgerlijke klasse incorporeerde "Wer jetzt von Of lentiichkeit
sprach, sprach in der Regel von einer politischen Forderung,
einer liberalen Überzeugung, von moralischer Aufrichtigkeit oder dem Charakter eines freien Volkes "[91
Het woord 'Öffentlichkeit' blijft de kwaliteit van het openbaar z u n . het algemeen toegankelijk zijn uitdrukken, terwijl
het begrip 'Öffentlichkeit' een meer politieke betekenis
krijgt, nl die van een morele instantie waarop men zirli in al
Ie redelijkheid kan beroepen
Als politiek begrip verwoordde 'Öffentlichkeit' in da traditie van het liberale denken de verhouding tussen staat en burgers, tussen de particuliere en de publieke sfeer 'Öffentlichkeit' vormde het maatschappelijke medium waarbinnen op basis
van rationele discussie en wederzijds vertrouwen burgers kon
trole uitoefenden op de staat Het was een tussenbereik tussen
de particuliere en de openbare sfeer
Met het verval van de burgerlijke maatschappij traden echter nieuwe politieke eenheden - natie, volk, klasse, standaan die zich niet meer in een 'Öffentlichkeit' veienigden Dit
leidde tot een differentiatie in het perspectief op 'Öffentlichkeit'
Nu er niet langer sprake kon zijn van een allesomvattende 'Öffentlichkeit' kende men iedere politieke eenheid
een eigen, interne 'Öffentlichkeit' toe De sociaal economische differentiatie in de samenleving manifesteerde zich op
die wijze als een differentiatie in politieke eenheden Deze
legde het vroegere allesomvattende begrip 'Öffentlichkeit'
uiteen in meerdere 'Öffentlichkeiten' die ieder de interne politieke communicatiestructuur van die eenheden aanduiden (10)
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De differentiatie \an
aantal gevolgen

het

begrip

'Offenlichkeit'

had

een

Door het \erüwijnen van 'Öffentlichkeit' als

intermediair tussen de particuliere en de publieke sfeer ontstond een nieuw spanningsveld in de verhouding tussen de particuliere en

de openbare steer, en

daarmee in de verhouding

tussen

het individu en de staat en de wederzijdse invloed op

elkaar

Deze problematische verhouding en de negatieve en po-

sitieve

verwachtingen daaromtrent - 'Verstaatlichung der Ue

Seilschaft', \ervreemding, isolement, medezeggenschap, parti
cipatledemoirat ie

- kenmerken voortaan iedere discussie over

democratie en massamedia (11)
Er trad verder een 'personalisering' op van de 'Öffentlich
keit'

Hoewel de connotatie van 'het algemeen belang' en 'het

belang van de gemeenschap' nis normatieve autoiiteit wel aanwezig

bleef en men zich ook

kon beioepen op de

'Öffentlich

keit' als morele standaard, kwamen in de loop van de 19e eeuw
uitdrukkingen

in zwang als 'iets in de openbaarheid brengen'

die het begrip weer meet eon 'Pubi ιkum'-karakter gaven, in de
oude betekenis
autonome
keit'

van het wooid

Daarmee

werd getornd aan het

en het actieve karakter van het begrip) 'Öffentlich

als het verzamelde, vrij discussierende,

intellectuele

deel der natie
Sindsdien is er in het taalgebruik een afgrenzing gegroeid
tussen beide

begrippen, in die zin

veronderstelt waaromheen

zich een

'Öffentlichkeit' niet zozeer
veeleer degenen die
duidt

de

een

dat 'Publikum' een thema
publiek verzamelt
thema

maar

konstitueren

aan-

Öffentlichkeit'

'Öffentlichkeit' wordt ook geacht

sociaal onbestemder geheel te gaan

en dat

veronderstelt

over een groter en

"Wir sprechen von der Öf-

fentlichkeit als von der weitesten PersonenalIgemeinheit, die
sich, obwohl unorganisiert, als ein Ganzes darstellt, als solches ein

gemeinsames Schicksal

und einen

gemeinsamen Geist

hat "(12)
De

institutionalisering

'Öffentlichkeit'

in de 19e eeuw van de 'politische

in de pers, het parlement en de rechtspraak

ontneemt tenslotte het morele

element

aan

de

'Öffentlich-

•зь

keit', want de 'Offent 1ichkeitsgarantie' ligt dan besloten in
de funktie van de pers, de rechtspraak en het parlement al·-.
'dragers van de openbaarheid' De politieke idealen die het
begrip 'Öffentlichkeit' kenmerkten zijn dan uitgektι sta 11 ι
seerd in de moderne staat en in de politieke instituties Het
woord 'Öffentlichkeit' behoudt de betekenis van 'kwaliteit
van openbaar zijn', maar het begrip wordt in toenemde mate
een "wertneutrale Bezeichnung fur soziale kommunikatlon^strukturen". (131 Als zodanig is de toepassing van het begrip clan
ook niet langer beperkt tot politiek, maar tot alle maatschappelijke terreinen en tot alle communicatievormen 'Öffentlichkeit' betekent dan strikt genomen hetzelfde als 'öffentliche
Kommunikation'
Toch wordt die ruime interpretatie niet veel gehanteerd
Vaak wordt het begrip 'Offentlickeit' gebruikt in telai ie tot
politieke communicatie waarbij een directe relatie met de
voornaamste dragers van die 'politieke openbaarheid', de massamedia, gelegd wordt Onder verwijzing naar het 'klassieke'
model van de openbaarheid wordt voor de moderne samenleving
gekonstateerd dat dat model m e t meer empirisch gefundeerd
kan worden en wordt vervolgens aan de hand van het begrip 'öffentliche Meinung' de relatie tussen overheid, buigers en mas
samedia geproblematiseerd (14)
Daarmee treedt 'öffentliche Meinung' in de plaats van het
begrip 'Öffentlichkeit en wordt het accent verlegd van het
proces van meningsvorming naar de uitkomst ervan "Die Öffentlichkeit als Subjekt der öffentliche Meinung
wurde zunächst
mit Masse, dann mit Gruppe
identifiziert Sie abstrahierte
damit völlig von allen historischen und sozialen Voraussetzungen "(15) Pas in de jaren zestig is door auteurs als Habermas
het begrip 'Öffentlichkeit' binnen de sociale wetenschappen
weer aan de orde gesteld Tot dat moment was "den zustandigen
Wissenschaften
dieser Begriff ohnehin viel zu vage, zu sehr
durch seinen umgangssprachlichen Gebrauch vorbelastet und zu
wenig operational definiert "(16)
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Deze

beknopte ontwikkelinosgeschiedenls van het woord en het

begrip 'Öffentlichkeit' vormt
voor

de

noodzakelijke

achtergrond

eon nadere analyse van de wijze waarop binnen de Duitse

sociale wetenschappen met dit begrip is omgegaan

We beperken

ons bij die

een voor do

analvse tot die

communicatiewetenschap

auteurs die vanuit

relevante probleemstelling een nadere

invulling hebben gegeven aan het begrip 'Öffentlichkeit'

4 3

Interpretaties vanuit de Duitse communicatlewetenschap

Wat hier

met de term

romniumcat lewet enschap aangeduid wordt

vormt in West-Duitsland geenszins het produkt van een ononderbroken

wetenschappelijke traditie

Pas sinds een tiental ja-

ren bestaat er meer feitelijk dan principieel

overeenstemming

over de inhoud van het vakgebied en kan men spreken van 'kommunikatlonswissens«haft',

zonder al te veel misverstanden op

te roepen met aanpalende vakgebieden
Hoewel vanal het ontstaan van massamedia en vooral de pers
van

wetenschappelijke zijde belangstelling getoond werd voor

deze massamedia, waren het do na-oorlogse Publizistik- en Zeitungswissenschatt, die probeerden zich wetenschapstheoretisch
en wetenschapspolitiek
en van
in de

te profileren ten opzichte van elkaar

andere sociale wetenschappen
jaren zestig onderbroken

Deze ontwikkeling werd

door de opkomst

van wat met

een verzamelnaam aangeduid werd als de 'kritische Kommumkationsforschunq'

Dit waren vooral sociale wetenschappers uit an-

dere disciplines die zich met het verschijnsel massacommunicatie en massamedia gingen bezighielden
Omdat de klassieke

Publizistik-

niet bij machte waren gebleken
ze

en

Zeitungswissenschaft

aansluiting te vinden bij de-

ontwikkeling, vond aan het eind van de jaren zeventig een

heroriëntatie op het vakgebied plaats
Opmerkelijk in die ontwikkeling is dat in de verschillende
fasen

er steeds aandacht is geweest voor het begrip 'Offent-
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lichkeit'

Als vertegenwoorders van de na oorlogse Publizis

tikwissenschaft
de hand van de

waren het vooral Hagemann en Dovi fat die aan
begrippen

öffentlich'

en

'Offent 1irhkeit'

trachtten te komen tot een formulering van het formeel ob iett
van de Pubi ιzistikwissenschaft
Bijna volkomen onafhankelijk van de

traditionele Publizis

tikwissenschaft publiceerde Habermas zijn

Strukturwandel der

Öffentlichkeit' in

de

aantal

1962 en legde daarmee

basis voor een

studies vanuit de 'kritische Kommunikationsforschung'

waarin de begrippen 'Öffentlichkeit' en 'Gegenoffentiichkeit'
in relatie tot massacommunicatle geproblematiseerd werden

In

de daaropvolgende periode worden op het terrein van de 'poli
tische

Kommunikation' de begrippen

'öffentliche Meinung' en

'Öffentlichkeit' aan de hand van de werken van zowel Habermas
als Luhmann opnieuw doordacht
Hoewel

de wetenschappelijke tradities

en de invalshoeken

wisselden, bleef in West Duitsland bij de bestudering чan mas
sacommunicatie
grip

het begrip 'Öffentlichkeit'

een centraal be-

Tot welke verschillende interpretaties dit heeft geleid

wordt nagegaan vanuit de drie genoemde invalshoeken

a> open

baarheid als formeel object, b) openbaarheid en tegenopenbaar
heid en c) openbaarheid en openbare mening

4 3 1

openbaarheid als formeel object

Na 1945
schaft

ontwikkelde zich de
aan de filosofische

en München

in grote

lijnen vanuit

vooroorlogse denkwijzen door
leerstoelbekleders

Publizistik- en Zeitungswissenfaculteiten
deels

in Berlijn, Munster

een voortzetting
dezelfde

van de

<vooroorlogse)

Als voornaamste taak zag men het afbake-

nen van het vak tegenover de andere wetenschappen (171
Bij de

uitvoering van

die taak

zette de

Munchener Zei-

tungswissenschaft zich bovendien nog een keer af tegen de Pub1izistikwissenschaft,

hetgeen tot een wetenschapstheoretisch

en wetenschapspolitiek

isolement heeft geleid (18)
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In Berlijn en Munbter waren het resp Dovi fat en Hagemann die
het als hun taak 7agen de eigen methode en het eigen object
voor de Pubi ιzistikwissenschaft te formuleren Daarbij zocht
men geen aansluiting bij de Amerikaanse 'mass communications
research'
"In der weitgehenden personellen Kontinuität
entwickelten sich die wissenschaftliche Konzepte restaura
tiv "(191 Pas in 1963 zou "laletzke een samenvatting en weergave van de Amerikaanse stand van zaken voor het Duitse taalgebied publiceren onder de titel 'Psvchologie der Massenkommunikation'
Dovifat's opvattingen over de Pubi ι zistikwissenschaft zijn
vooral normatief en bovendien niet altijd even nauwkeurig ge
formuleerd Zo treft men naast elkaar 'die Publizistik',' die
publizistische Wissenschaft' en 'die wissenschaftliche Publi
zistik' aan als aanduiding voor de discipline 'Pubi ιzistιkwissenschaft' 120) De Pubi ι zistikwissensrhaft heeft volgens Dovifat vooral een sturende taak "
ы е muss Wahrheit Wahrheit
und Luge Luge nennen können '1211 In 1968 definieert Dovι fat
het 'Degiiff der Publizistik' als "jede öffentlich bedingte
und öffentlich geübte geistige Einwirkung auf die Öffentlichkeit. um diese ganz oder in ihren Teilen durch freie Lberzeu
gung oder kollektiven Zwang mit Gesinnungskraften über Wissen
und Wollen Im Tun und Handeln zu bestimmen "(22)
Laten we het normatieve aandeel in deze omschrijving ach
terwege dan is 'Pubi ι zi stik'(= massacommunicatio) 'öffentlich
bedingte und öffentlich geübte geistige Einwirkung auf die Of
fent 1ichkeit'
'Öffentlichkeit' is daarmee voor üovifat het
levenselement van de Publizistik "Ohne den Weg durch die Of
fentlichkeit gibt es keinen publizistische Vorgang "(23) Communicatie, voor zover die zich m e t in de openbaarheid af
speelt, hoort dan ook niet tot het terrein van de Publizistikwissenschaft Om dezelfde reden horen effecten van massacommu
nicatie ook niet tot het terrein van de Publizistikwissen
schaft, want ze voltrekken zich m e t in de openbaarheid (24)

coin zijn omschrijving van wat 'Publizistik' is en/of zou moe
ten zijn lokaliseert Dovifat twee belangrijke elementen 'öffentlich bedingt' (Aktualität) en 'öffentlich bewirkt' (Öffentlichkeit, Publizität) Tussen beide kenmerken wordt een
nauwe relatie verondersteld, die niet wordt gespecificeerd
De vervlechting van 'Aktualität' en 'Publizität' bij Dovifat
is het gevolg van de wijze waarop 'Publizistik' en 'Öffentlichkeit', in een poging tot beschrijving van het object van
de Pubiizistikwissenschaft, naast elkaar gebruikt worden
Deze statische visie op 'Publizistik' komt naar voren in
Dovifat's uitwerking van het begrip 'Öffentlichkeit', waarbij
in feite wordt teruggegrepen op de algemeen gangbare, bekende
connotaties van dit begrip, zonder dat vanuit het perspectief
van de 'Pubiizistikwissenschaft' een nadere conceptualis>ering
plaatsvindt
'Öffentlichkeit' kan volgens Dovifat, drie betekenissen heb
ben, door hem aangeduid met de termen 'publice', 'publica' en
'Publikum' C25)
'Öffentlichkeit' in de betekenis van publice heeft betrekking op een veelheid van (anonieme) personen die in principe
aangesproken kunnen worden, de printipiele toegankelijkheid
van een massacommunlcatieve boodschap voor eenieder, de kwaliteit van het openbaar zijn
Publica slaat op al datgene wat onder die veelheid van anonieme personen leeft, ongeacht wat door de 'Publizistik' aangeboden wordt
Publikum tenslotte is de uitkristallisering van publica
rond als gemeenschappelijk ervaren thema's, er ontstaan bindingen binnen de veelheid van anonieme personen [26)
In deze meervoudige interpretatie van het begrip 'Öffentlich
keit' zijn zonder moeite de gangbare betekenissen van het
woord en het begrip 'Öffentlichkeit' te herkennen Dovifat
doet daar zelf verder weinig mee Er is een 'Öffentlichkeit',
en er is een 'Publizistik' die zich in de 'Öffentlichkeit' af-

ы-

speelt

De lelatie tussen

"Publizistik' en 'Öffentlichkeit'

wordt enigs7iní> aangegeven door de voorwaarde die Dovi fat formuleert voor de 'Publizistik', de7e moet 'öffentlich bedingt'
'aktuell' zijn

" A U S der Aktualität erhalt die Publizistik

Antrieb und Auftrag
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dan die, welke het in het voorwetenschappelijke
al had

spraakgebruik

Ь2

In 19Д7, een jaar na zijn benoeming in Munster als 'Professor
für Publizistik, Zeitungswissenschaft und Neueste Gebchichte'
publiceerde Hagemann zíjn 'Grundzuge der Publizistik' (29) Ge
schreven in een tijd waarin kennisname van ontwikkelingen in
de Amerikaanse 'mass communications research' zeer moeilijk
was geweest, vormt Hagemann's werk eigenlijk een bestandsopna
me van de Duitse Publizistik- en Zeitungswissenschaft van
voor 1946
Ook Hagemann zag zich, evenals Dovifat, \oor de taak gesteld een overgang te maken van de verouderde, histonsch-beschrijvende perswetenschap naar een breder geonenteeide Pubi ιzistikwissenschaft
En ook bij Hagemann concentreert zich
de omschrijving van het object van de Publizistikwissenschaft
rond de begrippen 'Öffentlichkeit' en 'Aktualiat'
Anders dan Dofivat maakt Hagemann in zijn objectbepaling
een strikt onderscheid tussen het materiele object van de Pubi i zistikwissenschaf t, " gleichsam zufällige Materialisationen geistiger Vorgänge", en het formele object (30)
Het formele object van de Pubi ιzistikwissenschaft is open
bare communicatie,'die öffentliche Aussage' "Im Mittelpunkt
der publizistischen Forschung können nicht Kriterien und Ei
genschaften stehen, noch weniger dienende Institutionen, sondern nur die geistige Inhalte selbst, die öffentlich mitgeteilt werden die Aussage " (31) Uit de veelheid van 'Aussagen' zijn voor de Publizistikwissenschaft die van belang,
welke verder komen dan de strikte pnvésfeer Dit geeft de benedengrens aan van het 'Bereich der Publizistik' De bovengrens wordt gevormd door "das öffentliche Leben, die Res Publica" (32)
Hoewel ook Hagemann worstelt met de meervoudige betekenis
van de begrippen 'öffentlich' en 'Öffentlichkeit' de open
baarheid van openbare gebouwen, het openbare belang wat toch
tot geheimhouding kan leiden, de ontoegangkelιJkheid van open
bare instanties- probeert hij aan deze meerduidigheid te ont
komen door vanuit zijn visie op de Pubiizistikwissenschaft
een nadere bepaling te geven aan de begrippen 'öffentlich' en

-63-

'Öffentlichkeit' voor zover deze op openbare communicatie betrekking hebben.(33)
Bij Hagemann heeft het openbare karakter van de 'Aussage'
niet zozeer betrekking op het resultaat van openbare communicatie hopenbaar geworden), maar veel meer op de intentie:
"Das Unterscheidungsmerkmal liegt weder in seiner Zweckbestimmung, noch in seiner quantitativen Große, sondern allein in
seinem Offentlichkeitswi1len."(341 De intentie tot openbaarmaking maakt 'Aussagen' tot het object van de Publizistikwissenschaft. Alle met gelukte ot verhinderde pogingen tot openbaarmaking vallen daar ook onder. Het kenmerk 'öffentlich'
houdt in dat een 'Aussage' in principe niemand uitsluit en in
principe voor eenieder toegankelijk is.
Het begrip 'Öffentlichkeit' heeft betrekking op de ontvangers van de 'Aussage'. Hagemann maakt daarbij een onderscheid
tussen het geheel aan peraonen dat voor ontvangst in aanmerking komt, en de feitelijke ontvangers van een bepaalde boodschap. Het geheel aan personen dat voor ontvangst in aanmerking komt omschrijft hij in dezelfde bewoordingen als waarin
Dovi fat 'publice' definieert:". ..eine unbestimmte Vielzahl
von Menschen."(35) De ontvangers van een bepaalde 'Aussage'
vormen een op die 'Aussage' betrekking hebbende 'Öffentlichkeit' .
Dit is een andere interpretatie dan die van Dovi fat, als
deze spreekt over 'Öffentlichkeit' in de betekenis van 'Publikum'. hen 'Publikum' is een uitkristallisering van de 'Öffentlichkeit' rond een thema of gemeenschappelijk belang. 'Öffentlichkeit' bij Hagemann is een analytisch te onderscheiden
eenheid van ontvangers van een boodschap. Daarbi j geldt geen
kwantitatief of ruimtelijk kriterium, maar enkel de relatie
tot de 'Aussage':" Auch der Rahmen der jeweiligen Öffentlichkeit kan unbestimmt und fließend sein."(36)
Nu zijn er echter weinig boodschappen die werkelijk voor
eenieder bestemd zijn. Veelal heeft de zender een categorie
voor ogen, voor wie de boodschap, meer dan voor anderen ч'ап
belang is. Daarmee raken we aan de tweede conditie die Hage-
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mann hanteert bij zijn onderscheid tussen communicatie en
openbare communicatie 'Aktualität'
Evenals Dovi fat voert ook Hagemann het kenmerk van de 'Aktualität' op ter bepaling van het object van de Publizistikwissenschaft
In tegenstelling tot Dovi fat hanteert Hagemann
dit begrip echter niet alleen om de relatie tussen boodschappen en ontvangers aan te geven als datgene wat boodschappen
voor ontvangers interessant maakt voor Hagemann heeft 'Aktualität' betrekking op gebeurtenissen of feiten die voor anderen van belang (kunnen) zijn, en op het openbaar maken van
die feiten of gebeurtenissen Í37) De relevantie kan liggen in
de interpretatie van feitelijke gebeurtenissen of in een kontekst waarbinnen feiten (weer) relevant worden 'Aktualität'
is geen absoluut maar een relatief kenmerk (38)
Zo opgevat vormt 'Aktualität' voor een (potentiële) zender
nagenoeg het motief voor openbare communicatie Omdat feiten
of gebeurtenissen voor anderen van belang с q relevant zijn,
worden deze openbaar gemaakt Hagemann's interpretatie van
'kunstliche Aktualität'
openbare communicatie over gebeurtenissen op basis van andere kwaliteiten dan relevantie (bv
sensatie)- wijst ook in die richting t39)
De saipenhang tussen 'Aktualität' als motief voor openbare
communicatie en 'öffentlich' als intentie tot openbare communicatie komt nogmaals naar voren in Hagemann's omschrijving
van het proces van openbare communicatie, 'der publizistische
Prozeß'
"Den Weg der Aussage vom Ereignis bis zum letzten
hmpfanger nennen wir den publizistischen Prozeß "(40)
Het proces van openbare communicatie begint met de waarneming van een gebeuren, een feit of idee door een persoon Afhankelijk van de perceptie van de relevantie van dat gebeuren
(voor anderen), komt de (potentiële) zender tot een 'private'
of 'publizistische Aussage', en afhankelijk van de relevantie
van die 'öffentliche Aussage' voor ontvangers formeert zich
een 'Öffentlichkeit' 'Öffentlichkeit' als communicatιeweten
schappelijk concept geeft dan een analytisch te onderscheiden
eenheid aan van zender(s> en ontvangers Die eenheid komt tot
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stand door openbare communicatie en de kontekst wordt gevormd
door de gemeenschappelijke perceptie van de relevantie
Vanuit een formele visie op het object van de Publizistikwissenschaft hanteert Hagemann een formele definitie van openbare communicatie waarin de intentie van de zender en de relevantie van de in de boodschap vervatte mededeling centrale
elementen zijn Deze definitie is niet alleen van toepassing
- en dat is voor die tijd opmerkelijk - op de geïnstitutionaliseerde vormen van openbare communicatie Hagemann's formele
definitie maakt geen onderscheid tussen het functioneren van
de massamedia en meer spontane vormen van informele massacommunicatie en vormt als zodanig een integrale conceptualisering van het fenomeen 'openbare rommunicatie' Pubi ιzistikwissenschaft bestudeert de verschillende verschijningsvormen die
openbare communicatie kan aannemen
De wijze waai op Hagemann de elementen 'öffentlich' en 'aktuell' in zijn uiteenzetting over 'der publizistische Prozeß'
op elkaar betrekt rechtvaardigt de konklusie, dat hij naast
de algemene betekenis van 'Offent1 ιchkeit' als het allesomvat
tende geheel van potentiële ontvangers, eon meer communicatie
wetenschappelijke interpretatie hanteert
'Öffentlichkeit'
als aanduiding voor het communicatιegebeuren waarin zender<s)
en ontvangers op basis van een gemeenschappelijk belang parti
ciperen In die betekenis geeft 'Öffentlichkeit' het eigenlijke object van de Pubi ιzlstikwissenschatt aan Hagemann's
vraag naar wat communicatie tot openbare communicatie maakt
wordt dan geconcretiseerd aan de hand van do vraag hoe, en on
der welke condities 'Öffentlichkeit' tot stand komt, zich
handhaaft of verdwijnt
Hagemann's visie op openbare communicatie is m e t overgenomen
door zijn opvolger in Munster, de Nederlandse socioloog Prakke, hoewel deze zich in zijn inleiding tot de publicistiek,
'de Samenspraak in onze samenleving'(1957), sterk heeft laten
inspireren door Hagemann's 'Grundzuge der Publizistik' Door
een onderscheid te maken tussen publicistiek in ruime en in
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enge zin neemt Prakke feitelijk afstand van Hagemann's forme
le optiek op de Pubi ιzistikwlssenschaft
"Publicistiek in strikte zin is de wetenschap der intentio
neel uitgeoefende openbaie communicatie van actuele berich
ten, gedachten en gevoelens, en hare werking in de samenle
ving
In ruime zin is de publicistiek de wetenschap der tus
senmenselιjke communicatie, in het bijzonder wanneer deze
zich in de publieke sfeer uit" (Al) Prakke verwerpt een inper
king tot openbare communicatie omdat de werkelijkheid steeds
weer een samenspel van publieke en private communicatie zou
laten zien
Prakke is dan ook minder geïnteresseerd in de
vraag wat communicatie tot openbare communicatie maakt Vanuit zijn sociologisch-functionalistische benadering hecht
Prakke meer belang aan de functies die massacommunicatie voor
ontvangers vervult
Die functionaliteit ligt voor Prakke met name in de inter
dependentie tussen zenders en ontvangerь. de ontvanger als in
spirator en inspiratiebron voor de zender Deze interdependen
tie wordt in een tweetal centrale thema's in Prakke's werk
voortdurend uitgewerkt de socius-functie van massamedia en
het dialoogkarakter van massacommunicatie (Д2)
De uitwerking van deze uitgangspunten vindt plaats in een
drietal fases, waarin Prakke steeds meer afstand neemt van
het werk van Hagemann in Nederland in 'de Samenspraak in on
ze Samenleving' (1957), in Munster in zijn publicaties, uit
mondend in het credo van Prakke's 'Funktionale Pubiizistikwissenschaft' het boek 'Kommunikation der GeselIschaft'(1968) en
in het werk van een van Prakke's medewerkers. Droge, wiens
poging de 'Funktionale Publizistik' vanuit een systeembenade
ring te onderbouwen eveneens in 'Kommunikation der Gesell
schaft' terug te vinden is (43)
In de loop van dit proces valt een geleidelijke herinter
pretatie waar te nemen van de begrippen 'Publizität' en 'Aktualität' Waren het bij Hagemann formele kenmerken die de intentie en het motief tot openbare communicatie vormen, bij
Prakke worden deze kenmerken steeds meer vanuit de ontvangers
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geinterpreteerd
'Publizität' als functioneel begrip is dan
de intentie van de zender, die voortkomt uit de behoeften van
de ontvangers (interdependentie). Die intentie tot openbaarmaking kan vervolgens (analoog aan de Amerikaanse diffusiestudies) gekwantificeerd worden als het bereik van een massacommunlcatteve boodschap. Op gelijke wijze wordt 'Aktualität'
als functioneel begrip geherinterpreteerd als de relevantie
die de ontvangers aan een boodschap toekennen 'Publizität' is
dan het resultaat van de 'Aktualität' van een boodschap (44)
'Öffentlichkeit' zou dan de aanduiding zijn voor de categorie van ontvangers die een boodschap opneemt In dit verband
hanteren Ргакке с s liever het begrip 'Publizität', 'kategoriale Publizität' verwijst dan naar algemene toegankelijkheid als politieke eis, 'potent iel Ie Publizität' heeft betrekking op het geheel aan potentiële ontvangers, het begrip 'reale Publizität' tenslotte duidt op het feitelijke (kwantitatieve) bereik (45)
hen conceptualisering van openbare communicatie in termen
van 'Offent1icheit' wordt afgewezen onder verwijzing naar het
(mislukte) streven van de 'altere Publizistik' om via een be
schrijvende klassi ficatie van Offentlichkeitskrei.se' het fenomeen 'openbaarheid' <Offentlichkeit/Publι zi tat) theoretisch
te vatten.(46) Het begrip 'Öffentlichkeit' krijgt dan ook in
de 'funktionale Publizistik' geen nadere, specifieke betekenis Wel wordt in een opsomming van Hagemann's 'strukturelle
Begriffe' en hun 'funktionale' equivalenten, 'Öffentlichkeit'
gelijk gesteld met 'Sozialsystem', maar in de uitwerking van
deze systeembenadering worden hieraan geen konsekwentíes verbonden (47)
Prakke was niet de enige die vond dat de Pubiizistikwissenschaft zich diende los te maken van de oudere, geesteswetenschappelιjke, denkwijze en vooral van Dovifat's normatieve we
tenschapsopvatting
bberhard, intendant van de Suddeutsche
Rundfunk, aanvaardde in 1961 zijn benoeming aan de Freie Uni
versität Berlin en zette zich evenals Prakke in om aanslui-
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noemd werd Deze ontwikkeling voltrekt zich theoretisch globaal langs twee lijnen: als voortzetting van de 'kritische
Theorie' van Horkheimer en Adorno, en als een meer politiek
georiënteerde 'materialistisch-marxistische GeselIschaftstheone'
Binnen de 'kritische Kommunikationsforschung' of 'kritische Medientheorie' is het met name In de voortzetting van
het werk van de hrankfurter Schule, dat het begrip 'Offent
lirhkeit' werd geproblematiseeid als concept aan de hand waarvan zich de (democratie-theoretisch) problematische relatie
tussen massamedia en maatschappij laat analyseren (53)

4.3 2

Openbaarheid en tegen-openbaarheid

'kritische Kommunikationsforschung' of 'kritische Medientheorie' is voornamelijk 'Medientheorie', niet uitgaande van een
formele objectomschiιjving zoals de Pubi ιzist1kwissenschaft
die kende, maar veeleer gebaseerd op een kritische maatschappi itheorι e. kenmerkend vooi deze maatschappijtheorie was een
andere theorie-prakt ιjk verhouding voor sociale wetenschap
pen Tegen die achtergrond zette men zich af tegen de 'tradì
tionele' Pubi ι zi sti kwi ssenschaf t. Deze werd (met geheel ten
onrechte) verweten zich zo geïdentificeerd te hebben met haar
materiele object, ι c. de massamedia, dat van een kritische
stel 1 ιngname geen sprake meer kon zijn.[54) Deze houding
hield eveneens grotendeels een afwijzing van het Amerikaanse
empirisch communicatie-onderzoek in.
De afwijzing van de empirisch-positl vistische communicatie
wetenschap vond plaats zo'η tien jaar nadat binnen het Ameri
kaanse communicatie onderzoek, bv door Klapper in 'the Ef
fects of Mass Communication'<1960) de empirische basis voor
de these van de manipulatie door de massamedia in twijfel was
getrokken Er werden in het op de ontvanger gerichte amer ιkaanse onderzoek andere aanzetten geformuleerd waarin de pri
maire groep en de informele massacommunicatie meer aandacht

-70

kregen
De 'kritische Medientheorie' is een voortzetting van de
opvatting over de almacht van de media, zoals die in de oude
re gedachtengang 'massa-maatschappij- massacultuur massamedia- massamens' besloten lag (55) Op het moment dat de tradì
tionele Pubiizistikwissenschaft via een integratie met het
Amerikaanse communicatie-onderzoek oog begon te krijgen voor
de nlet-massamediale aspecten van massacommunicatie, richtte
de 'kritische Medientheorie' de aandacht nagenoeg exclusief
op de massamedia Niet vanuit een geïsoleerde optiek op de
massamedia, maar op het maatschappelijk functionprpn ervan
in dit verband won het begrip 'Öffentlichkeit' aan betekenis 'weil sich in ihm thesenartig einige bedeutsame Vorstel
lungen und Argumente widerspiegeln, die den деьеі1 schaf11 ι Chen Kommunikationsprozeß insgesamt betreffen "(56)
Als toetssteen voor het maatschappelijk functioneren van
de massamedia werd een ideaal-typische omschrijving van 'Of
fentlichkeit' gehanteerd "'Öffentlichkeit' stelt idealtypisch gesehen- das Forum einer Diskussion dar, deren verfassungsrechtlich sanktionierte Partner sowohl die berufsmäßigen
Kommunikatoren als auch die unter dem Begriff des Publikums
zusammengefaßte Rezipienten sind Damit stellt sich Offent
lichkeit als eine quasi institutionelle Abgrenzung gegen
staatliche und verwaltungsgemaße Eingriffe einerseits und die
regressieven Ansprüche der Pnvatsphare anderseits dar Der
Begriff beschreibt einen Bericht von Artikulationsmoglichkei
ten. innerhalb dessen Bedurfnisse und Meinungen formuliert
und Diskussionen ausgetragen werden sollten "(57)
Hiermee ging een herhaling gepaard van de diskussie over
het 'openbare' en 'private' karakter van massacommunicatie en
communicatie, een diskussie die de Pubiizistikwissenschaft in
principe achter zich gelaten had Nu echter werd deze gevoerd
in termen van 'openbaarheid' als maatschappelijk terrein, als
het spanningsveld van de private en publieke sfeer, waarin de
verhouding tussen staat en maatschappij tot uitdrukking komt
De analyse van openbare communicatie geschiedde als de analy-
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se van het democratisch functioneren van de massamedia als
geïnstitutionaliseerde maatschappelijke communicatie
Toonaangevend in de benadering van de relatie tussen de
staat, maatschappij en massamedia was het eerder, in 1962,
verschenen 'Habilitationsschrift' van Habermas, 'Strukturwandel der Öffentlichkeit' (58)
Habermas' studie naar de structurele veranderingen die de "Öffentlichkeit" in de loop der eeuwen heeft doorgemaakt is allereerst een poging om, op basis van een sociaal historische
analyse, duidelijkheid te verschaffen over het begrip "Öffentlichkeit" zelf, omdat men kennelijk niet in staat was geweest begrippen als 'openbaar' en 'particulier', 'openbaarheid' en 'openbare mening' nader te omschrijven. "Eine sozialgeschichtliche Analvse des Bedeutungssyndroms von 'öffentlich' und 'Öffentlichkeit' konnte die verschiedenen historischen Sprachschichten auf ihren soziologischen Begriff bringen " ( 59 )
Onder verwijzing naar de Griekse oudheid stelt Habermas
dat het gaat om de verhouding tussen individu en staat en dat
deze verhouding voor verschillende historische periodes uit
de gegeven maatschappijstructuur afgeleid kan worden Die verhouding komt dan weer tot uitdrukking in de wijze waarop de
"Öffentlichkeit" als maatschappelijke sfeer geotqanibeerd is
Als normatief kriterium wordt bij die analyse een ideaaltypische omschrijving van "Öffentlichkeit" gehanteerd
"Unter Öffentlichkeit verstehen wir zunächst einen Bereich
unseres gesellschaftlichen Lebens, in dem sich so etwas wie
öffentliche Meinung bilden kann Der Zutritt steht grundsatzlich allen Burger offen Ein Stuck Öffentlichkeit konstituiert sich in jedem Gespräch, in dem sich Privatleute zu einem
Publikum versammeln
Als Publikum verhalten sich die Burger
wenn sie ungezwungen, also, unter der Garantie, sich frei versammeln und veieinigen, frei ihre Meinung äußern und veröffentlichen zu dürfen, über Angelegenheiten allgemeinen Interesses verhandeln "(60) Habermas' analyse richt zich dan met
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name op de structuur en funktie van een type openbaarheid,
het 'liberale Modell bürgerlicher Öffentlichkeit'.
Hoewel het onderzoek van Habermas vanuit verschillende disciplines en wetenschapsopvattingen kritiek ondervonden heeft,
heeft het binnen de 'kritische Kommunikationsforschung' als
basis gediend voor een aantal studies waarin het funktioneren
van de massamedia in de geïndustrialiseerde westerse samenleving kritisch wordt geanalyseerd.(61) Bovendien heeft 'Strukturwandel der Öffentlichkeit' de aandacht gevestigd op de wenselijkheid om massacommunicatie of maatschappelijke communicatie niet te conceptualiseren als een van de maatschappelijke
kontekst geïsoleerd proces, maar in termen van 'Öffentlichkeit' als interactie tussen communicatiestructuur en sociale
structuur. Daarmee wordt m e t alleen gewezen op de maatschappelijke kontekst als noodzakelijk element van een analyse van
openbare communicatie, maar wordt tevens de historiciteit van
de materiele verschijningsvorm van massacommunicatie benadrukt.
Habermas vangt zijn onderzoek aan bij de Middeleeuwen, een
tijdvak dat geen 'Öffentlichkeit' in de zin van een gebied
tussen staat en particuliere sfeer kent. De verhouding tussen
de feodale machten en het volk kent wel een 'Öffentlichkeit'
waarin de macht gepresenteerd wordt; deze heeft echter met representatie weinig van doen. Pas tegen het einde van de 18e
eeuw voltrekt zich een proces waarbij de feodale machten kerk, vorst en adel - gedifferentieerd worden naar een particuliere en een openbare sfeer. Als gevolg van de Reformatie
treedt een scheiding op tussen de wereldlijke en kerkelijke
macht; religie wordt een door de staat gegarandeerde particuliere aangelegenheid. Ook de vorstelijke macht valt uiteen ín
het leger, de ambtenarij en de rechtspraak, die zich verzelfstandigen tot openbare instituties. De adelijke standen ontwikkelen zich tot het parlement en uit de beroepsstanden ontstaat de burgerij. Er ontstaat een "Sphäre der bürgerlichen
Gesellschaft, die als genuiner Bereich privater Autonomie dem
Staat gegenüberstehen wird."(62)
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De burgerlijke samenleving ontleent het recht op autonomie
aan haar positie in het toenemende waren- en berichtenverkeer
en aan het ontstaan van nieuwe, met lokaal-gebonden handelsmarkten
Met het opkomen van nationale ekonomieen (mercantilisme) ontstaan permanente relaties tussen het berichten- en
warenverkeer (beurs en peis), en de openbare macht " . 'Öffentlich bezieht sich nicht mehr auf den repräsentativen Hof
einer mit Autorität ausgestatteten Person, sondern auf den
nach Kompetenzen geregelten Betrieb eines mit dem Monopol
legitimer Gewaltanwendung ausgestatteten Apparats. Die dem
Staat subsumierten Privatleute bilden, als Adressaten dieser
öffentlichen Gewalt, das Pubiikum."(63)
Tegenover de staat vormt de samenleving een apart domein
van verzamelde burgers, maar ook het onderwerp van zorg door
de staat omdat de marktekonomie, die door de burgerij gedragen wordt, vraagt om (ιnter)nationale regelingen "Bürgerliche Öffentlichkeit laßt sich als die Sphäre der zum Publikum
versammelten Privatleute begreifen Diese beanspruchen die obrigkeitlich reglementierte Öffentlichkeit der 'Intelligenzzeitungen' alsbald gegen die otfentliche Gewalt selbst, um
sich mit dieser, gestut7t auf moralische und kritische Wochenschriften, über die allgemeinen Regeln des Verkehrs ihn ihrer
grundsätzlich privatisierten, aber öffentlich relevanten Sphäre des Wahrenverkehrs und der Arbeit auseinanderzusetzen "
Als 'basiselementen' van het liberale model van de burgerlijke samenleving laten zich herkennen: een strikte scheiding
tussen staat (öffentliche Gewalt) en het particulier initiatief «bürgerliche Gesellschaft), op basis van een gemeenschappelijk belang (handelsekonomie) bedient do burgerlijke samenleving zich van dezelfde communicatiemiddelen de staat gebruikt om zijn taak uit te voeren de pers en het parlement.
Daarmee ontstaat tussen staat en burgerijke samenleving een
tu.ssenbereik waarbinnen beide partijen 'sich auseinandersetzen' over zaken van gemeenschappelijk belang.
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Deze 'bürgerliche Öffentlichkeit' wordt verder gedifferentieerd in een 'politische' en een 'literarische Öffentlich
kelt'
De laatste vormt de culturele pendant van de 'politische Öffentlichkeit', die betrekking heeft op de rationele
discussie over zaken die van algemeen belang zijn De 'literarische Öffentlichkeit' krijgt gestalte in de 'salons' en de
literaire tijdschriften waar literatuur en kunst dooi de gegoede burgerij besproken worden ze vormt in zekere zin een
voorbereiding op de 'politische Öffentlichkeit' Het medium
van de 'politische Öffentlichkeit' is de openbare, rationele
discussie en 'die Kunst des öffentlichen Rasonnements' leert
de burgerij in de 'literarische Öffentlichkeit' De 'burgerli
che Öffentlichkeit' ontwikkelt zich verder tot 'politische Öffentlichkeit' met een kritische en kontrolerende funktie
De versteviging van de positie van de 'bürgerliche Gesellschaft' maakt het noodzakelijk een 'Modus des Machtbaus
gleichs' te vinden tussen staat en samenleving, temeer omdat
de laatste als producent en consument in relatie staat tot de
regulerende staat In dit licht krijgt de 'politische Öffentlichkeit' de funktie van 'kritische Publizität' waaruit een
openbare mening naar voren kan komen als uitdrukking van het
liberale principe van zelfbeschikking, 'kritische Publizität'
in de vorm van kritiek en kontrole van een rationeel denkend
publiek tegenover de macht van de staat
De 'öffentliche Meinung' is openbaar in dubbele betekenis
iedereen (van de gegoede burgerij) kan aan de discussie deel
nemen (toegankelijkheid) en de thema's zijn 'öffentlich want
van algemeen belang De rationele discussie garandeert de filtering van individuele belangen en meningen tot de openbare
mening, dragers van deze kritische 'liberale Öffentlichkeit',
waaraan Habermas zijn ideaal-type ontleent, zijn de pers en
het parlement Het is aan de hand van dit model dat Habermas
de relatie tussen 'Öffentlichkeit' en 'öffentliche Meinung'
en hun funktie, 'kritische Publizität' expliciteert De structurele veranderingen die de 'Öffentlichkeit' in de loop van
de ige en 20e eeuw doormaakt worden tegen deze achtergrond ge-
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analyseerd.
Het verval van de 'bürgerliche Öffentlichkeit' zet in het midden van de 19e eeuw in. wanneer de basis van de strikte scheiding tussen staat en samenleving aangetast raakt. Die scheiding was gegrondvest op het liberale ekonomische marktmodel
en wanneer dit ten gevolge van de Grote Depressie van 1873 in
het geding Komt, komt ook de scheiding tussen staat en samenleving in gevaar. Als gevolg van de verslechterende Ökonomie
ontstaat in de grote industrietakken een neiging tot protectionistische maatregelen en oligopolistische samenwerkingsverbanden, die do vrije handel en konkurrentie ernstig belemmeren. De staat wordt genoodzaakt in het handelsverkeer in te
grijpen, waarmoe de scheiding tussen staat en particuliere
sfeer wordt doorbroken
De staat is genoodzaakt in de particuliere sfeer van het
handelsverkeer in te grijpen, terwijl Industrie en handel
zich uit zelfbescherming steeds meer bevoegdheden toeeigenen.
Het gevolg is een 'Verstaatlichung der Gesellschaft' en een
'VergoselIschaftlichunq des Staates', die de 'bürgerliche Öffentlichkeit' als tussengebied tussen staat en maatschappij
uitholt "Zwischen beiden und gleichbam 'aus' beiden, entsteht eine repolιtisierte Sozialsphare. die sich der Unter
scheidung von 'öffentlich' und 'privat' entzieht Sie lost
auch jene spezifischen Teil des privaten Bereichs, in dem die
zum Publikum versammelten Privatleute die allgemeinen Angelegenheiten ihres Verkehrs untereinander tegeln, nahmlich Öffentlichkeit in ihrer liberalen Gestalt, auf "(05) Met het
verdwijnen van de liberale marktekonomie raakt eveneens het
'algemeen belang' versnipperd. Dit heeft weer konsekwenties
voor de 'politische Öffentlichkeit'.
Het algemeen belang valt uiteen in deelbelangen van politieke en ekonomische machtsgroepennqen die met elkaar en met
de staat in strijd zijn Dit leidt tot een 'Refeudalisierung
der Öffentlichkeit', waarbij de staat en de belangengroepen
onderling tot compromissen komen Van deze discussie is de
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burger echter grotendeels uitgesloten
Wel wordt de burger
achteraf via een 'demonstrativer oder manipulierter Öffentlichkeit' gekonfronteerd met een besluitvorming, waarvoor via
de massamedia instemming gevraagd wordt
Deze passieve vorm
van participatie in de 'manipulierte Öffentlichkeit' heeft
echter m e t s meer van doen met het liberale model van een 'politische Öffentlichkeit' waarbij een kritisch kontrolerend,
rationeel redenerend publiek staat tegenover de macht van de
staat. In de plaats van een kritische 'politische Öffentlichkeit' is een door de massamedia kunstmatig in stand gehouden,
'hergestellte Öffentlichkeit' getreden
benzelfde lot treft de 'literarische Öffentlichkeit' "Wenn
die Gesetze des Marktes
auch in die den Privatleuten als
Publikum vorbehaltenen Sphäre eindringen, wandelt sich Rasonnement tendentiell in konsum, und deren Zusamcnhang öffentlicher Kommunikation zerfallt in die wie immer gleichförmig geprägten Akte vereinzelter Rezeption (66) In politiek opzicht
uitgesloten van medezeggenschap en in communicatief opzicht
teruggebracht tot consument van het aanbod van de massamedia,
raakt het individu geïsoleerd Deze tendens wordt nog versterkt door de aantasting van de positie van de 'Kleinfamilie', doordat steeds meer socialisaLiefunkt íes door maatschappelijke instellingen worden overgenomen
In de teloorgang van de 'literarische' en 'politische Öffentlichkeit' spelen massamedia een bepalende rol Habermas
illustreert dit aan de hand van de overgang van de politieke
pers van de 'bürgerliche Gesellschaft' naar een gedepolitiseerde op een grote afzet gerichte sensatiepers en aan de propaganda, public relations en reklame waarvan ekonomische en
politieke belangengroeperingen zich bedienen in hun streven
naar een 'quasi-' of 'demonstrative Öffentlichkeit'
De sociaal-historische ontwikkelingenen en de moderne massamedia hebben de 'politische Öffentlichkeit' van de 'Sozialstaatliche Massendemokratie' omgevormd tot een 'pseudo-Offentlichkoit'
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Habermas' analyse van de wijze waarop maatschappelijke communicatie in de moderne samenleving georganiseerd is steunt
vooral op twee konstateringen het verdwijnen van de soclaalekonomische basis van de definitie van het 'algemeen belang'
en daarmee van de mogelijkheid tot maatschappelijke dlskussie
over dat algemeen belang, en de konstatering dat, wanneer de
massamedia die funktie overnemen, de burger in een geïsoleerde en passieve konsumentenrol wordt gedrongen
In die laatste konstatering treedt het kultuur-pessimisme
van de Frankfurter Schule (Adorno, Horkheimer) duidelijk naar
voren, de in de manipulâtie-these besloten visie op ontvangers van massacommunicatie was ten tijde van 'Strukturwandelder Öffentlichkeit' in het empirisch massacommunicatie-onderzoek al in twijfel getrokken
De konlusie van Habermas ten aandien van het uiteenvallen
van de liberale 'Öffentlichkeit' in meerdere, partij- en belangengroepsgebonden 'Öffentlichkeiten' heeft echter vooral
te maken met het feit dat het ondeizoek gericht is geweest op
een tvpe openbaarheid, de 'bürgerliche Öffentlichkeit', onder uitsluiting van andere typen, zoals de in het voorwoord
van 'Strukturwandel
' genoemde 'plebejische Öffentlichkeit' ib7) Door zich, ook voor de foimulering van het ideaaltype 'Öffentlichkeit' te baseren op een dominante 'Öffentlichkeit' en andere 'Öffentlichkeiten' te verwaarlozen, verkrijgt
Habermas' conceptualisering van maatschappelijke communicatie
als 'Öffentlichkeit' een allesomvattende status die deze de
facto nooit gehad heeft Tegen die achtergrond blijft de mogelijkheid van een conceptualisering van openbare communicatie
in termen van meerdere, naast elkaar bestaande 'openbaarheden' door Habermas in belangrijke mate onbeantwoord
Habermas erkent het bestaan van aan partijen en belangengroepen gebonden 'Öffentlichkeiten', maar ontzegt het publiek, de individuele burgers, de mogelijkheid een eigen
'openbaarheid' tot stand te brengen, de voorwaarden hiervoor
worden door de manipulatieve en isolerende werking van de
massamedia weggenomen De preoccupatie met massamedia als
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overheersende vorm van openbare communicatie, het kuituur
pessimisme van de Frankfurter Schule en het geringe belang
dat aan de informele massacomumcatie wordt toegekend manifesteren zich hier in het werk van de 'kritische kommumkations
forschung'
Deze bezwaren worden slechts ten dele weggenomen door auteurs
als Prokop, Bockelmann en Negt en Kluge, wier werk men binnen de 'kritische Kommunikationsforschung' als een voortzetting van Habermas''Strukturwandel der Öffentlichkeit' kan beschouwen (68)
De auteurs erkennen de tekortkomingen van Habermas' ideaaltypische model van de liberale 'Öffentlichkeit'
als adequaat analysemodel voor de wijze waarop in de hedendaagse geïndustrialiseerde, kapitalistische samenleving maat
schappelijke communicatie georganiseerd is en ze onderzoekon
de mogelijkheid van alternatieve theoretische aanzetten op basis van het concept 'Öffentlichkeit' en de daarin vervatte de
finitie van openbare communicatie als communicatie over aangelegenheden die van algemeen belang zijn
Zowel Prokop als Negt en Kluge karakteriseren de manieren
waarop in de moderne samenleving openbare communicatie georganiseerd i£, met de term 'Produktlonsoffentlichkeiten' Prokop
noemt als voorbeelden van 'Produktionsoffentlichkeiten' "Parteien, Verbande, öffentlich-rechtlichen Anstalten und kulturindustriellen Großkonzerne "(68) Deze verzorgen de 'Massenkultur' waarvan het product, de boodschappen, gericht zijn op
een handhaving van de maatschappelijke status quo Het zijn
geen "Apparate zur folgenreichen Kommunikation über gesel 1schaftsrelevante Fragen "(69) Dat is ook m e t de primaire behoefte van het massapubliek
Vanuit eenzelfde kultuur-pessimisme als Habermas ziet Prokop
het publiek van de 'Produktionsoffentlichkeiten' als geiso
leerde individuen wier voornaamste behoefte ligt in een handhaving van psychische stabiliteit (70) Deze 'Lebenshilfe'
wordt gerealiseerd, niet door inzicht in de eigen leefsitua-
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tie te verschaffen, maar door amusement en door informatie
aantrekkelijk voor te zetten, in een grote verscheidenheid en
met grote technische perfectie
'Öffentlichkeit' krijgt bij
Prokop in de moderne samenleving gestalte in een - in meerdere met elkaar konkurrerende ' Produktlonsoftent 1ichkeiten'- geïnstitutionaliseerde en door het individu geïnternaliseerde,
produktie en konsumptie van maatschappelijk niet relevante,
(communicatieve) boodschappen
In Habermas' conceptualisering van een ideaal typische 'Öffentlichkeit' als organisatievorm van alle maatschappelijk
relevante communicatie, wordt impliciet een consensus verondersteld over wat maatschappelijk relevant, van algemeen belang, is Wanneer voor de moderne samenleving dat allesomvattende karakter van 'Öffentlichkeit' moet worden losgelaten en
er meerdere 'Öffentlichkeiten' onderscheiden moeten worden,
heeft dat gevolgen voor de definiëring van het algemeen belang Bij Habermas was die definitie het resultaat van een rationele discussie tussen maatschappelijk gelijkwaardige partners
Dij Prokop is geen sprake meer van een algemeen belang
als piincipieel uitgangspunt Vanuit de aan de 'kritische kommumkationsforschung' eigen normatieve maatschappijvisie komt
Prokop tot het concept 'spontane Gegenoffent 1ichkeit' (71)
'Geqenofentiichkeit' verwijst in eerste instantie naar een
politiek doel. tegenover de in de massamedia geïnstitutionaliseerde vormen van openbare communicatie dienen de onderdrukte
groepen
de massa - eigen vormen van openbare communicatie
te organiseren Dat kan alleen als de massa een aanbod krijgt
dat als alternatief kan dienen voor de 'Produktionsoffent 1ichkeiten' Dan pas kunnen vanuit de massa zelf produktie en konsumptie van kultuurprodukten gerealiseerd worden waarin reële
belangen en behoeften tot uitdrukking komen
Een sociaal-historisch gegroeide differentiatie in sociale
structuur heeft geleid tot een differentiatie in 'Öffentlichkeiten' en tot een tweedeling in relevante, reële en authentieke behoeften die in de 'spontane Gegenoffent 1ichkeit' bevredigd (zouden moeten) worden en schijnbehoeften, die door
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de massamedia gewekt en bevredigd worden
Hoewel de 'kritische Kommumkationsforschung' zich overwegend richt op de massamedia komt In de formulering van alternatieven wel aandacht naar voren voor andere communicatievormen 'Öffentlichkeit' als concept Is daarmee m e t principieel
beperkt tot de geïnstitutionaliseerde massamedia Dit houdt
echter m e t in dat andere dan massamediale communicatievormen
ook feitelijk een belangrijke plaats innemen in de analyses
van de 'kritische Kommunikationsforschung' Dit blijkt bv
uit Bockelmann's 'Theorie der Massenkommunikation' (71)
Aangezien aan de voorwaarden voor een 'kritische Öffentlichkeit' zoals Habermas die omschreef voor de 'bürgerliche Ge
sellschaft' - rationele discussie, scheiding staat en maatschappij, autonomie van het individu - in de moderne samenleving m e t langer voldaan wordt heeft het volgens BocKolmann
ook niet langer zin de bestaande communicatiestructuur vanuit
die voorwaarden te analyseren en te kritiseren
In plaats
daarvan analyseert hlj het als 'Massenkommunikation hergestellte Surrogat von Öffentlichkeit' vanuit de eigen samenhang Hij baseert zich daarbij op Luhmann's systeemtheorie,
waarin de maatschappij onderscheiden wordt in verschillende
deel- of subsytemen, die als algemene funktie de reductie van
complexiteit hebben De complexiteit speelt in de relatie tussen het systeem en de 'Umwelt' Voor het subsysteem massacom
mumcatle heeft de reductie van complexiteit betrekking op de
selectie van thema's
De term 'massacommunicatie' hanteert Bockelmann als aanduiding voor massamedia Voor meer spontane, met-geinstitu
tionaliseerde vormen van openbare communicatie reserveert hij
de term 'interactie'
Het kenmerkende van massacommunicatie
is dat het een geïnstitutionaliseerd selectieproces is In tegenstelling tot meer spontane vormen van openbare communica
tie is er bij massamedia sprake van een polarisatie van zender- en ontvangerrollen de rol van zender verzelfstandigt
zich tot de professie van journalist of programmamaker, die
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van ontvanger tot het publiek. Zenders en ontvangers hebben
ten opzichte van elkaar en daarmee ten opzichte van de bood
schappen van massamedia bepaalde verwachtingen die door de
tijd genormeerd raken. Aan het overlappingsgebied van deze
wederzijdse verwachtingen ontlenen de massamedia hun kriteria
voor de selectie van thema's. Die kriteria hebben zodoende
noozakelιjkerwi jze een compromis-karakter. Dit komt volqens
Bockelmann het meest duidelijk naar voren in liet voornaamste
selectleknterium. het 'openbare' karakter van thema's; 'open
baar' echter m e t in de betekenis die het begrip bij Habermas
had, van algemeen belang, maar 'openbaar' in de zin van 'veral 1 geme inerungsfahig'
De tegenstelling met de klassiek liberale 'bürgerliche Öffentlichkeit' is duidelijk Viet 'Offenlιchkeit' als geïnstitutionaliseerde openbare communicatie over 'öffentlich-relevante' thema's, maar 'Oflent 1ichkeit' als in de massamedia ge
institutionaliseerde selectie van zo algemeen mogelijke onderwerpen In de plaats van relevantie als hppalend element voor
openbare communicatie treedt de mogelijkheid tot veralgemenisering als kritenum voor massacommunicatie.
Het openbare karakter van door massamedia aangeboden boodschappen weerspiegelt niet het kleinste gemene veelvoud aan
ontvangers interesses maar de grootste gemene deler Het onvermogen van de massamedia om op specifieke behoeften van specifieke groeperingen in te gaan is volgens Bockelmann een direct gevolg van de wijze waarop massacommunicatie als subsysteem georganiseerd is. Omdat massamedia ook nog een keer
doorwerken in de sfeer van de interpersoonlijke communicatie.
door het vaststellen van onderwerpen die in de gesprekken
terugkeren, wordt het individu voortdurend gekonfronteerd met
een beeld van de samenleving waarin nauwelijks plaats is voor
herkenbaarheid, details, nuances en verfijningen. In deze kontekst sluit Bockelmann de mogelijkheden van hot individu om
in de sfeer van 'interactie', de met-mediale vormen van openbare communicatie, tot een eigen oriëntatie op zijn 'Umwelt'
te komen niet uit maar de kansen daartoe acht hij gering.
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DP studies van Prokop en Bockelmann kunnen als een aanvulling
op Habermas' 'Strukturwandel der Öffentlichkeit' gezien worden aangezien Habermas'socιaal-historische analyse als ver
trekpunt wordt overgenomen. Deze wordt aangevuld met een ana
lyse van de communicatiestructuren in de moderne samenleving
omdat daarvoor Habermas' concept van de 'bürgerliche Öffentlichkeit' minder geschikt wordt geacht Daarbij bedienen zowel Prokop als Bockelmann zich van een interpretatie van 'Öffentlichkeit' en 'öffentlich', die nagenoeg exclusief uitgaat
van de formele massacommunicatie, ι c. de massamedia De in
formele massacommunicatie als relatief autonome sfeer wordt
in principe onderkend, maar is in de visie van deze auteurs
feitelijk verdrongen door de allesomvattende aard van de for
mele massacommunicatie
Negt en Kluge ten slotte komen tot een conceptualisering van
openbare communicatie in termen van 'Öffentlichkeit' die op
wezenlijke punten afwijkt van Habermas' concept van de 'bürgerliche Öffentlichkeit' In tegenstelling tot Habermas analyseren ze niet één dominante vorm van openbaarheid, maar geven
ze een analyse van de 'bürgerliche Öffentlichkeit' vanuit het
perspectief van een van de onderdrukte vormen van openbaarheid, de 'proletarische Offentlichkeit'.172) Daarmee keren
ze zich tegen de impliciete pretentie van de 'burgerlijke o
penbaarheid' het geheel van de samenleving te representeren
Een pretentie die Habermas' alleen kon handhaven door voorbij
te gaan aan een analyse van andere openbaarheidstypen De burgerlijke openbaarheid kende, via het medium van de rationele
diskussie, overeenstemming over wat 'öffentlich relevant'
is. De hedendaagse, door Neqt en Kluge eveneens als 'bürgerliche Öffentlichkeit' aangeduide openbaarheid kent die overeenstemming niet "Geht man dagegen von ihr wirklichen Substanz
aus, so ist sie überhaupt nichts Einheitliches, sondern Kumulation nur abstrakt aufeinander bezogener Einzeloffentlichkeiten."(73)
Tussen de 'Einzeloffentlichkeiten'

speelt

een

belangen-
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strijd waarbij met name de 'Produkt ιonsoffentiichkeiten' de
tendens vertonen door te dringen in het privédomein en de
daar levende behoeften on ervaringen te organiseren in een
vorm die kritiek omzet in aanpassing. Voor Nogt en kluge is
m e t de rationele diskussie het organiserende principe van
'Otfentiichkeit' maar de ervaring van mensen Ervaringen doen
individuen op in de socialisatie binnen het gezin - een bereik dat zich volgens Neqt en Kluge altijd aan elke vorm van
openbaarheid onttrekt- 'Öffentlichkeit' in algemene zin, of
openbare communicatie, organiseert de individuele ervaringen
tot maatschappelijke ervaring
Ervaring is echter een subjectief gegeven in de zin dat
niet alle ervaringen op ieder tijdstip voor alle personen even relevant zijn De perceptie welke ervaringen relevant
zijn hangt samen met de situatie waarin mensen zich bevinden
en met de levensfase waarin ze verkeren. Elke levensfase
geeft aanleiding tot een eigen 'Öffentlichkeit'. "Diese Stationen und Lebensphasen drangen zu eigenen kommumkat ι onsnetzen. zu Austausch und Öffentlichkeit '(74) Zo kan men spreken
van 'kinderoftent 1 ιchkeit', 'wissenschaftliche Öffentlichkeit' en ook van 'proletarische Öffentlichkeit'
'Öffentlichkeit' als conceptualisering van openbare communicatie heeft bij Negt en kluge als centraal element de relevantie van het thema Deze ligt niet in het thema zelf maar
in de gebruikswaarde, de subjectieve waardering 'Öffentlichkeit' is het klasse- of levensfase-specifieke proces, waarbij
ervaringen gecollectiviseerd worden en tevens de aanduiding
voor het resultaat van dit proces, het levensfase/klasse-specifieke gemeenschappelijk belang Beide aspecten samen, relevantie en communicatie, bepalen het type 'openbaarheid' In
de relatieve autonomie van het vermogen tot collectivisering
van ervaringen door openbare communicatie zien Negt en Kluge
ook het verzetspotentieel van de 'proletarische Öffentlich
keit' tegenover de 'Produktionsoffentlichkeiten'
In tegenstelling tot de visie van Habermas, Prokop en Bockelmann heeft bij Neqt en Kluge de differentiëring In deel-
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openbaarheden. die zich in de moderne samenleving heeft voltrokken. m e t plaatsgehad onder uitsluiting van het individu
ele vermogen tot communicatie en interactie. Aan het individu
wordt de mogelijkheid om zich door middel van communicatie te
oriënteren op de samenleving niet ontzegd. In hun conceptualisering van 'openbaarheid' kennen Negt en Kluge een belangrijke rol toe aan de informele massacommunicatie In dit opzicht
hebben zij ook als theoretische inspiratiebron gediend voor
het ontstaan van de 'Alternativpresse' (75)

4.3.3.

Openbaarheid en openbare mening

In de periode aansluitend op de bloeitijd van de 'kritische
Kommunikationsforschung' streeft Langenbucher een heroriëntatie na op de begrippen Openbare mening' en 'politieke openbaarheid', vooral vanuit een onvrede over de aanzetten tot
empirisch onderzoek die de beschouwingen over 'politieke communicatie' tot dan toe hebben opgeleverd.(761 Het begrip
'openbare mening' heeft naar zijn mening nooit gedeugd. Het
werd in de traditionele Publizistik- en Zeitungswissenschaft
te vaag behandeld en te weinig operationeel gedefinieerd Aan
dit matige resultaat voegde Habermas' 'Strukturwandel der Öffentlichkeit' nog een kultuurpessimistische ondertoon toe
"der das Problem mindestens fur die empirisch ausgerichtete
Forschung vollends 'erledigte' "(77)
Langenbucher ziet het belang van Habermas' 'Strukturwandel
der Öffentlichkeit' vooral in de sociaal-historische analyse
van het ontstaan van 'burgerlijke openbaarheid' en in de ana
lyse van 'politieke openbaarheid' als legitimering van de verhouding tussen staat en samenleving. Habermas' openbaarheidsconcept is echter meer een normatief-kritische stellingname
waar het de structuur van de hedendaagse politieke communicatie betreft, dan dat het als een een verklaringsmodel voor
'politieke communicatie' kan dienen.(78)
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Wat het laatste aangaat ziet Langenbucher meer mogelijkheden
in Luhmann's "radikalere Überprüfung des Konzeptes der öffentlichen Meinung", en wel om meerdere redenen Allereerst
omdat Luhman in zijn rekonstruktie van dit klassieke begrip,
via het begrip 'openbaarheid', tot een problematisering van
het proces van politieke communicatie zelf komt
Daardoor
raken in de analyse de historische en morele dimensie die het
begrip 'openbare mening' kenmerken weliswaar op de achtergrond, maar wint het begrip aan realiteitswaarde. En het gaat
Langenbucher allereerst om een nuchtere analyse.(79)
Op de tweede plaats betrekt Luhmann in zijn analyse expliciet de interdependentie die bestaat tussen, wat Langenbucher
noemt openbare en met-openbare communicatie; een interdependentie die in de gangbare conceptualiseringen van 'openbare
mening' ,'politieke communicatie' en 'openbaarheid', veelal
niet of te weinig onderkend wordt
"Dies gilt erst recht
seitdem angesichts der Existenz der Massenmedien das kulturkritische klischee nicht mehr auszurotten ist, deren Ubiquitat und Omnipotenz habe die 'Netzwerke der personlichen Kommunikation' zerstört oder doch überflüssig gemacht."(80)
De laatste reden voeit Langenbucher in het voorwoord van
zijn tweede reader over politieke communicatie aan Het artikel van Luhmarin is herplaatst omdat gebleken is dat het aanleiding geeft tot konkrete empirische onderzoekingen en hypothesevorming, ook wanneer men niet Luhmann's systeemtheoretische benadering wenst te volgen
Luhmann konstateert dat veel klassieke begrippen uit de poli
tieke theorie tegenwoordig een wat ambivalente waarde hebben
en hiertoe rekent hij ook het begrip 'öffentliche Meinung'.
(öl) Dergelijke begrippen beschrijven belangrijke ontwikkelingen in de verhouding tussen staat en samenleving, maar
doen dat doorgaans op een te eenvoudige, te kompakte wijze.
Zo duidt het begrip 'openbare mening' enerzijds een belangrijk fenomeen aan, anderzijds versluiert het ook veel van de
complexe relaties binnen dat verschijnsel Dat wil niet zeg-
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gen dat die begrippen daarmee onbruikbaar geworden zijn, maar
wel dat ze opnieuw doordacht moeten worden Als men er daar
bij van uit gaat dat begrippen als 'legi timi teit','macht' en
'publieke opinie' ten tijde van hun ontstaan antwoorden vorm
den
op konkrete problemen, moet het mogelijk zijn om, door
die probleemgebieden nu opnieuw te analyseren, tot een rekonstruktie te komen van datgene wat die begrippen theoretisch
proberen te vatten
De systeemtheorie is dan uitermate ge
schikt om oude begrippen te herinterpreteren voor een veran
derde probleem-situatie
De systeemtheorie heeft binnen de sociale wetenschappen
vooral in de structureel - funktional istische benadering een
toepassing gevonden. In die benadering staat het structuurbe
grip boven het funktiebegrip. via analyse van de structuren
komt men tot omschrijving van de funkties die de structuur in
stand houden
Luhmann's tunktioneel-structural istische sy
steemtheorie wijkt van die benadering af door te vragen naar
de funktie van de systeemstructuur zonder eerst de structuur
zelf als referentiekader te nemen.С82) Als algemene funktie
of 'zin' hanteert Luhmann de reductie van complexiteit
Toegepast op 'openbare mening' lag en ligt het probleem in
de contingentie van wat politiek en wettelijk mogelijk is bin
nen een samenleving
Het proces van politieke communicatie
schept het terrein waar dat probleem opgelost moet worden
'Openbare mening' moet dan ook niet als uitkomst van politie
ke communicatie gezien worden, maar als "thematische Struktur
offenti icher Kommunikation".(83)
Deze funktie. thematische structurering van openbare commu
nicatie, had 'openbare mening' ook in het liberale tijdvak,
alleen lagen ten tijde van de burgerlijke maatschappij de
structurele premissen heel anders Er was sprake van relatief
kleine kringen van in principe gelijkgestemde burgers.
Daardoor was het mogelijk thema's tot 'algemene' discussie
thema's te maken en, met een beroep op de rationaliteit, een
beslissing algemene geldingskracht te verlenen "Unter dieser
Voraussetzung konnte die öffentliche Meinung nach dei fruhli-
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beralen Theorie im Namen allgemein-menschlicher Vernunftkonstanten einen Herrschaftsanspruch anmelden. - praktisch den
des aufsteigenden Bürgertums "184)
De zich voltrekkende funktionele differentiëring en specificering binnen de moderne samenleving maken het thans onmoge
lijk dat enig deelsysteem een algemeen belang zou kunnen behartigen of representatief zou kunnen zijn voor het geheel
van de samenleving Op dit punt verschilt de pragmatische visie van Luhmann met de normatieve opvatting van Habermas De
funktie die aan 'öffentliche Meinung' toegekend kan worden is
het filteren van alle mogelijke politieke thema's tot die onderwerpen die ook feitelijk in openbare communicatie aan de
orde zijn Thema's die doordringen in de openbare communicatie structureren deze tegelijkertijd omdat zij bepalen waar
openbare communicatie over gaat.
ren detgelijk andere kijk op het begrip 'openbare mening'
heeft ook konskwenties voor de interpretatie van het daarmee
verwante begrip 'Öffentlichkeit' Dit moet op een hoger absttactiemvo gerekoiibtrueerd worden en kan niet langer als
aanduiding van een juridische eigenschap, als een kenmerk van
een bepaalde plaats, of als benaming voor een bereik of maatschappelijke sfeer aangemeikt woiden Zowel in de klassieke
Oudheid als ten tijde van de Verlichting vervulde 'Öffentlichkeit' een intégrâtlefunktie tussen het particuliere en het
openbare, tussen staat en samenleving Die funktie kon aan de
hand van plaatsen (Agora) en principes (waarheid, rationaliteit) verduidelijkt worden In luhmann's herinterpretatie van
die funktie voor de moderne samenleving, betekent 'Öffentlichkeit' dat openbare communicatie niet door de interesses en belangen van afzonderlijke deelsystemen gestructureerd wordt,
maai door thema's uit de 'öffentliche Meinung' "Öffentlichkeit ist ein Problem der Inst itutionalιsierung von Themen po
litischer Kommunikation
Und deshalb ist tur die Funktion
der öffentlichen Meinung nicht die (unerreichbare) Öffentlichkeit aller politische Kommunikationen entscheidend, sondern
die Strukturierung aller, auch der nicht-offent 11chen politi-
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schen Kommunikationen durch institutionalisierte Themen "(85)
Thema's zijn geïnstitutionaliseerd, wanneer aangenomen kan
worden dat er een bereidheid bestaat deze thema's in communicatieve boodschappen te verwoorden
In de integratiefunktie die Luhmann openbare communicatie
toedicht, spelen massamedia uiteraard een belangrijke rol in
het institutionaliseren van thema's. Het is echter geen dwingende en geen exclusieve rol Zelfs wanneer manipulatie beoogd wordt door massamedia, kan de ontvanger de boodschap
naar eigen interpretatie aannemen of negeren (86)
Geïnstitutionaliseerde thema's structureren eveneens de
'Al 1tagskommunikation' omdat ze in interpersoonlijke communicatie naar voren (kunnen) worden gebracht (ze zijn bespreek
baar, want 'öffentlich') zo nodig ongeacht of men de gesprekspartner al langer kent. Het openbare karakter verkrijgen thema's m e t door openbare communicatie, ze structureren openbare communicatie omdat ze openbaar, in de zin van (politieki
relevant zijn.
openbaarheid is een kwaliteit van thema's,
niet het resultaat van openbare communicatie. Het openbaarzijn van thema's als motief en aanleiding voor interpersoonlijke communicatie mag echter volgens Luhmann ook niet
overschat worden, omdat situatiegebonden factoren (status, geloofwaardigheid, soort van relatie) daarin medebepalend zijn
(87)
Daarbij komt dat de levensduur van thema's niet onbeperkt
is, de openbaarheid van een thema is een relatief en geen absoluut gegeven In een zo gedifferentieerde structuur als
die, welke de moderne samenleving kenmerkt "bleibt die Öffentlichkeit in Bewegung - in der Bewegung die wir als R a m e
re politischer Themen beschrieben haben "(88)
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In zijn systeemtheoretische analyse van openbare mening, openbaarheid en openbare communicatie geeft Luhmann een pragmatische benadering van de funkt ie die massarommunicatie heeft
voor de moderne samenleving. Dat houdt in dat veel van de democratie-Llieoretische aspecten die iedere behandeling van de
begrippen 'öffentliche Meinung' en 'Öffentlichkeit' kenmerken, buiten beschouwing blijven
Dat heeft als voordeel dat de wezenlijke funkties van verschijnselen geanalyseerd kunnen worden, maar het vraagt als
prijs een hoge graad van abstractie. Luhmann verantwoordt
zich door te wijzen op de hoge mate van differentiatie en complexiteit, die de moderne samenleving kenmerkt. Die laat enerzijds m e t toe dat de structuren waaraan 'openbare mening' in
de klassiek-1tberale betekenis haar bestaansrecht ontleende,
gereproduceerd worden. en vereist anderzijds een hoqe mate
van abstractie voor de herinterpretatie van dit verschijnsel
Het betekent ook dat vanuit een heel andere benadering dan
gebruikelijk de begrippen 'openbare mening', 'openbaarheid',
en Openbare communicatie' op hun onderlinge samenhang worden
gearidlvseerd. Dat leidt tot terminologisch minder zuivere aanduidingen als 'öffentliche' en 'nicht- öffentliche Kommunikation' en 'kommunikat ionen' Deze benadering haalt echter een
aantal dimensies naar voren die aan 'openbare communicatie'
onderkend kunnen worden en die, of naar de achtergond waren
geraakt, of door anderen op andere manieren uitgewerkt zijn
E\pliciet wijst luhmann op de intégrâtlefunktie die openbare communicatie in een gedifferentieerde samenleving vervult
omdat openbare communicatie zich voltrekt op de grensvlakken
van en tussen deelsystemen. Openbare communicatie dient als
transportmiddel voor onderwerpen waarvan het belang de deelsystemen overschrijdt. Openbare communicatie kan die funktie
volgens Luhmann vervullen omdat in communicatie rolneutralisering plaats vindt. 'Openbare mening' vormt het geheel van
thema's die in het proces van openbare communicatie opgenomen
zijn.'Openbaarheid' is geen bereik of maatschappelijke sfeer,
maar geeft de kwaliteit aan die thema's moeten hebben om on-
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derwerp van openbare communicatie te kunnen zijn of worden
'Openbare mening' is geen collectieve mening, maar het wib
seiende geheel van massacommunicatieve boodschappen
Luhmann hanteert verder een strikt onderscheid tussen thema's en meningen over thema's Thema's structureren openbare
communicatie, de verscheidenheid aan meningen over thema's
geeft openbare communicatie een open en flexibel karakter
openbare communicatie reduceert het aantal mogelijke thema's
tot die onderworpen, welke zich in de Openbare mening' door
zetten en waarover memngsvorminq en besluitvorming kan
plaatsvinden
Het kriterium voor overgang van potentiële thema's naar de 'openbare mening is de politieke relevantie Deze wordt gereguleerd door aandachtsregels die voortkomen uit
de structuur van het politieke systeem Als voorbeelden noemt
Luhmann o a nieuwswaarde, crisissymptomen, en status van de
zender
Hoe die aandachtsregels tot stand komen (de vraag
naar de relevantiestructuur) wordt niet uitgelegd, wel wordt
gesteld dat een hoge mate van differentiatie in de samenleving een hoge mobiliteit van de 'Themenstruktur' vereist
De aandachtsregels structureren ook de interpersoonlijke
communicatie en zijn in hun werking niet beperkt (zoals bij
Bockelmann) tot de massamedia of tot bepaalde klassen of standen (zoals bij Habermas) Op het m v o van het sociaal handelen raken de individuele behoefte aan structurering van ervaring en handelen, en de noodzaak daar op maatschappelijk/politiek m v o in te voorzien elkaar Daar ligt ook de relatie
tussen communicatief handelen en 'openbare mening' "Unsere
These ist, daß der Begriff der öffentlichen Meinung dieses
Problem auf einen besonderen Sektor menschlichen Erlebens und
Verhaltens bezieht, nahmlieh auf zwischenmenschliche, speziell politische Kommunikation " [891
In Luhmann's visie op 'openbaarheid' vormen voor wat betreft hun aandeel in de themastruktuur van politieke communicatie, massamedia en interpersoonlijke communicatie, sociaal handelen en communicatief handelen, een interdependent geheel t90)
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4 4

Openbaarheid als paradigma

In de analvse van de wijze waarop binnen de Duitse communicatiewetenschap het begrip 'Öffentlichkeit' gehanteerd wordt,
is doorgaans, in navolging van de behandelde auteurs, gesproken over'Offentiichkeit' als begrip, als concept en als term
'Öffentlichkeit' wordt gebruikt als aanduiding voor een analytisch te onderscheiden eenheid, voor een kwaliteit van thema's, als democrat ie-theoretische norm en soms voor alledrie
Een analvse van het 'betekemssvndroom'(Habermas) van 'Öffentlichkeit' begint met de vaststelling van de wetenschapstheoretische status van dit begrip of concept
Daarbij dient bedacht te worden dat in de behandelde literatuur twee verschillende optieken op 'Öffentlichkeit' een
rol spelen
de optiek vanuit de 'Pubi ιzistιkwissenschaft' en
de meer sociologische optiek vanuit de 'kritische hommumkationsforschung' De eerste optiek manifesteert zich bij Hageman
ι η zijn streven het proces van openbare communicatie op 'we
zenskenmerken' te analvseren en theoretisch te conceptualise
ren
Binnen de 'kritische Kommumkat lonsforschung ' gaat de
aandacht vooral uit naar de stiuctuur van openbare communica
tie en van de 'Öffentlichkeit'
Het ontbreekt aan een theorie over 'Öffentlichkeit' die
beide benaderingen integreert
Luhmann's benadering vormt
daarvoor een aanzet en recentelijk heeft Habermas een sociaal
filosofische studie gepubliceerd waarin 'Öffentlichkeit' opnieuw ideaaltypisch als het geheel der maatschappelijke communicatie, als 'Integrationskonzept' gezien wordt
Centraal
staat dan echter de verhouding tussen 'System' en 'Lebenswelt' (91) Echter, een herinterpretatie vanuit het perspectief van de communicatiewetenschap van Habermas' 'Theorie des
kommunikativen Handelns' zou een studie op zich vergen
In de conceptualisering van het begrip 'Öffentlichkeit'
door de verschillende auteurs wordt de verhouding tussen de
structurele- en de proceskenmerken van openbare communicatie
vanuit verschillende theoretische invalshoeken geproblemati-
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seerd In die zin houdt het begrip 'Öffentlichkeit' meer in
dan een opsomming en inventarisatie van kenmerken van openba
re communicatie en heeft het een theoretische surplus-betekenis Die ligt in de impliciete en expliciete theoretische
veronderstellingen over relaties tussen elementen uit het begrip 'Öffentlichkeit'
Op basis van een explicitering van de theoretische veronderstellingen is het mogelijk aan de hand van dit begrip verder te werken, ook zonder dat een theorie die de verschillende theoretische veronderstellingen integreert, geëxpliciteerd
is Binnen de sociale wetenschappen wordt de status van dergelijke begrippen aangeduid als 'paradigma' of 'theoretisch con
struct' (92) Het zijn begrippen die een uitgewerkte theorie
veronderstellen, maar op zich ook theorieën zijn In die zin
is ook het begrip 'openbaarheid' te beschouwen als een paradigma
Een evaluatie van 'openbaarheid' als paradigma houdt dan
in dat de theoretische veronderstellingen over relaties tussen elementen uit het paradigma geëxpliciteerd worden Een
vijftal probleemgebieden kan onderscheiden worden, dat we als
volgt aanduiden
- tijdsdimensie
- thematische structuur
- relevantiestructuur
- sociale structuur
- communicatiestructuur
Deze indeling is een poging tot systematisering van de belangrijkste elementen uit het 'openbaarheids'-paradigma De
theoretische probleemgebieden overlappen elkaar en hangen met
elkaar samen De verschillende theoretische veronderstellingen hebben betrekking op die samenhang tussen de probieemge
bieden Aan de hand van een bespreking van deze vijf probleemgebieden worden de theoretische veronderstellingen geëxpliciteerd, zoals die door de verschillende auteurs zijn verwoord
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vanuit het perspectief van de communicatiewetenschap hanteren
we daarbij een voorlopige omschrijving van 'openbaarheid'
als een analytisch te onderscheiden eenheid van zender(s) en
ontvanger(s), die participeren in openbare communicatie, op
basis van de relevantie die aan een thema wordt toegekend
Tl idsdimensie
In relatie tot 'openbaarheid' geeft de dimensie 'tijd' allereerst de historiciteit van 'openbaarheid' aan, zij heeft betrekking op van de structuur van openbare communicatie in relatie tot de historisch gegroeide structuur van de samenleving Alleen ten tijde van de 'burgerlijke samenleving' waren
de maatschappelijke en historische condities zodanig dat men
kon spreken van een 'burgerlijke openbaarheid'(Habermas^ Met
de maatschappelijke veranderingen die zich daarop volt tokken,
vervielen de voorwaarden voor de totstandkoming van een soortgelijke openbaarheidsstructuur in de moderne samenleving
De tijdsdimensie komt eveneens naar voren in de tijdelijkheid van thema's en van openbare communicatie daarover Deze
hangt samen met de tijdelijkheid van de relevantie van thema's Luhmann spreekt van de karn èie van thema's de levensduur van onderwerpen in openbare communicatie Negt en kluge
koppelen de perceptie van de relevantie van thema's (als ook
de communicatie daarover) aan levensfasen
In de tijdsdimensie wordt zowel het dvnamische, spontane
aspect van openbare communicatie aangegeven ('spontane Gegen
Öffentlichkeit Prokop, 'Interaktion' Bockelmann), als de institutionalisering van de 'openbaarheid'* Produktlonsoffentlichkeit
Prokop, Negt & kluge) De institutionalisering van
de relevantie van thema's houdt hier mee verband
Thematische structuur
Bij Dovifat was er nog sprake van één, iedereen en alle thema's omvattende 'openbaarheid' waarbinnen zich het geheel aan
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maatschappelιjke communicatie afspeelde Eenzelfde universa
li teitsprincipe hanteerde Habermas in zijn ideaal-typische om
schrijving van 'Öffentlichkeit'
Onder verwijzing naar het
'algemeen belang' en 'rationaliteit' als organiserende principes demonstreerde hij voor de 'burgerlijke klasse' het allesomvattende karakter van de 'liberale Öffentlichkeit'
De differentiatie binnen de moderne samenleving laat volgens Luhmann een dergelijke alqemeenheidseis voor de 'openbaarheid' niet langer toe Dit roept de vraag op naar kriten a voor een nadere differentiatie in 'openbaarheden' In de
keuze van de kritena lopen de verschillende auteurs uiteen
Holscher stelt 'Öffentlichkeit', zonder verdere differentiatie gelijk aan 'openbare communicatie' Bockelmann en Prokop
differentieren naar communicatievorm en stellen dat 'openbaarheid' in de moderne samenleving uitsluitend in de 'MedienOffentlichkeit' gestalte krijgt Negt en Kluge spreken van
'Tei 1-offentlichkeiten' en onderscheiden naast de massamedia,
thema- en klasse-specifieke 'Öffentlichkeiten' Luhmann is op
dit punt het meest duidelijk en benadrukt het thema-specifieke karakter van openbare communicatie en van 'openbaarheid'
Met deze interpretatie wordt geen van de andere mogelijkheden
uitgesloten
'openbaarheid' is thematisch gestructureerd Voor de forme
le omschrijving van 'openbaarheid' uit commumcatiewetenschappelijk perspectief houdt dat in dat er evenveel analytisch te
onderscheiden 'openbaarheden' als er thema's zijn in openbare
communicatie
Individuen kunnen als zender en/of ontvanger
aan meerdere 'openbaarheden' participeren
Relevant testructuur
Bij de behandeling van twee probleemgebieden van het openbaarheidsparadigma t w
tijdsdimensie en thematische structuur,
is al verwezen naar de relevantie van thema's als motief voor
participatie aan openbare communicatie
Relevantie is absoluut noch toevallig, wel wordt een zekere mate van priori-
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teitstelling door het individu verondersteld
In die zin is
er sprake van relevantiesuuctuur De relevant lestiuctuur is
het meest centraio en tegelijk het minst uitgewerkte probleemgebied in het openbaarheids paradigma Het houdt met alle andere probleemgebieden verband en wordt door de auteurs op verschillende manieren met de7p probleemgebieden in verband ge
bracht
Bij Dovi fat, Hagemann en Prakke gebeurt dat in relatie tot
de begrippen 'Aktualtat' en 'Publizität' als kenmerken van
het proces van openbare communicatie Bij Habermas In 71jn interpretatie \an 'öffentlich als 'algemeen belang' Bij Luh
mann als kenmerk van thema's еч als aanduiding voor het mo
tief van personen deze thema's in communicatieve boodschappen
om te zetten on om van communicatieve boodschappen kennis te
nemen
Negt en kluge wijzen op de perceptie van relevantie
als subjectief motief voor communicatie, en als intersubjec
tief gegeven
gecollectiviseerde ervaring-, als resultaat
van communicar1 e
In het werk van Negt en kluge, Bockelmann en Prokop komt
ten aanzien van de relevantie van thema's in openbare communi
catie nog een ander onderst herd naar voren namelijk dat tus
sen geïnstitutionaliseerde vormen van openbare communicatie,
de massamedia, en meer spontane vormen van openbare communicatie
Dit onderscheid loopt paralel aan het onderscheid in
formele en informele massacommunicatie De laatste zou meer
uitdrukking geven aan recele, werkelijke behoeften dan de
massamedia
Naar de relevant 1estructuur van 'openbaarheid' wordt verwezen in de relatie die wordt gelegd tussen participatie 111 openbare communicatie en relevantie Perceptie van relevantie
wordt bepaald door subjectieve behoeftes, motieven en interesses, door intersubjectieve of geobjectieveerde, normen en
ervaringen (algemeen belang, Habermas, proletarische Öffentlichkeit, Negt en Kluge), en door 'aandachtsregels' die voortkomen uit de structuur van het sociaal systeem (Luhmann) De
relatie tussen relevantlestructuur en'openbaarheid' wordt ech-
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ter niet geproblematiseerd Zo is onduidelijk of perceptie
van relevantie antecedent is aan, of ook het gevolg kan zijn
van openbare communicatie, en welke de onderbcheiden bijdragen van de formele en informele massacommunicatie daaraan
zijn De belangrijke plaats die 'relevantlestructuur' als
probleemgebied inneemt werkt door in de relatie met de twee
laatste elementen uit het openbaarheids'-paradigma sociale
structuur en communicatiestructuur
Sociale structuur
De sociale structuur is als element van het 'openbaarheids'paradigma nauw gerelateerd aan de relevantiestructuur en de
communicatiestructuur Door Luhmann en Habermas is gewezen op
de structurele differentiatie op macro-sociologisch nivo en
de differentiatie in 'openbaarheden' Ook in de perceptie van
de relevantie van thema's speelt de sociale structuur op het
nivo van communicatief handelen een rol Negt en Kluge definieren de perceptie van relevantie en het ontstaan van 'reil
Öffentlichkeiten' vanuit de rol en positie die personen in de
sociale structuur innemen
Communicatiestructuur
Uitgaande van de formele omschrijving 'openbaarheid' als ana
lytisch te onderscheiden eenheid van zenders en ontvangers.
die op basis van een thematische relevantie participeren in
openbare communicatie, kunnen we de communicatiestructuur karakteriseren aan de hand van de verhouding tussen het aandeel
van formele en informele massacommunicatie in een 'openbaarheid' In de communicatiestructuur van een 'openbaarheid' komt
de veronderstelde interdependentie tussen de formele en informele massacommunicatie tot uitdrukking
De communicatiestructuur, ogenschijnlijk het belangrijkste
element van 'openbaarheid', is een resultante van de eerdergenoemde elementen uit het 'openbaarheids'-paradigma (tijds-
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dimensie, thematische structuur, relevantlestructuur en sociale structuur) en van de interactie tussen deze faktoren en
het proces van openbare communicatie.
De in de probleemstelling geformuleerde vragen naar de interdependentie van formele en informele massacommunicatie en
naar de relatie tussen communicatiestructuur en sociale structuur kunnen niet uitsluitend in termen van formele en informele massacommunicatie, of van communicatiestructuur en sociale structuur beantwoord worden, maar slechts in samenhang
met het geheel aan proces en structuurkenmerken van openbare
communicatie, zoals die uit het -openbaarheids'-paradigma afgeleid zijn.
Aan een analyse van onderzoeken naar lokale communicatie,
waarbij uitgegaan is van het concept 'lokale Öffentlichkeit'
of van het veiwante concept 'kommumkatlonsraum', verwachten
we inzichten te ontlenen in de manier waarop de samenhang tussen sociale structuur, communicatiestructuur, relevant lestructuur en thematische structuur van een 'lokale openbaarheid'
theoretisch geconceptualιseerd en methodisch/analytisch on
derzocht wordt
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5

DE CONCEPTUALISERING VAN LOKALE COMMUNICATIE
EEN ANALYSE VAN BENADERINGEN

5.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk worden een aantal studies geanalyseerd, waarin het
wordt

verschijnsel

'lokale

communicatie' geproblematiseerd

Het gaat om Duitstalige studies waarin expliciet of im-

pliciet theoretische concepten gehanteerd worden - 'lokale Öffentlichkeit'.

'Kommunikatlonsraum' - waarin de intentie be-

sloten ligt 'lokale
d w.z.

vanuit een

communicatie'

integraal

te

veronderstelde interactie

benaderen,

tussen sociale

structuur en communicatiestructuur.
De analyse richt zich op de wijze waarop in deze studies de
relatie tussen

sociale structuur,

communicatiestructuur, en

relevantiestructuur, theoretisch geconceptualIseerd en methodisch geoperatlonalyseerd wordt. Nagegaan wordt
tisch perspectief

op 'lokale communicatie'

op welke wijze tijdsdimensie

en

thematische

welk theore-

gehanteerd is en
structuur

van

'openbaarheid' alsmede de veronderstelde interdependentie tussen

formele en Infoimele massacommunicatie daarin naar voren

komen.
De analyse van deze studies dient als basis voor een formulering
spectief

van een communicatiewetenschappelιjk

theoretisch per

op lokale communicatie en van een conceptueel model

van 'lokale openbaarheid'

5.2.

Lokale communicatie en 'lokale Öffentlichkeit'

5.2 1.

inleiding

In

1978 werd voor het Duitse taalgebied door twee communica-

tiewetenschappers, Dorsch

en saxer, de

balans opgemaakt van

de bijdragen die de sociale wetenschap en vooral de communica-
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tiewetenschap tot dan toe had geleverd aan een beter begrip
van 'lokale communi rat ι e'.111 Die evaluatie vond op dat tijd
stip plaats in het kader van de discussie die gevoerd werd
over de toepassing van kabeltechnologie en nieuwe telecommuni
catiediensten in lokale kabelnetwerken. Een andere aanleiding
vormde de opkomst van de zgn alternatieve pers, waardoor de
aandacht werd gericht op het bestaan van een kleinschalige,
lokaal en sub-lokaal verschijnende pers
Beide auteurs konstateien dat de soclaai-wetenschappelιjke
aandacht voor lokale cummumcatie voortdurend meer is bepaald
door beleidsmatige tstedebouwkundige en mediapolitieke) over
wegingen dan door een cumulatieve wetenschappelijke interes
se. De voornaamste konklusie luidt dat, hoewel iedereen loka
le communicatie een belangrijke maatschappelijke en sociaal
wetenschappelijke betekenis toekent, er over wat lokale commu
nicatie is en welke funkt ι es het vervult feitelijk weinig gesvstematiseerde kennis voorhanden is.
Ten aanzien van het verschijnsel 'lokale communicatie' wor
den zo uiteenlopende opvattingen gehanteerd dat zelfs over de
meest voor de hand liggende vragen geen eenduidigheid be
staat· "Weder besteht Übereinstimmung darüber, was "das Lokale" sei, noch wird etwa die lokalpresse als unverwechselbarer Tvpus wirklich deutlich Vor allem aber ist über den Zusammenhang zwischen den Sozial- und den kommunikatlonssystemen, deren Interdependenz das Lokale und die Lokalkommunikation konstituieren, erst sehr wenig Gesichertes bekannt "(21
Als een belangrijke reden voor de verscheidenheid in onderzoekslijnen en, nog belangrijker, het gebrek aan integratie
en systematische cumulatie van inzichten noemen zowel Saxer
als Dorsch het feit dat de sociaal-wetenschappelιjke aandacht
voor 'lokale communicatie' veelal maatschappelijk en politiek
geïnspireerd is geweest. Net zoals thans de belangstelling
voor lokale communicatie gewekt is door de politieke en maatschappelijke discussie over het gebruik van lokale kabelnet
werken en de daarmee samengaande veranderingen in het lokale
medialandschap. hebben in de Duitse onderzoekstraditie naar
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lokale communicatie resp. de na-oorlogse zorg voor het
funkt lever 1 ι es van gemeentes en de meer recente zorg over de
positie van de lokale pers als gevolg van de persconcentra
tie, afwisselend hun stempel op het onderzoek gedrukt.(3)
Daar komt bij dat gegeven de aard van het object van onder
zoek - '1 okale commun ι cat ι e' - de uitgangspunten voor onder
zoek verschillend gekozen werden. Uit gebeurde vanuit het 'lo
kale' - de gemeente, de stad als sociaal systeem - bij de on
derzoeken vanuit de urbane sociologie naar kontaktmogelιjkheden in de 'Ciroßstad' en naar de lokale pers als integratiefactor en voorts vanuit het communι cat ιesysteem. in onderzoe
ken naar de pluriformiteit van de (inhoud van de) lokale en
regionale pers Daarbij werd lokale communicatie nagenoeg uit
sluitend geconceptualiseerd als het functioneren van de loka
Ie pers, zonder dat aan de informele massacommunicatie op lo
kaal m v o veel aandacht werd besteed, en werd 'het lokale' af
wisselend opgevat als stadsdeel, gemeente, dorp of zelfs re
gio. (4)
De aandacht vanuit de sociale wetenschap voor 'lokale com
municatie' heeft zich meer als een soort stoelendans gemani
festeerd dan dat van een werkelijke integratie van onderzoeksbenadenngen gesproken kan worden. regen die achtergrond
schetst Saxer de ontwikkeling van het onderzoek naar lokale
communicatie in vijf hoofdtypen die elkaar in de tijd min of
meer opgevolgd zijn (5)·
1. het sterk gemeente-sociologisch georiënteerde onderzoek
naar de lokale pers als integratiefaktor
2. het communicatiewetenschappelιjk georiënteerd onderzoek
naar de politieke en communicatieve pluriformiteit van
de lokale/ regionale dagbladpers
3. het meer politicologisch georiënteerde onderzoek naar
de plaats van de lokale pers binnen lokale machtsstructuren
4. het commumcatlesociologisch gericht onderzoek naar de
samenhang tussen sociaal- en communicatiesysteem op lokaal en regionaal ηivo
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het beroepssoclologisch onderzoek naar de positie van
redacteuren bij lokale en regionale dagbladen

Saxer behandelt deze hoofdtypen van onderzoek, echter niet
zonder eerst te konstateren dat er van onderzoek naar lokale
communicatie niet of nauwelijks spiake is Het betreft onder
zoeken waarin het hoofdaccent op de lokale dagbladpers ligt
Dat geldt voor alle vijl de onderzoekstvpen Deze beperking
en de daarmee samenhangende conceptuele inperking van het lo
kale 'kommunikatlonsunifeld' tot de lokale dagbladpers, hebben
er volgens Saxer dan ook toe geleid dat de onderzoeksuitkom
sten, bij gebrek aan een onderzoeksdesign dat de complexiteit
van liet onderzoeksterrein 'lokale communicatie' recht doet,
veelal moeizaam te interpreteren zijn, temeer omdat ze el
kaar nog al eens tegenspreken Γ6)
Tot een sooitgelijke konstatering komt Dorsch m haar eva
luatie van het onderzoek naar lokale communicatie, ze herin
nert aan het feit dat lokale communi cat 1 e ook buiten de loka
le dagbladen plaats heeft en dat in dat verband de sublokale
media (nieuwsbladen, wijkbladen, krant jes e d > met hun duide
lijk (sub)lokale gerichtheid minstens ook aandacht verdie
nen C7)
ten verdere beperking die de meeste onderzoeken kenmerkt
ligt In het feit dat als empirische basis veelal (uitslui
tend) inhoudsanalyses van lokale en regionale dagbladen die
nen
Dat geldt met name voor de door Sa\er genoemde hoofdty
pen 2 en 3, te weten pluriformi teitsonderzoek en onderzoek
naar lokale pers en plaatselijke machtsstructuren De beper
kingen van het onderzoek naar lokale communicatie tot inhouds
analyse van de lokale en regionale dagbladpers brengen Rager
& Schibram in 1981 tot de konstatering "daß keine der hier
besprochenen Untersuchungen wirklich 'lokale Kommunikation'
untersucht, sondern nur mehr oder weniger wichtige Aspekte
des (Massen-)Kommunikatlonsprozesses Meist werden dabei einzelne Aspekte - je nach theoretischer Position und Forschungs
methode- so isoliert, daß von der Komplexität und damit der
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Realitat nicht mehr sehr viel übrig bleibt "(8) Dit houdt
geen diskwal ι ficate van het belang van dergelijke onderzoeken
in, maar geeft wel aan dat het aantal studies waaraan een in
tegrale conceptualisering van lokale communicatie ten grond
slag ligt vrij beperkt is
Omdat in de onderzoeken naar de lokale en regionale dag
bladpers het accent bijna exclusief op communicator- en mediastudies ligt wordt veelal de inhoud van de lokale pers gelijk
gesteld aan de thematische structuur van de lokale openbaar
heid, het aandeel van de ontvangers en (daarmee) van informe
le massacommunicatie in de lokale openbaarheid wordt daardoor
nogal gereduceerd. Ontvangersonderzoek, ι с
naar de lezers
van de lokale pers, is in geringe mate voorhanden (9) Onder
zoek naar informatiebehoeften van inwoners van een regio of
gemeente is eerst recentelijk en dan vooral in het kader van
de (sub-)regionaliserιng van radio en televisie uitgevoerd
(10)
Aangezien het bij onze analyse vooral gaat om de wijze
waarop de samenhang tussen communicatiestructuur, sociale
structuur en relevantiestructuur van de 'lokale openbaarheid'
theoretisch geconceptualiseerd is, hanteren we het voorkomen
van deze probleemgebieden als selektlekriterium Daaraan afge
meten komen van de vijf hoofdtypen van onderzoek naar lokale
communicatie er twee in aanmerking
- studies naar integratieprocessen binnen een lokale ge
meenschap, met daarin aandacht voor zowel het aandeel
van de lokale pers als van interpersoonlijke communica
tie in die integratie
het communicatie-sociologisch geïnspireerd
onderzoek
naar de samenhang tussen communicatiesysteem en sociaal
svsteem op lokaal/ regionaal ηivo
voor de eerste onderzoekskategorie baseren we ons op een aan
tal studies van Dorsch, Dorsch & Langenbucher en Dunckelmann
CID, omdat daarin gepoogd wordt relevante inzichten uit de
urbane sociologie te integreren in een conceptualisering van

'lokale Öffentlichkeit'
Als materiaal voor de tweede onderzoekskategorie dienen de
studies van Ronneberger R Stuiber, Stuiber, en Meister over
de relatie tussen verspreidingsgebieden van de regionale en
lokale pers en geografische en administratieve eenheden
/ij hanteren daarbij het concept 'Kommunikationsraum'
Fen derde onderzoeksaanzet іь onder de naam 'kommunikationsraumanalvse' recentelijk door Autischer & Maier-Rablet en
door Jarren gelanceerd [IBI In deze aanzet bouwt men verder
op do leeds eerder genoemde onderzoekslijnen Er wordt ervoor
gepleit om vanuit een communicatlewetenschappelιjk perspec
tief tot een integrale conceptualisering te komen van klein
schalige 'kommunikationsraume'
Deze ontwikkeling geeft een
gelegenheid om in een konfrontatie van de concepten 'kommunikationsraum'.'1okale Öffentlichkeit' en 'lokale openbaarheid'
tot een evaluatie te komen van de wijze waatop 'lokale communicatip' binnen de Duitse communicatiewetenschap wordt geconceptualiseerd

5 2 2

'Öffentlichkeit' als ruimtelijke en als communicatieve eenheid

Onder de titel 'Stadtische Öffentlichkeit - Verfall oder Entfaltung '( 1'+) schetsen Langenbucher en Dorsch de relatie tussen personen en hun sociale en fysieke omgeving binnen een
ruimtelijk gestructureerde eenheid als probleemgebied Vanuit
communicatlewetenschappelijk gezichtspunt zijn zij er met name in geïnteresseerd welke rol communicatie (lokale media en
interpersoonlijke communicatie> in die oriëntatie speelt
Een eerste verkenning leert dat de urbane sociologie van
de jaren vijftig een visie op de ontwikkeling van de sámenle
ving hanteerde die net als de vroege opvatting over de werking van de massamedia, gebaseerd is op de theorie van de mas
bamaatschappij
Beide visies worden gedragen door de gedachtengang dat de geïndustrialiseerde samenleving gekenmerkt
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wordt door een verwording en vervreemding van het individu,
onder invloed van de massale verstedelijking en van de mas
samedi a voor de Duitse situatie telt ook nog mee dat de discussie binnen de urbane sociologie niet vrij gepleit kan worden van ideologische ondertonen aangezien ze zich vooral als
'anti Großstadt' sociologie in de vorm van een 'Kritik der
Großstadt' ontwikkeld heeft С15)
In deze discussie zijn twee momenten aan te wijzen die
voor onze studie relevant zijn een beschouwing van de buurt
(neighborhood unit, Nachbarschaft) als planologisch en als so
ciologisch concept, met bijzondere aandacht voor <on)mogelιjkheden tot interactie en communicatie binnen ruimtelijk rela
tief kleine woon- en leefeenheden, en de conceptualisering
van Bahrdt van de 'Großstadt' als spanningsveld tussen 'pil
vat' en 'öffentlich'
Beide opvattingen hebben een stempel gedrukt op een soci
aal-wetenschappelιjke visie op communicatie en interactiemo
gelijkheden binnen stedelijke samenlevingsvormen

5 2 2 1

'Buurt' als ruimtelijke-, socialetieve eenheid

en communica

Binnen de stadsplanologie en de urbane sociologie heeft lange
tijd, in navolging van de Verenigde Staten, het concept
'buurt' (duits Nachbarschaftbgedanke, engels neighborhoodunit-plan) een centrale maar niet onomstreden plaats ingeno
men (16)
Oorspronkelijk als concept vanuit de Chicago School ontwik
keld door Cooley, Park, Burgess en McKenzie, vormde de neigh
borhood' als natuurlijke eenheid binnen de steoelijke samen
leving allereerst een antwoord op de heersende cultuurpessi
mistische visie op verstedelijking en het inhumane karakter
van de grote steden De buurt zou ook binnen de grote steden
een eenheid vormen waar verloren gewaande sociale relaties
tussen inwoners weer tot ontwikkeling zouden kunnen komen
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In hot werk van de planoloog Perry werd deze gedachte omgezet
in een planmatige visie op het ontwerp van steden en werd het
concept 'neighborhood' tot het 'noighborhood-umt plan'.
In kleine, begrensde wooneenheden zou een primalre-groepsituatie kunnen ontstaan waarmee de sociale desintegratie,
die het leven in de yiote stad kenmerkt tegengegaan zou wor
den. In 1933, tijdens het Derde Wereldcongres voor moderne Architoktuur te Athene, werd die stedebouwkundlge visie alom ge
accepteerd en verkreeg daarmee een invloed die ver buiten de
U.S A reikte en die tot ιn de tegenwoordige tijd in de stads
planologie doorwerkt [17 1
In Duitsland werd deze gedachte in de urbane sociologie
weliswaar als richtli in voor de planning geaccepteerd, maar
tegelijkertijd werd de empirische basis van de vooronderstel
lingen die aan de 'Nachbarschaftsgedanke' ten grondslag lagen
in twijfel getrokken (18) Bovendien werd betwijfeld of de
verwachtingen die bestonden ten aanzien van de heilzame wer
king van de buurt als planoloqisch concept m e t gebaseerd wa
ren op een te mechanistische visie op de relatie tussen ruim
telijke omgeving en sociaal gedrag: "ts ist praktisch so, daß
man einen 'Auslosermechanismus' zu schaffen versucht, der bestimmt geartete menschliche Reaktionen hervorzufuhren fähig
ist".(19) Men dacht door manipulatie van de ruimtelijke structuur het communicatiegedrag van inwoners in positieve zin te
kunnen beïnvloeden vorondorstold werd daarbij dat communicatiestructuren door de ruimtelijke structuur gedetermineerd
werden.
De onderzoeken die hieruit voortvloeiden waren gecentreerd
rond integratie en re integratieproblemen van stadsbewoners.
Hot onderzoek vond plaats in 'buurt-eenheden' en trachtte na
te qaan ol deze planologische eenheid inderdaad gunstig op integratie inwerkte, dan wel in grootstedelijke wijken en stadsdelen teneinde te achterhalen of de interactie- en communicatiemogelijkheden in grote steden inderdaad afwezig waren.(20)
Deze empirische onderzoekingen uit de jaren vijftig en zestig
leidden tot een nuancering in de wijze waarop de relatie tus-
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sen ruimtelijke structuren en sociaal gedrag bezien diende te
worden
Vast kwam te staan dat de 'buurt-eenheid' niet noodzakelijkerwijze tot integratie en tot hechte interactiepatronen leidde Men ontdekte tevens dat interactiepatronen in grote steden allerminst verdwenen zijn, maai zich ontwikkelen op
een meer gedifferentieerde, aan de veranderde situatie aangepaste wijze
Friedrichs, die de voornaamste resultaten van de buurt- en
kontakt-onderzoeken heeft samengevat, konkludeert dan ook dat
tussen ruimtelijke structuur en sociaal handelen eerder van
een indirekte dan van een direkte causale relatie sprake is
Ruimtelijke ordening en afstand beïnvloeden direkt de kontaktmogel1jkheden ι с wederzijds groeten Meer intensieve en
minder passieve interactievormen ontstaan echter veelal op
basis van een veronderstelde gelijkheid/ gemeenschappelijk
heid tussen personen ên naarmate kontaktmogelιjkheden zich va
ker voordoen Ruimtelijke structuren zijn in die zin veeleer
voorwaardenscheppend dan determinerend ten aanzien van soci
aal gedrag (21)
Over de relatie tussen ruimtelijke structuur en communica
tiestructuur kan in dit verband weinig gezegd worden omdat in
de desbetreffende onderzoeken doorgaans het accent lag op konkreet sociaal gedrag - burenhulp, groeten, op bezoek gaan als indicatoren voor sociale integratie Daarbij werd geen ex
pliciet onderscheid gemaakt tussen communicatie- en interac
tieprocessen Het is echter aannemelijk dat ook hier geen di
rekt verband bestaat tussen ruimtelijke structuur on daarbij
passende vormen en intensiteit van interpersoonlijke communi
catie Uit de onderzoeken komt naar voren dat 'fysieke nabij
held' niet altijd ' sociaal psychologische' nabijheid bewerk
stelligt en dat vaak, zoals in het geval van kontakten tussen
buren, juist in de mate van interpersoonlijke communicatie
een zekere afstandelijkheid wordt betracht, hoewel men omgang
met buren niet uit de weg gaat
De oorspronkelijke opvatting van de buurt als een 'natuur
lijke' ruimtelijke eenheid die in sociologische en communica-
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tieve zin eenzelfde soort eenheid vormt, bleek op basis van
empirisch onderzoek m e t houdbaar. Ruimtelijke eenheid, sociale eenheid en communicatieve eenheid zijn te onderscheiden fenomenen die weliswaar samenhang vertonen, maar waarbij het
ene m e t uit het andere afgeleid kan worden. Dat houdt in dat
voor een conceptualisering van lokale communicatie het 'lokale' als ruimtelijke structuur niet als de determinerende faktor beschouwd kan worden, wel echter als voorwaarde voor lokale communicatie

D.2 2.2. 'Lokale Öffentlichkeit' als spanningsveld tussen
de particuliere en de openbare sfeer
De overgang van een ecoloyisch-planologische benadering van
integratieproblemen naar een meer sociologische benadering betekende tevens een heroriëntatie op het object van onderzoek
- de gemeente en de stad - en op de theoretische verklanngs
modellen die gehanteerd werden.(22)
In een poging aan de kultuurpessimistische en ideologische
diskussies over de onleefbaarheid van de stad te ontsnappen,
stelt Bahrdt dat allereerst een sociologische conceptualise
ring van 'de stad' nodig is.(24) Daarvoor grijpt hij terug op
Leber's ekonomische definitie van de stad, waarin het begrip
'markt' een centrale plaats inneemt. De markt is een van de
vroegste vormen van 'Öffentlichkeit' : "Er ist eine dauerhafte institutionalisierte Ordnungsform, in der immer wieder bestimmte soziale Kontakte nach bestimmten Hegeln stattfinden' . (24)
In die zi η vormt de markt een tussengebied tussen de parti
culiere en de openbare sfeer, tussen het individu en de
instituties, aangezien de marktsituatie het individu gelegen
heid biedt aan het sociale leven deel te nemen, zonder de ei
gen particuliere sfeer daarin volledig te betrekken. Deze
vorm van gedrag karakteriseert volgens Bahrdt het gedrag van
stadsbewoners. In het spanningsveld tussen de particuliere en
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openbare sfeer ontwikkelen individuen een vorm van gedrag die
hen in staat stelt in de openbare sfeer te participeren zonder hun particuliere sfeer daaraan op te offeren of deze daarin te betrekken Deze spanningsverhouding tussen particuliere
en openbare sfeer en de wisselwerking tussen beide karakteriseert de stad als verzamelplaats van personen die op enigerlei wijze tot een omgangsvorm moeten komen "Eine Stadt ist
eine Ansiedlung, in der das gesammte, also auch alltägliche
Leben, die Tendenz zeigt, sich zu polarisieren, d h entweder
im sozialen Aqgregatzustand der Öffentlichkeit oder in der
Privatheit stattzufinden" (25) De stad is des te stedelijker
naarmate polariteit en wisselwerking tussen openbare en particuliere sfeer sterker tot uiting komen, in tegenstelling
tot bv
de dorpssamenleving waar vanwege de overzichtelijkheid de mogelijkheden tot afscherming van de particuliere
sfeer geringer zijn
Belangrijker nog dan het massale karakter van de stedelijke samenleving acht Bahrdt de bijzondere wijze waarop stedelingen de polariteit en wisselwerking tussen openbare en particuliere sfeer in hun sociale gedrag verwerken Het aanleren
van dit sociaal gedrag is het social ι seringsproces dat tot in
tegratie van het individu in de stedelijke samenleving leidt
De onvolledige integratie vormt de voornaamste negatieve voor
waarde voor participatie in de 'Öffentlichkeit'.
Het open karakter van de 'Öffentlichkeit' stelt echter bepaalde eisen aan de vormen van gedrag, ter afscherming van de
particuliere sfeer dient een zekere afstand tussen betrokkenen bewaard te worden Tegelijkertijd moet echter wel een bereidheid tot omgang uitgedragen worden en dient een regulering overeengekomen te worden." Die doppelte Aufgabe der neu
entwickelten und stilisierten Verhaltensweisen ist es also,
einerseits zu verhullen, was der nur beschrankt kalkulierbaren sozialen Umwelt vorenthalten werden soll, anderseits ihr
all das, was fur sie bestimmt ist, deutlich genug zu zeigen,
damit auch im fluchtigen Kontakt ein Arrangement gelingt"
(26)
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wordt de dynamiek van het stadsleven aangetast pn daarmee de
mogelijkheid tot regeneratie van het sociale systeem Het is
deze konsekwentie , die door de scheiding tussen wonen en werken al merkbaar is in de opkomst van de woonkernen buiten de
grote steden, die de werkelijke bedreiging vormt (29)
Bahrdt's dichotomie 'Privatheit- Öffentlichkeit' lijkt een
toevoeging aan de bekende in de urbane sociologie gehanteerde
begripsparen 'Gemeinschaft-GeselIschaft'(Tonnies), en 'urbanand folk-society'(Redfield) (30) Bahrdt hanteert de tegenstelling tussen particuliere en openbare sfeer echter niet op een
unldimensionele wijze Zo wordt deze toegepast op ruimtelijke
structuren - de woning als particuliere sfeer vs de straat,
het plein als openbare sfeer - en op sociale verhoudingen familie/ gezin als particulier domein, werksfeer als openbaar
domein - maar ook op de verhouding tussen het individu en politieke instituties
Belangrijker dan de karakterisering van de 'Großstadt' in
termen van particuliere en openbare sfeer is voor Bahrdt het
sociaal handelen waarmee het individu in staat is ruimtelijke, sociale en institutionele structuren te overbruggen
Op basis van representatieve en op 'Arrangement' gerichte
vormen van gedrag (Bahrdt definieert de term communicatie
niet) komen (intersubjectieve) tussengebieden tot stand die
het individu de gelegenheid bieden bulten de strikte particuliere sfeer met anderen in kontakt te treden over zaken die
het strikte eigenbelang overschrijden. Deze vorm van op communicatie gericht gedrag (wij zouden de term communicatief handelen gebruiken) werkt voor het individu integrerend en socialiserend en voor het sociaal systeem als geheel dynamiserend,
d.w.z. het kan aanleiding geven tot veranderingen in het sociaal systeem
Op deze wijze voert Bahrdt naast het onderscheid tussen
ruimtelijke en sociale eenheden, op basis van de in sociaal
gedrag geïncorporeerde wisselwerking tussen de particuliere
en openbare sfeer, een tussengebied tussen particuliere en
openbare sfeer in. Dit tussengebied komt langs intersubjec
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uitmaken [321 Wel kunnen sociale en ruimtelijke structuren op
lokaal m v o als kristallisatiepunt dienen voor communicatie
netwerken (i с school, werk, tamllie, winkel, café)
Dunckelmann situeert zijn studie naar 'lokale Öffentlichkeit'
eveneens tegen de achtergrond van de spanningsverhouding tussen particuliere en openbare bfeer [331 In tegenstelling tot
Bahrdt interpreteert Dunckelmann de verhouding tussen particuliere en openbare sfeer specifiek in termen van de verhouding
tussen het individu en de (politieke) structuren Dunckelmann
is dan vooral geïnteresseerd in de bijdrage die specifieke
communicatievormen leveren aan de mogelijkheid tot participatie door het individu in de 'lokale Öffentlichkeit' De participatiemogelijkheden staan in funktie van de 'bürgerbchaft1iche IdentitatsbiIdung', het vermogen van en de mogelijkheid
voor het individu om in de rol van 'burger' deel te hebben in
lokaal relevante ontwikkelingen
Dunckelmann's studie omvat de ontwikkeling van een theoretisch kader over 'identiteit' en 'communicatie' alsmede een
empirisch onderzoek naar het aandeel van buurtkontakten, veremgingslidmaatschap en lidmaatschap van informele groepen aan
de 'bürgerschaftliche IdentitatsbiIdung'
Hij konstateert allereerst dat binnen de urbane sociologie
in Duitsland regelmatig en op verschillende manieren gesproken wordt over de krisisverschijnselen van de 'lokale Of tent
lichkeit'
Het verval van of het gemis aan 'Öffentlichkeit'
wordt doorgaans als structureel verschijnsel van de moderne
stad en het stadsleven aangemerkt Dit verschijnsel manifesteert zich op individueel m v o in apathie en isolement Het
gekonstateerde 'Zerfall der Öffentlichkeit' wordt op het m v o
van de stad als sociaal en politiek systeem gerelateerd aan
het verlies aan identiteit van de moderne stad Daarmee is
volgens Dunckelmann echter ook op individueel m v o de burger
beperkt of verhinderd om zijn identiteit als inwoner van de
stad te ontwikkelen, want juist door participatie in de structuur van de 'politische Öffentlichkeit' (Luhmann) komt die
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identiteitsvorming tot stand.(34)
Dunckelmann erkent dat het begrip 'Öffentlichkeit' meerdere betekenissen kan hebben, zo wordt het zowel in de betekenis van 'stedelijk gebied met hoge communicatiedichtheid' als
in de betekenis van 'politieke openbaarheid' gebruikt Belangrijk is echter niet het begrip 'Öffentlichkeit' maar de konstatering dat het individu in die 'Öffentlichkeit' participeert door middel van communicatief handelen De relatie tussen 'identiteitsvorming' en 'openbaarheid' spitst zich toe op
de communicatieve aspecten van sociaal handelen. Het is dan
ook op het individueel handelinqsmvo dat Dunckelmann zijn
theoretisch uitgangspunt kiest Deelname aan de 'lokale Öffentlichkeit' wordt opgevat als communicatief handelen
In plaats van een theorie over (interpersoonlijke) communicatie zoekt Dunckelmann een theoretisch perspectief op sociaal handelen waarin de communicatieve aspecten van hot sociale handelen naar voren komen Dit handelingstheoretisch perspectief wordt in drie stappen ontwikkeld identiteit en communicatie; politieke communicatie, en het principe van de
'doppelt-gegenstrukturelIe Gruppenkommunikation'
Het theoretisch uitgangspunt dat tussen communicatief han
delen en identiteitsvorming een nauwe relatie bestaat, ontleent Dunckelmann aan de ' interaktioni st ι sehe Ansatz' zoals
die in de Verenigde Staten door Mead en iti West Duitsland
door Krappmann ontwikkeld іч (Т5) Daarin wordt identiteitsvor
ming niet opgevat als een op een bepaald tijdstip voltooid
proces, maar als een continue aanpassing aan en reactie van
het individu op veranderende situaties en omstandigheden. Com
municatief handelen is het proces waarin vorming, wijziging
en aanpassing van identiteit aan veranderende situaties
plaatsvindt
Op basis van communicatief handelen oriënteert
het individu zich op zijn fysieke en sociale omgeving Het
stelt hem in staat zijn zelfbeeld te spiegelen aan het beeld
dat anderen van hem hanteren, en het is dit vermogen < zichzelf door de ogen van een ander te zien) dat het individu in
staat stelt zich een identiteit te vormen. Communicatief han-
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delen voltrekt zich veelal binnen primaire-groep-situaties,
maar is daar niet principieel op aangewezen omdat het 7ich over de grenzen die ruimtelijke en sociale structuren opleggen
heen kan bewegen.
Dunckelmann's onderzoeksvraag luidt als de voor de hand
liggende socialiseringseenheden in de moderne samenleving gezin, familie , beroepssfeer - zodanig 'geprivatiseerd' zijn
door de scheiding tussen 'particuliere' en 'openbare' sfeer
dat identiteitsvorming vanuit de particuliere sfeer in onvoldoende mate gerealiseerd kan worden, dan moet onderzocht worden welke (andere) vormen van communicatief handelen (en de
wijze waarop dit plaatsvindt) het individu in staat stellen
in de 'lokale Öffentlichkeit' te participeren Voor de verdere theoretische onderbouwing grijpt Dunckelmann terug op het
'Offentlichkeit'-begrip van Habermas en op Luhmann's 'Theorie der 'einfache Sozi al système'' (36)
Aan Habermas' 'Strukturwandel der Öffentlichkeit ontleent
Dunckelmann het begrip 'Öffentlichkeit' in de betekenis van
maatschappelijke sfeer waarbinnen over zaken van algemeen belang gediskussieerd wordt Hij argumenteert vervolgens dat in
een democratische samenleving die zo gedifferentieerd is als
de moderne westerse samenleving, de vaststelling wat 'het al
gemeen belang' is, op basis van openbare diskussie dient te
geschieden en niet (meer) uitsluitend op basis van bezit en
macht
Daarom zijn mogelijkheden tot communicatief handelen.
ook in de 'lokale Öffentlichkeit', van belang
Tegenover Habermas, die stelt dat aan die voorwaarde alleen nog maar voldaan kan worden onder ideaal-typische condities ('Diskurs als kooperative Wahrheitssuche') stelt Dunckelmann dat hij minder geneigd is de ideale voorwaarden dan wel
de reële communicatiemogelijkheden als uitgangspunt voor onderzoek te nemen.(371
Mogelijkheden tot communicatief handelen die buiten de particuliere sfeer liggen, kunnen in aansluiting op Luhmann als
'eenvoudige sociale svstemen' beschouwd worden Deze sociale
systemen vervullen een brugfunctie tussen het individu en de
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sen stelt aan de frekwentie en intensiteit - alle gesprekssituaties kunnen als aparte sociale systemen beschouwd worden gaat

het Dunckelmann juist niet om de vluchtige, incidentele

vormen

van interpersoonlijke communicatie

sprake

is van een scheiding

Als er werkelijk

tussen particuliere en openbare

sfeer, dan kunnen alleen meer gestructureerde vormen van communicatief

handelen als reële 'strukturell abgesicherte Ver-

mi ttlungsInstanzen'

tussen individu en de lokale samenleving

dienen.
Het empirisch onderzoek richt zich dan op het "Bereich der
Öffentlichkeit',, .d.h. jene identιtatsvermittelnden

'lokale

kommunikatlonsprozesse,

die eine intensivere persönliche Be-

teiligung ermöglichen und dabei aber weder von der familiären
noch

von der beruflichen Lebenssphare her bestimmt sind, je-

doch gleichwohl
lediglich

'lokalen' Charakter haben, insofern sie nicht

auf elitäre Zirkel,etwa im Bereich von Kunst, Wis-

senschaft und

Politik

beschrankt

bleiben.

sondern

grund-

satzlich jedermann zuganglich sind" (39)
Deze communicatieprocessen moeten een zekere mate van autonomie

kennen. Voor lokale communicatie houdt dit in dat deze

'doppelt-gegenstrukturel1'
naar

moet zijn,

zowel naar

boven als

onderen afgeschermd van resp. lokale instituties en van

de primaire socialisatie- eenheden.
Tot

dergelijke 'doppelt-gegenstrukturelIe' vormen van lo-

kale communicatie rekent Dunckelmann niet de lokale pers (omdat die

alleen informeert)

en evenmin

vluchtige, eenmalige
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kontakten op straat en in de kroeg De vormen van lokale communicatie die Dunckelmann op het oog heeft zijn gesitueerd in
intermediaire groepsrelaties Dit geeft de 'doppelt-gegenstrukturelIe' communicatie enige bestendigheid Met die situering wijkt Dunckelmann af van Luhmann
Drie vormen van participatie in (informele) groepen worden
door Dunckelmann onderzocht op de mogelijkheden die deze bieden voor lokale identiteitsvorming en daarmee voor 'doppeltgegenstrukturelle Gruppenkommunikation'·
- vrijwillige deelname aan informele groepen, die op basis
van saamhorigheid, met een zekere regelmaat, samenkomen
- lidmaatschap van verenigingen
- buren/ buurt relaties
Luhmann en Dunckelmann maken beiden eenzelfde onderscheid tussen communicatiesituaties die verband houden met en gesitueerd zijn in primaire relaties (beroep, fami 1 ie,gezin) en communicatiesituaties die min of meer onafhankelijk van deze primaire-groepssituaties ontstaan. Een verschil tussen beiden
is, dat volgens Dunckelmann de institutionalisering van deze
tweede soort van communicatieprocessen in 'doppelt-gegenstrukturelle' groepscommunicatie een (nader) vereiste is, terwijl
volgens Luhmann communicatie uit de aard van het fenomeen een
autonoom gebeuren vormt en juist los gezien moet worden van
bestaande sociale relaties en structuren.
Dit verschil in visie tussen Luhmann en Dunckelmann op de
status van interpersoonlijke communicatie - autonoom gebeuren versus verankering in sociale relaties - maakt het wenselijk eerst nader in te gaan op Luhmann's aanzet voor een analyse van communicatiesituaties als relatief autonome sociale
systemen, alvorens Dunckelmann's uitwerking van deze aanzet
in het concept van de 'doppelt-gegenstrukturelIe Gruppenkommunikation' te vervolgen.
Een 'sociaal-systeemtheorie' zoals Luhmann die voorstaat,
stuit op twee grensgevallen die beide vanuit de systeemtheorie moeilijk te vatten zijn· op macrosociologisch nivo is dat

125-

de analyse van de maatschappij als allesomvattend sociaal systeem en op microsociologisch ruvo is het de analyse van elementaire sociale interactie 7oals de samenleving als geheel
een te complexe eenheid vormt om in de totaliteit begrepen te
kunnen worden, zo vormt ook haar tegenpool, het handelende
individu, een zo compacte en tegelijkertijd zo gecompliceerde eenheid, dat de analyse van de structuur van sociale interactie geen eenvoudige zaak is (40)
Doorgaans wordt sonale interactie vanuit relaties tussen
personen beschouwd De sociale psychologie stelt het individu
centraal en de sociologie relateert sociale interactie aan
rollen en identiteitsvorming Naar de mening van Luhmann
wordt in een dergelijke conceptualisering van sociale interactie zowel teveel als to weinig meegenomen Teveel omdat het
individu in interactiesituaties nooit in zijn totaliteit, in
zijn volledige rollen-set wordt aangesproken en te weinig, omdat vanuit geen van de invalshoeken aan het autonome karakter
van interactie en communicatieprocessen recht wordt gedaan
Luhmann's aanzet voor een analvse van 'thematisch konzen
trierter verbaler Kommunikation' vormt een poging om interactie- of communicatieprocessen theoretisch te duiden, zonder
eenzijdig van de voorwaarden voor interactie of communicatie
(rol, relatie, sociale structuur), of van het puur (intersubjectieve karakter van inteiactie en communicatie uit te
gaan 7ijn beschouwing over thematisch gestructureerde communicatieprocessen vormt een aanvulling op luhmann's vroegere
verhandeling over 'Öffentliche Meinung', omdat daarin het verschijnsel van de thematisch gestructureerde interpersoonlijke
communicatie onderbelicht bleef (41)
Het kenmerkende van interactiesituaties (en dat maakt deze
situaties tot eenvoudige ι t t gecompliceerde sociale syste
men) is volgens Luhmann dat deelnemers zich bewust zijn van
eikaars aanwezigheid
De situatie is over7ichtelιjk en men
kan wederzijds eikaars reacties en acties waarnemen Het feit
dat personen in dezelfde situatie aanwezig zijn schept commu
nicatieve verhoudingen die versterkt worden door verbale com-
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municatie Hoewel er situaties denkbaar zijn waarin gepraat
wordt omwille van het praten, zijn de meeste gesprekken thema
tisch geconcentreerd Door het thema verschilt de ene interac
tiesituatie van de andere en van andere eenvoudige sociale sy
stemen
Zowel 'aanwezigheid' als 'thematische concentratie' impli
ceren een selectie (van personen en thema's^ met als resul
taat een interactiesituatie waarin de relevantie van het the
ma het belangrijkste motief voor deelname vormt De structuur
van interactiesituaties wordt primair thematisch bepaald Op
basis van interesse komen thematisch gestructureerde Interac
tiesituaties tot stand Cen nadere structurering vindt plaats
In het verloop van interactiesituaties, specificatie van het
thema en het overgaan op andere thema's behoren dan tot de
mogelιjkheden
Omdat men simultaan in twee processen, waarneming en verba
le communicatie, bezig is wordt een hoge mate van flexibili
teit bereikt In verbale communicatie kan op de ander gerea
geerd worden en kan men tegelijkertijd waarnemen dat die reac
tie verkeerd valt Deze flexibiliteit vormt zowel de sterke
als de zwakke kant van eenvoudige sociale systemen Sterk, om
dat via vportdurende overschakeling tussen waarneming en ver
bale communicatie de situatie geëvalueerd, gedefinieerd en
aangepast wordt zwak, omdat voortdurend de mogelijkheid open
staat en open gehouden wordt om (alsnog) af te haken De fle
xibiliteit leidt er echter wel toe dat de thematische motivatie van de deelnemers zuiver blijft, omdat niemand gedwongen
wordt en er voor eenieder voortdurend mogelijkheden openstaan
om zonder negatieve gevolgen af te haken
Structurering van interactiesituaties vindt plaats door
het vaststellen van een gemeenschappelijk thema door middel
van simultaan verlopende waarnemingsprocessen en verbale communicatieprocessen
Interactiesituaties winnen verder aan
structuur door voortzetting en herhaling (42) In principe
vormt iedere (toevallige) interactiesituatie een eenvoudig sociaal systeem, waarbij subjectieve relevantie van een thema
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aanleiding voor deelname vormt Naarmate op basis van waarneming en communicatie die subjectieve relevantie tot intersubjectieve relevantie wordt, ontstaat er een gemeenschappelijke
interesse in het thema
De volgende fase in de structurering van de interactiesituatie betreft dan de beslissing over het wel of niet voortzet
ten van de ontstane interactiesituatie In die beslissing
ligt tevens een evaluatie van de situatie besloten, zowel van
de omstandigheden (.toevallig, vluchtig) als van de relevantie
van het thema, omdat voortzetting nooit alleen maar een herhaling van de voorafgaande interactiesituatie inhoudt In geval
van een beslissing tot (mogelijke; voortzetting, wordt het
verloop
van de voorafgaande interactiesituatie tot referentiekader voor verdere interactiesituaties Het paradoxale van
inteiactiesituaties is. dat op die wijze de beëindiging van
de interactiesituatie tot voorwaarde wordt voor de voortzetting ervan
In de problematisering van de interactiesituaties ligt de
gaiantie voor de continuïteit ervan Aan het verloop van eerdere ιnteractlesituatie(s) wordt bij continuering ervan door
de deelnemers gerefereerd in de volgende interactiesituaties
De 'Ssstemgeschichte" wordt dan tot de structuur van het een
voudig sociaal svsteem (43) Het 'intermittierende' karakter
van deze eenvoudige sociale systemen - continuering door on
derbreking - stelt elke keer opnieuw eisen aan de deelnemers,
maar leidt er (daardoor) toe dat het sociaal systeem een col
lectieve identiteit en eigen gedragsregels genereert Hier
door zijn volgens Luhmann de deelnemers in staat relatief on
afhankelijk van posities, rollen, relaties en sociale struc
tuur, in interactiessituaties te participeren
Luhmann duidt deze interactiesituaties aan als eenvoudige
sociale systemen, maar merkt daarbij tevens op dat, gezien de
eigen dvnamiek die deze sociale systemen kenmerkt, eigenlijk
niet gesproken kan worden van sociale svstemen Doorgaans wor
den daaronder verstaan systemen die tot stand komen op basis
van een funktionele differentiatie van bestaande maatschappe-
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lijke systemen. Uit de wijze waarop interactiesituaties zich
ontwikkelen wordt duidelijk dat het hier niet om een afgeleid, maar om een ander type sociaal systeem handelt.(441
De verdienste van deze aanzet is dat thematisch gestructu
reerde interpersoonlijke communicatie als een autonoom fenomeen met een eigen dynamiek en eigen structuur gezien wordt.
Het is te onderscheiden van die vormen van interpersoonlijke
communicatie die in mindere mate thematisch georiënteerd zijn
en meer uit de sociale relaties en de sociale structuur voortkomen. In Luhmann's 'Theorie der einfache Sozialsysteme'
wordt die dualiteit gesignaleerd en wordt een aanzet gegeven
voor de analyse van de structuur van informele vormen van
openbare communicatie.
In Luhmann's visie komen interactiesituaties op basis van een
thematische relevantie tot stand en kunnen deze vervolgens
uitgroeien tot meer bestendige 'intermittierende einfache Sozialsysteme' met een eigen identiteit en gedragsregels. Dunckelmann draait deze ontwikkeling om wanneer hij stelt dat
"Kreise von Menschen die sich gelegentlich treffen und sich
zusammengehörig fühlen...als 'intermittierende einfache Sozialsysteme' mit Gruppencharakter betrachtet werden können. "(44) Verondersteld wordt dat het 'gelegentlich treffen'
ook inderdaad op basis van een thematische relevantie plaatsvindt.
Omdat hij al eerder lokale communicatie heeft ingeperkt
tot 'doppelt-gegenstrukturelIe Gruppenkommunikation' onderzoekt Dunckelmann niet alle (waaronder ook de incidentele,
toevalllge> vormen van lokale communicatie die in de zin van
Luhmann tot 'intermittierende einfache Sozialsysteme' zouden
kunnen uitgroeien en evenmin deze interactiesituaties zelf,
maar groepsrelaties. De veronderstelling is dan dat in de mate waarin deze groepsrelaties identiteitsvormend werken voor
het individu in de rol van inwoner/ burger, ze als thematisch
gestructureerde interactiesituaties beschouwd kunnen worden.
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in het onderzoek werd de mate aan 'burgerschaft1iche Identität' nagegaan bij personen die deelnemen aan verenigingen en
clubs, aan informele groepen, en aan buien- en buurtkontakten
Buren- en buurtkontakten werden als grensgeval, nl als
tussenvorm tussen informele groep en meer formele deelname
aan verenigingen en clubs in het onderzoek opgenomen De verwachting luidde dat naarmate de groepsrelaties losser, informeler zijn, eerder een thematisch gestructureerde communicatiesituatie benaderd wordt en de 'burgerschaftliche Identität' hoger zal zijn
Omdat er voorts vanuit gegaan werd dat de scheiding tussen
particuliere en openbare sfeer en daarmee de noodzaak voor
'doppelt gegenstrukturelle Gruppenkommunikation' zich in de
grote steden sterker manifesteert dan op het platteland, werd
de onderzoekssteekproef gestratι ficeerd naar
landelijk ge
bied, kleine gemeentes, middelgrote gemeentes, grote gemeen
tes, miljoenenstad<binnenstad) en mi 1joenenstad<buitenwijk)
IJlt het onderzoek blijkt dan dat personen die deelnemen
aan informele groepen in de zin van kreise von Menschen ,
die sich gelegentlich treffen und sich zusammengehörig fühlen' meer 'burgerschaftl ι che Identität' bezitten dan personen
die niet aan dergelijke samenkomsten deelnemen Het verschil
tussen wel- en niet deelnemers is bij vrouwen groter dan bij
mannen Als verklaring voert Dunckelmann aan
dat mannen
doorgaans sterk vastzitten aan de (meer vrijblijvende) om
gangspatronen zoals die in de beroepssfeer spelen Ze kunnen
zich daarvan in de deelname aan informele groepen moeilijker
losmaken dan vrouwen Om die reden zouden mannen minder makke! ιjk dan vrouwen op thematische en communicatieve basis tot
deelname aan informele groepen kunnen komen
Bovenstaande konstatering geldt voor de hele steekproef
Naar grootte van de woonplaats zijn er echter sterke verschil
len Bij mannen is het verband tussen groepsdeel name en iden
titeit het zwakst In middelgrote gemeentes
Het is sterk in
de grote gemeentes en ι η de miljoenenstad binnenstad Een te
gengestelde tendens tekent zich bij vrouwen af Daar is het
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verband het sterkst in de middelgrote gpmeentes en het zwakst
in de miljoenenstad- binnenstad Het beroepsnivo is van invloed op de rolatie tussen identiteitsvorming en deelname aan
informele groepen Waar bij mannen een hoog beroepsnivo gunstig uitwerkt is bij vrouwen het beroepsmatig werkzaam zijn
een belemmerende faktor
Rond welke thema's, waar en met wie deze Informele groepen
tot stand komen kon in het onderzoek slechts globaal achterhaald worden, omdat door de respondenten alleen een beschrijving gegeven kon worden
aan de hand van een klassificatie
die tevoren in de vragenlijst was opgenomen Voor de karakterisering van de informele groepscommumcat ie-si tuaties konden
de onderzoekspersonen kiezen uit de volgende mogelijkheden
stamcafé, kofflekransje, vriendenkring, buren/buurt, sportvrienden. politieke gespreksgroep, kursus. kerkelijke/confessionele groep, familiekring en overige
De informele groepscommunicatie-situaties werden overwe
gend omschreven als een kring van vrienden en bekenden mot
gelijksoortige
belangstel 1ingssferen Trefpunt vormt doorgaans de woning van iemand uit de kring. alhoewel het cafe
ook, maar minder, genoemd wordt Ontmoetingen vinden in de de
eigen gemeente en stadsdeel (zelden vaker dan een maal per
maand) plaats
veelal houdt men zich
bezig met (naar eigen
opgave) 'gezelligheid/ samenzijn' en 'kaarten' Gesprekken over algemene politiek en gemeentepolitiek blijken desgevraagd
vaak tot zeer vaak aan de orde te zijn Deelname aan meeidere
soortgelijke informele groepen vormt eerder uitzondering dan
regel
Dit algemene beeld verschilt per woongebied Zo nemen op
het platteland buren- en buurtkontakten een bijzondere plaats
in ook zijn hier. evenals in de kleine gemeentes, voor vrou
wen de 'kofflekransjes' van belang als situatie voor informele groepsdeel name
In middelgrote gemeentes verschillen zowel de situatie
waarin informele groepsdeel name plaatsvindt als de samenstelling van de informele groep met die van andere woongebieden
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Hier zijn het vooral de ontmoetingen in het stamcafé, met
voor mannen kollega's en voor vrouwen school- en jeugdvriendinnen In de grote gemeentes ligt de nadruk, vooral voor man
nen, op de vrienden- en kennissenkring, waarbij gesprekken
over politiek voorop staan In de binnenstad van de miljoenenstad spelen vooral voor vrouwen de vrienden- en kennissen
kring een rol, naast tami1leleden De ontmoetingsplaats ligt
vaak bulten het eigen stadsdeel kontakten via hobbies zijn
voor mannen in de buitenwijken belangrijk Daarbij wordt wel
over algemene politiek, maar opvallend welng over gemeentepo
litiek gesproken
Uit het onderzoek komen twee typen informele groepscommunι
catie situaties, t w 'vrienden en kennissenkring' en 'kofflekransjes', als belangrijk naar voren Het is eveneens de
in deze termen beschreven deelname aan informele groepen, die
het sterkst gerelateerd is aan 'burgerschaft1iche Identitatsbildung'
Ter \erklaring voert Dunckelmann dan dat in verge
lijking met de andere tvpen situaties, kontakten met vrienden
en kennissen die geen buren, kollega's, clubgenoten of jeugd
vrienden zijn, de beste mogelijkheden bieden om los van ander
soortige bindingen en verplichtingen, op basis van themati
sehe relevantie aan dit soort communicatiesituaties deel te
nemen
Dan ook ontstaat het probleem van de voortzetting van
dit soort kontakten en kan zich op den duur een stabiele com
municatieve eenheid ontwikkelen i'*4i f-enzelfde 'neutrale' ba
sis vormt het 'kof flekransje' dat daarom naast een gezellig
heidsfunktie ook een communicatieve tunktie vervult
Het onderzoek bevestigt de veronderstelling dat thematisch
gestructureerde communicatiesituaties juist in situaties ont
staan waarin groepsrelaties tamelijk los en informeel zijn
Groepsrelaties zijn geen noodzakelijke voorwaarde voor het
ontstaan van communicatiesituaties Dunckelmann verlegt het
accent van de groep naar communicatie als konstιtuerend ele
ment door in het vervolg te spreken van 'gruppenmaßiger Gespràchsgemeinschaften (45)
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De

tweede vorm van participatie in het (lokale) maatschappe-

lijk verkeer die Dunckelmann onderzoekt als basis voor lokale
identiteitsvorming

is het

lidmaatschap van

verenigingen on

clubs, f47]
4at de bepaling van het aandeel van deelname aan v e r e m a i n gen

en clubs aan identiteitsvorming betreft liggen er andere

veronderstellingen

ten grondslag

identiteitsvorming

binnen 'Gesprachsgemeinschaften'

dan waar

het gaat

om de
In 'Ge-

sprachsgemeinschaften' treedt er op basis van communicatie en
thematische relevantie (informele) groepsvorming op en ontwikkelen

zich groepsnormen die bevorderend werken op de identi-

teitsvorming

van

individuele deelnemers

In het

geval van

deelname aan verenigingen en clubs is naar de mening van Dunckelmann
dracht

sprake van identiteitsvorming door de direkte over
van waarden en normen

verschil

tussen

door (lokale) instituties

beide vormen van

Met

participatie in het maat-

schappelijk verkeer manifesteert zich niet zozeer in de feitelijke

bijdrage die geleverd wordt aan lokale identiteitsvor

ming, dan wel in de rol die interpersoonlijke communicatie in
dat proces speelt.
Op grond van een sociaal-historische analyse van verenigingen in

West Duitsland komt Dunckelmann

"die vom

Verein vertretenen

nicht Gegenstand von

tot de konklusie dat

Wertvorstellungen grundsätzlich

Meinungs

und

Wi1lensbiIdungsprozessen

(sind); sie werden nicht in permanenter Kommunikation fortentwickelt

und vervollkommnet, sondern pauschal als eine undis-

kutierbare

Selbstverständlichkeit dezisiomstisch akzeptiert

und lassen sich dementsprechend als 'institutionalisierte Wer
te' begreifen."ІД8)
Op lokaal
van thematisch

nivo vindt

gestructureerde vormen

communicatie en door
waarden
ties.

identiteitsvorming plaats

overdracht

van

op basis

van interpersoonlijke
geïnstitutionaliseerde

en normen door plaatselijke instellingen en instituDe reden waarom in het laatste geval

communicatie

een ondergeschikte

rol speelt

interpersoonlijke
wordt verduide-

lijkt aan de hand van Luhmann's onderscheid tussen 'eenvoud!-
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ge sociale systemen' en 'formele organisât íes'.(49)
In de mate waarin een sociaal systeem structurele kenmerken heeft die een bepaJlde handelwijze voorschrijven of van
de leden verwachten, is dat sociaal svsteem 'formeel' of geformaliseerd te noemen Binnen een formeel sociaal systeem bestaat vanutt de structuur van dat systeem consensus over de
handelwijzen die met deelname aan dat systeem verbonden zijn,
de rechten en plichten van deelnemers zijn vanuit het sociaal
systeem gedefinieerd.
Deze voorgegeven consensus heeft konsekwentíes voor de interpersoonlijke communicatie binnen zo'η sociaal svsteem. In
tegenstelling tot de flexibele en open aard van communicatie
situaties die als 'eenvoudig sociaal systeem' beschreven
zijn, is interpersoonlijke communicatie binnen een formele or
ganisatie vooigestructureerd omdat het 'intermittierende' ka
rakter van communicatiesituaties binnen formele organisaties
ontbreekt, zijn de ontplooiingsmogelijkheden veel geringer.
(50)
De politieke funktie van instellingen en instituties, waar
het gaat om identiteitsvorming als 'burger', ligt dan ook
niet, zoals bij thematisch gestructureerde communicatiesitua
ties, in de thematisering van ^aanvankelιjk> subjectieve en
diffuse problemen en gevoelens van onbehagen, maar in het on
der de aandacht brengen en houden van manifeste belangen In
zoverre deelname aan verenigingen en clubs het onderschrijven
van die manifeste belangen veronderstelt, vindt bij de deelne
mers identiteitsvorming plaats, echter m e t op basis van een
'vrije' uitwisseling van feiten en meningen. Interpersoonlij
ke communicatie, zoals die in thematisch gestructureerde com
municatiesituaties plaatsvindt leidt tot identiteitsvorming
'van onder af', terwijl deelname aan verenigingen en clubs
'van boven af' socialiserend werkt Op lokaal nivo zijn thema
tisch gestructureerde communicatiesituaties dus niet alleen
te onderscheiden van interactiepatronen zoals die welke di
rect uit de sociale structuur waarvan het individu deel uit
maakt voortvloeien, maar ook van interpersoonlijke communica-
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tie op institutioneel nivo, zoals die in de informele structuur van formele organisaties gestalte krijgt.
Dunckelmann Is zijn onderzoek gestart vanuit een optiek op sociaal handelen waarin interpersoonlijke communicatie niet bij
voorbaat
als aparte vorm van sociaal handelen werd opgevat.
Dunckelmann's onderzoek is een studie naar de communicatieve
aspecten van sociaal handelen Deze invalshoek is verwoord in
het concept van de 'doppelt-gegenstrukturelIe Gruppenkommunikation'.
In de analyse van de grenzen van 'doppelt-gegenstrukturelle Gruppenkommumkation' ontwikkelt Dunckelmann - in aansluiting op Luhmann - een perspectief op communicatief handelen
als thematisch gestructureerde communicatie. Deze vorm van
communicatief handelen is analytisch te onderscheiden van andere vormen van sociaal handelen. Niet de groepsrelatie, noch
de formele structuur, maar de thematische relevantie vormt
het motief voor communicatief handelen.
De perceptie van de thematische relevantie is voor Dunckelmann gekoppeld aan specifieke rollen. Thematisch gestructureerde vormen van communicatief handelen zijn 'öffentlich'.
'Openbaar' verwijst bij Dunckelmann echter niet naar de tegenstelling tussen openbaar en particulier als kenmerk van commu
nicatievormen (bv. media versus interpersoonlijke communicatie), maar als kenmerk van de relevantie van thema's voor het
individu, in de rol van burger, als inwoner die belang heeft
of zou moeten hebben bij de politieke besluitvorming op lokaal nivo. Dit staat in tegenstelling tot de relevantie die
thema's kunnen hebben voor het individu in meer 'particuliere' rollen zoals huisvader, echtgenoot of kollega.
Het rolspecifieke karakter van informele vormen van thematisch gestructureerde openbare communicatie komt ook naar voren wanneer Dunckelmann een aantal theoretische overwegingen
geeft ten aanzien van de mogelijkheden tot communicatief handelen in buurtverband.
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De 'Naclibarschaftsgedanke' die tussen de beide Wereldoorlogen
haar intrede deed had als drijfveer het herstel van harmonische verhoudingen In de grootstedelijke woongemeenschappen
Deze gedachte werd ontwikkeld vanuit de dichotomie stad-plat
teland De buurtverhoudingen van de kleine rurale woongemeenschappen dienden hersteld te worden in de grote steden
Het kontakt met buren wordt in kleine gemeentes en in rurale gebieden vergemakkelijkt door het feit dat men elkaar persoonlijk kent Men ontmoet elkaar niet uitsluitend in de speci fi eke rol van buurman, kol lega of clubgenoot De overzichtelijkheid van de situatie draagt ertoe bij dat men elkaar in
gegeven rollenkombinaties kent en dat die kombinat Ie van rollen in alle relaties en interactiesituaties betrokken wordt
In een dergelijke situatie, stelt Dunckelmann, kan ook geen
sprake zijn van een scheiding tussen particuliere en openbare
sfeer, omdat de verschillende sociale 'Lebensbereiche' samenvallen en in elkaar overlopen (51)
Het ontbreken van roldifferentiatie, en daarmee van een
scheiding tussen particuliere en openbare sfeer in dergelijke
sociale svstemen heeft een tweetal konsekwenties Allereerst
ontbreken de voorwaarden voor het totstandkomen van 'doppeltgeqenstrukturelIe Gruppen' aangezien deze zich in een zodanig
geïntegreerd sociaal systeem m e t als autonoom ten opzichte
van 'Lebensbereiche' uit de particuliere sfeer kunnen manifesteren
Voor 'politieke' thema's ('politiek' in de zin van voor
het individu in de rol van 'burger' relevant) houdt deze konstatering in dat zij nagenoeg uitsluitend langs institutione
Ie weg als gevestigde belangen gegenereerd worden Mogelijkheden tot het duurzaam generen van politieke thema's 'van on
der af' op basis van thematisch gestructureerde informele vor
men van openbare communicatie in 'doppelt-gegenstrukturelIe
Gruppen' ontbreken immers In geïntegreerde sociale systemen
wordt de 'lokale openbaarheid' gekonstitueerd door lokale instituties en incidentele (met-permanente) vormen van openbare communicatie
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Het samengaan van het ontbreken van roldif ferentiatie, geïntegreerdheid van

het sociale systeem

en geringe mogelijkheden

tot thematisch gestructureerde informele

vormen van openbare

communicatie, zoals dat voor rurale woongemeenschappen gekon
stateerd is, trekt volgens Dunckelmann een zware wissel op de
toepasbaarheid

van de 'Nachbarschaftsgedanke' in grootstede-

lijke samenlevingen
hier

"Mithin laßst

sich feststellen, daß der

skizzierte Typus der dor f 1ich-klelnstadtischen Nachbar-

schaft sicher

nicht geeignet

zwischen Privatwelt und
gieren, da

ist, als

vermittelnde Instanz

organisierter Öffentlichkeit zu fun-

er nur unter Verhaltnissen

Trennung von öffentlichem

und

denkbar ist, die die

privatem

Handeln

gar

nicht

kennt "(52)
In

grotere gemeentes, die о a

toenemende

gekenmerkt worden door een

scheiding tussen wonen en werken, ontbreekt de o

verzichtelijkheid van sociale verhoudingen zoals die in dorps- en plattelandsgemeentes bestaat
gelijkheden om
te kennen

Men heeft dus geringere mo

medebewoners inclusief

hun rollenkombinatíes

Veelal ontmoeten inwoners elkaar in specifieke hoe-

danigheden, als kol lega'ь, ouders, clubgenoten en ook als bu
ren

Hoewel de onvolledige integratie een gunstige voorwaarde

vormt

vopr 'doppelt-gegenstrukturelIe

Gruppenkommunikation',

is het de vraag of de 'Nachbarschaft' daar ook een goede uit
gangssituatie voor is, zoals in de Amerikaanse en Duitse pla
nologie lange tijd gedacht werd
Aan de hand van Amerikaans onderzoek van Jacobs[53) demon
streert Dunckelmann dat het 'buren/buurtbewoner
leiding

zijn wel aan

geeft tot interactie en groepsvorming, maar tegelij

kertijd een aantal belemmeringen kent die een negatief effect
hebben op het totstandkomen van autonome, vrije 'Gesprachsgemeinschaften'
Als

belangrijkste belemmerende faktoren noemt Dunckelmann

het onvrijwillige of gedwongen karakter van buren- en buurtrelaties - men heeft geen keuze - en de formele en informele ge
dragsregels (geluidsoverlast, onderhoud woning) die het wonen
en

de omgang met buren min of meer reguleren

In dat opzicht
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is de konlekbt waarin kontakten met buren plaatsvinden eerder
te vergelijken met wat Luhmann 'formele organisaties' heeft
genoemd, dan met 'Gesprachsgemeinschaften' Evenals bij formele organisaties vindt interpersoonlijke
communicatie wel
plaats, maar de flexibiliteit en de structurering daarvan thematisering, voortzetting
staan m e t los van de (sociaal
wenselijke) noodzaak om in goede verstandhouding met buren te
leven
Met het risico voor ogen van onenigheid, voortvloeiend uit interpersoonlijke communicatie, kunnen kontakten met
buren zelfs tot vermijden van communicatie over (controversi
ele) onderwerpen leiden teneinde interactie met hen mogelijk
te maken
De situatie schrijft handelwijzen voor waarbinnen wel ruimte voor overleg en uitwisseling van ervaringen en meningen be
staat, maar de situatie zelf staat (letterlijk) niet ter discussie
Dit houdt tevens in dat politieke onderwerpen (in de
zin van thema's die buiten de particuliere sfeer liggen en mogelijk consensus-gevoelig zijn) beperkt bespreekbaar zijn
Uit de voorwaarden waaronder buurtkontakten in kleine
dorps- en plattelandsgemeentes kunnen floreren valt af te lei
den dat het waarschijnlijk is, dat communicatie met buren in
grotere gemeentes minder frekwent zal voorkomen en dat buren
en buur tkontakten in grote steden een minder goede basis vol men voor identiteitsvorming door middel van 'doppeltgegenstrukturelIe
Gruppenkommunikation'
Deze verwachtingen
vindt Dunckelmann in het empirisch materiaal over buurtkontakten grotendeels bevestigd
De frekwentie van gesprekken met buren is lager in grotere
gemeentes dan in kleine gemeentes In termen van identiteitsvorming scoren personen die regelmatig met hun buren Kontakt
hebben niet hoger dan mensen die nooit met hun buren praten
(54) In de miljoenenstad (binnenstad en buitenwijk) hebben de
hogere oplcidings- en inkomensgroepen minder dan andere kategorieen deel aan gesprekken met buren
Vrouwen hebben in de
grote steden meer kontakt met buren dan mannen
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De kontakten in de grote steden tussen buurvrouwen zijn naar
de mening van Dunckelmann eerder vanuit een negatieve dan van
uit een positieve motivatie te verklaren Onder de omstandigheden waarin nauwelijks een communicatiesituatie op basis van
thematische relevantie tot stand kan komen dienen buurtkontakten als minimale basib voor een communicatieve infrastruc
tuur die, indien nodig, geaktiveerd kan worden bv wanneer ge
zamenlijk optreden van buurtbewoners noodzakelijk is In verband met gewenste of ongewenste maatregelen van de kant van
de gemeente, woningbouwvereniging e d
Een tweede, meer fundamentele reden ontleent Dunckelmann
aan Jacobs die buurtkontakten, hoe voorzichtig en vrijblijvend ook, ziet als het scheppen van een 'openbare sfeer' op
basisnivo teneinde een socialiserlngsklimaat te scheppen voor
kinderen (55)
In tegenstelling tot communicatiesituaties die op bas,is van
een thematische relevantie tot stand komen vormen buurtkon
takten een oneigenlijk gemotiveerde ver vanging van 'doppelt-gegenstrukturelIe Gruppenkommunikation' teneinde over
een minimale communicatieve infrastructuur te beschikken wanneer de wenselijkheid (kinderen) of noodzakelijkheid (gemeen
schappelijke problemen) zich voordoet Buurtkontakten in grote steden dienen het 'open houden' van een potentiële communicatiestructuur en zijn daarom ook niet thematisch gestructureerd
ze hebben veeleer een ritueel karakter
De thema's
waarover gecommuniceerd wordt zijn in dat verband onderge
schikt aan het feit dat een communicatiesituatie gefingeerd
en geprolongeerd wordt
De vaak gesignaleerde communicatieproblemen in nieuwe steden en nieuwbouwwijken lijken niet zozeer te herleiden tot
een gebrek aan communicatie- en interactlemogelijkheden - die
zijn immerb in de aanwezigheid van medebewoners gegeven maar veeleer tot het ontbreken van onderwerpen, problemen en
thema's die 'openbaar' (in de zin van 'veralIgemeinerungsfahig' (Luhmaiin)) zijn
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Gebeurtenissen, problemen

en thema's

vormen naar

de mening

van Dunckelmann en Lulimann aanleiding tot thematisch gestructureerde communicatiesituaties

Voorwaarde voor lokale commu-

nicatie is dat deelnemers aan communicatiesituaties aanspreek
baar zijn en deelnemen vanuit een identiteit, rol of oriëntatie als 'burger', als lid van een lokale gemeenschap voor wie
een lokaal

thema en de communicatie

zijn

Vaak

ontbreekt die lokale oriëntatie

ners

Het ontwikkelen van die lokale oriëntatie - lokale soci-

alisering - wordt bemoeilijkt
tie

en door rol fragmentât ie

van de
nen,

over dat thema relevant
bij nieuwe bewo-

door de niet volledige integraBeide

worden als gevolg gezien

toenemende scheiding van

'Lebensbereiche' (werk, wo-

school) die de ruimtelijke

structuur van moderne grote

steden kenmerkt

Openbare communicatie

is, als we

vanuit Dunckelmann's theo-

letisch perspectief op communicatief handelen redeneren, openbaar omdat

het

op

thema's

betrekking

heeft,

waarvan

de

relevantie buiten de strikt particuliere sfeer ligt

De konse-

kwentie van het aanbrengen van een scheiding tussen

openbare

en

particuliere sfeer zou zijn dat ook voor het sociaal han-

delen een onderscheid gemaakt wordt tussen openbare en parti
cutiere tollen
in

Een soortgelijk onderscheid

was al merkbaar

Bahrdt's opvatting over 'Repräsentation'

als in de open-

baarheid
mann

gemanifesteetde vorm van sociaal handelen

matisch

gestructureerde communicatiesituaties

rol-neutraal, want thematisch
het

Dunckel-

wijkt hier af van Iuhmann omdat volgens de laatste thegestructureerd,

per definitie
zijn

Achter

verschil in opvatting tussen Luhmann en Dunckelmann gaat

een fundamenteler verschil in perspectief op de communicatieve aspecten van sociaal handelen schuil

dat tussen een struc-

turele en een interact ionistische roltheorie-opvatting in het
kader

van de gehanteerde

tegenstelling tussen

en openbare sfeer

Dit probleem

het kader van onze

studie hier

steld

particuliere

wordt gememoreerd,
niet nader

aan de

maar in
orde ge-

-140

Dat naar Dunckelmann's mening communicatief handelen zich afspeelt in de 'openbaarheid', d w z dat de relevantie van de
thema's naar een 'algemeen belang' en niet naar particuliere
belangen verwijst, blijkt eveneens wanneer het funktioneren
van aktiegroepen - 'Bürgerinitiative' - door hem verklaard
wordt (56) Het ontstaan en de ontwikkeling van aktiegroepen
ziet Dunckelmann als een goed voorbeeld van een ontwikkeling
in de 'lokale Öffentlichkeit'
Het werkterrein van aktiegroepen beslaat de problemen die aan
de rand van het overheidsbeleid liggen en die tegelijk dicht
bij de mensen staan, zodanig, dat ze deel uitmaken van de dl
rekte woon- werk- en leefomgeving wonen, verkeer, opvoeding
gezondheid en recreatie Juist vanwege het direkte belang van
deze onderwerpen voor betrokkenen lenen ze zich minder voor
een gefragmenteerde behartiging door verschillende formele belangene rgam sat ι es
Vanwege de direkte binding met betrokkenen funktioneren ak
tiegroepen als intermediair tussen het individu en de 'openba
re' instituties "Ihre Funktion nach helfen sie somit jenes
Kommunikationsdefizit vermindern. das wir früher als einen
Mangel an doppelt- gegenstrukturelle GruppenbiIdung charakterisiert haben "(57) De structuur van aktiegroepen is daarmee in overeenstemming deelname door betrokkenen, kleine aantallen deelnemers, geen formalisering van communicatie en be
sluitvormingsprocessen, financiering uit donaties en als voor
naamste taak voorlichting en informatieverstrekking
Juist door het vermijden van kenmerken van formele organisaties (Luhmann) en door zo dicht mogelijk een structuur te
benaderen zoals die voor 'einfache Sozialsysteme' beschreven
is, kunnen aktiegroepen als relatief autonome 'Gesprachsgemeinschdften' overtuigend werken Het succes hangt af van de
mate waarin men erin slaagt anderen ervan te overtuigen dat
het om een probleem gaat dat eenieder raakt, en m e t om een
lobby voor specifieke groepsbelangen De voornaamste funktie
ligt in het scheppen van art ι kulennqsmogel ι jkheden en het
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via openbare communicatie bereiken van een zo groot mogelijke
overeenstemming over het (algemene) belang van het probleem
Afhankelijk van hot nivo waarop politieke besluitvorming
moet plaatsvinden richt men zich daarbij op gemeenteraad, het
provinciebestuur of op de landelijke overheid
Het 'lokale
'karakter van 'lokale coinmunicdtie' ligt in het 'openbare' karakter van de thematiek, in de relevantie voor het individu
als burger of Inwoner van de woonplaats of gemeente
liet deze analyse van structuur en funktie van aktiegroepen
als onderdeel van de 'lokale Öffentlichkeit' geeft Dunckelmann een verklaringsmodel dat tevens toegepast kan worden op
alternatieve kleinschalige vormen van openbare communicatie
en op alternatieve kleinschalige media C58)
Met het beschikbaar komen van goedkope en handzame communicatietechnologie is voor aktiegroepen een gelegenheid ont
staan om efficiënter, via radio, stencils, kranten en tijdschriften velen te bereiken
Het gebruik van alternatieve.
kleinschalige media vormt een poging om door middel van een
alternatief, niet-geinstι tutlonaliseerd, niet-geformaliseerd
en met-geprofessionaliseerd gebruik van media, een mediumequivalent van een thematisch gestructureerde 'Gesprachsgemeinschaft' te realiseren (cf de term 'community' media)
Een wezenlijk verschil tussen alternatieve media, aktiegioepen en autonome 'Gesprachsgemeinschaften' blijft echter
het 'intermittierende' karakter van de laatste, het problema
tiseren van de continuering van de communicatiesituatie Het
is het ontbreken van dit besef, dat in de institutionalise
ring en professionalisering van het werk van aktiegroepen en
alternatieve media vaak uiteindelijk tot een funktlever 1 íes
leidt
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5 2 3

Lokale openbaarheid, lokale communicatie
en lokale media

De literatuurstudie van Dorsch en Langenbucher naar 'Stadt ι sehe Öffentlichkeit' en het daarop aansluitende onderzoek van
Dorsch naar het 'Einleben als Kommunikationsprozeß' waren ge
situeerd rond een experiment dat in 1970 In een 'Fntlastunqsstadt' aan de rand van München plaatsvond Doel van het experiment wai> na te gaan hoe lokale communicatie in een nieuw
stadsdeel tot ontwikkeling komt en welke bijdrage een wekelijks verschijnend huis aan-huisblad ('Hallo Perlach') aan
die ontwikkeling en aan het tot stand komen van een '(sub)lokale Öffentlichkeit' zou kunnen leveren (59)
Voor dit experiment en het begeleidende onderzoek van
start gingen "stellte sich grundsatzlich die Frage nach der
Beschaffenheit und Struktur stadtischer Kommunikation, die
die Kriterien fur das Entstehen einer stadtischer Öffentlichkeit liefern sollte "(60) Het is deze vraag en de benadering
van het fenomeen 'lokale communicatie' en 'lokale Öffentlichkeit' die er uit voortvloeit (en in mindere mate het onderzoek zelf) die hier geanalvseerd zullen worden Al eerder is
ten aanzien van lokale communicatie
en 'lokale Öffentlichkeit' gekonstateerd dat het om een conceptualiseringsproble
matiek handelt De studie van Dorsch en Langenbucher geeft de
gelegenheid om na te gaan hoe vanuit het perspectief van de
communicatiewetenschap in de В R D lokale communicatie gecon
ceptualiseerd wordt en welke betekenis en funktie het concept
'Öffentlichkeit' daarin krijgt
Al bij een eerste verkenning van de begrippen en concepten
die in relatie tot lokale communicatie gehanteerd worden konstateert Dorsch dat het begrip 'Offent 1ichkeit'(als aanduiding voor het onderzoeksobject 'lokale communicatie') onvoldoende wetenschappelijk doorvorst is De these over de wisselwerking tussen 'Privatheit'en 'Öffentlichkeit' vormt weliswaar een belangrijk referentiekader voor studies naar communicatie-abpekten van het leven in de grote steden, maar geeft
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geen

verduidelijking of specificatie van het begrip 'Offent-

1ichkeit'.
Ook

de traditionele

chener

'Pubi ιzistikwissenschaft' en de 'Mun-

Zeltungswissenschaft' schieten volgens

opzicht

tekort

Dorsch in dit

De 'Pubi ιzistikwissenschaft' kent alleen het

begrip 'Lokalzeitung' als aanduiding voor kleine, lokaal ver
spreide dagbladen en voor het verzorgingsgebied en
le deel
Groth,

van een krant. Voor de
als

het loka

terminologie van d' Ester en

representanten van de 'Munchener Zeitungswissen

schaft', geldt

als voornaamste bezwaar dat

ze stoelt op een

opvatting over communicatie, naarin interpersoonlijke en m e t mediale communicatievormen geen duidelijke plaats hebben.
Voor een theoretische plaatsbepaling van lokale communica
tie gaan Dorsch & Langenbucher uit van
die van Treinen
kale

naar 'svmbolische

communicatie wordt daar

munikation'

de sociologische stu

Ortsbezogenheit'.(61 ) lo

opgevat als 'ortsbezogene Kom

wat wil zeggen "dan der Ort das verbindende Ele

ment im konmiunikativen Handeln der Mitglieder einer örtlichen
Sozialstruktur ist." (62)
De
en

verwijzing naar de studie van Treinen is onzorgvuldig

onvolledig. Onzorgvuldig omdat Treinen

'communicatief

handelen' gebruikt

zelf niet de term

maar 'interactie'

Ze is

ook onvolledig omdat, waar Treinen aantoont dat sommige situatiegebonden interactievormen

een

'communicatieve'

werking

hebben die verder reikt dat de specifieke interactiesituatie,
zoals liet scheppen van een

gemeenschappelijk

referentiekader

voor de betrokkenen of het verwijzen naar gesymbolysoerde referentiekaders
vanuit een
maakt

In 'indirekter Kommunikationen', hij dat doet

specifiek handelingstheoretisch

perspectief. Hij

gebruik van Shibutani's opvatting over referentiegroe-

pen als 'perspectieven' en van Strauss' concept van de 'situational

identity'.(63)

Dit achterliggende handelingstheoretisch perspectief ontbreekt

echter in Dorsch' en

Langenbucher's overname en aan-

passing van Treinen's concept van de 'symbolische Ortsbezogenheit'
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Een zelfde onzorgvuldigheid treedt aan het licht bij de vol
gende stap in de conceptualisering van 'lokale communicatie'
door Dorsch en Langenbucher, te weten een differentiatie naar
verschijningsvormen die 'lokale communicatie' kan aannemen
Hiervoor wordt teruggegrepen op een sociologische klassifikatie van communi cat ιetypen door Reimann, ook weer zonder nader
in te gaan op de achterliggende handelingstheoretische over
wegingen Wanneer door ons uitgebreider wordt ingegaan op Rei
mann's klasslfikatie gebeurt dat niet alleen om redenen van
zorgvuldigheid, maar ook omdat Reimann in zijn klassif ιkatie
aandacht besteedt aan openbare en met-openbare of particulie
re vormen van communicatief handelen, een gegeven dat ook
voor Dorsch en Langenbucher gezien het door hen gesignaleerde
problematische karakter van het concept 'lokale Öffentlichkeit' relevant zou zijn geweest
Evenals Bahrdt situeert Reimann sociaal handelen in het
spanningsveld tussen particuliere en openbare sfeer. De respectieve sferen stellen eigen eisen aan de communicatieve aspekten van het sociaal handelen "In der Öffentlichkeit wird
nur Jenen Teil des Wesens sichtbar, der fur den offenen (Aus
sen)Kontakt notwendig und bestimmt ist Das andere wird 'privatisiert', den offenen Zugang entzogen "[65) In Reimann's visie lopen 'particuliere' en 'openbare' kenmerken van sociaal
handelen parallel aan de geslotenheid en openheid van het sociale systeem waarbinnen zich dat handelen afspeelt
De kenmerken van het sociaal systeem worden als determinerend beschouwd voor het 'openbare' of 'particuliere' karakter
van communicatief handelen C66) Op dit punt wijkt Relmann 's
visie op communicatief handelen af van die van Von Mervcldt,
Luhmann, Dunckelmann en Treinen, die juist het dynamische en
relatief autonome karakter van thematisch gestructureerde
interactiesituaties onderkennen
De kriteria die Reimann hanteert voor een indeling in commumcatietypen zijn vooral ontleend aan de sociale structuur
waarbinnen communicatie zich afspeelt en niet zozeer aan het
commun ι catlegebeuren zelf Voornaamste kenmerk vormt het on-
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derscheid tussen
direkte en indirekte communicatie
tr is
spiake van indirekte communicatie wanneet er in de ruimtelij
ke en/of tijdsdimensie een afstand bestaat tussen communica
tiepartners en er <derhalve> van een medium of intermediair
gebruik gemaakt wordt Indirekte communicatie speelt zich af
in de openbare sfeer Bij direkte communicatie is er geen af
stand (ruimteli)k еп/Ot temporeel) tussen communicatiepart
ners
Dat betekent niet dat direkte communicatie zich altijd
in de particuliere sfeer alspeelt
Hier voegt Reimann nog eon kenmerk toe, nl de intentie
van de zender Particulier betekent "auf einen bestimmten Emp
fangerkreis begrenzt" en openbaar "allgemein zugänglich" C66)
Direkte communicatie kan zich dan zowel in de particuliere
als in de openbare sfeer voltrekken Het 11jd/ruimtekr1 ter ιum en de intentie van de zender zijn andersoortige kriteria
en het naast elkaar toepassen van beide kriteria leidt tot
een klassif ιkatie van communicatletvpen die niet geheel slui
tend is
Voor de verdere onderveidel ing van communicatletypen maakt
Reimann gebruik van een aantal aan de groeps sociologie ont
leende kenmerken en komt dün tot de volgende driedeling 'Primai kommunikation', 'Quasi-Primarkommunikat ion' en 'Sekundarkommiinikat ion ' f67]
Deze commumcatietypen zijn te onderscheiden, hoewel uit
Reimann's toelichting blijkt dat onder bepaalde omstandigheden communicatievormen kenmerken van verschillende commun i ca
tietypen kunnen vertonen Het meest duidelijk is het tvpe 'Sekundar-kommunkation', waartoe Reimann alle "Unternehmungen
der sogenannten Massenkommunikation" rekent C68) Deze communicatievormen kennen een grote afstand in ruimte en tijd tussen
participanten, een sociaal-rultureel heterogene samenstelling
en een lage identiteitsgraad van de deelnemers
De commumcatietypen 'Primar'- en 'Quasi-Primar-Kommunikation' zijn, afhankelijk van de omstandigheden, uitwisselbaar
'Quasi-Primar-Kommunikation'is qua intentie particulier, maar
kan in feite openbaar zijn, zij is systeem-intern, maar kan
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ook systeem-extern zijn, zij is direkt, maar kan ook indirekt
zijn Een zekere mate van afgrenzing van de 'Primar-kommunikation' bereikt Reimann toch door dit commumcatletype met name
te situeren binnen de 'klassieke kleine groep', de familie en
het gezin, waarbinnen sprake is van overzichtelijkheid, ver
trouwen en een homogeen sociaal-kultureel geheel Binnen het
gezin en de familie zijn deze sociaal-kulturele, sociaal-psy
chologische en fysiek-ruimtelιjke voorwaarden voor communica
tie in principe optimaal aanwezig In situaties waarin sprake
is van 'Quasi-Primar-Kommumkation' - Reimann noemt als voor
beelden kollega's op het werk, buren, schoolklassen en kleine
gespreksgroepen - is communicatie meer 'fragmentarisch' van
uit een specifieke rol, in een gegeven situatie, over een be
paald thema Dan tendeert communicatief handelen in quasi-pri
maire groepen "zu einer 'öffentlichen' Ausdrucksform" 169)
Het 'openbare' karakter van communicatief handelen liqt bij
Reimann in het feit dat communicatie 'partieel', nl rolspecifiek is Communicatiepartners zijn vanuit specifieke rollen
in interactie in tegenstelling tot communicatie in volledig
geïntegreerde sociale systemen zoals de primaire groep, waarvoor Reimann de kwalifikatie 'totale communicatie' gebruikt
Behalve een tweedeling tussen communicatie in de primaire
groep en massacommunicatie (hier mabsamediale communicatie)
levert Reimann's typologie een ruime tussenkategone van communicatievormen op, die vanuit de specifieke rol en structuurkenmerken en minder vanuit het rommunlcaLiegebeuren zelf,
nader gedifferentieerd moeten worden
Op basis van de typologie van Reimann komen Dorsch en Langenbucher vervolgens tot een eigen differentiatie in communicatletypen
Daarbij wordt Reimann's typologie uitgebreid met
twee communicatietypen (Auto-kommunikation en Massenkommunikation) die wel aan Reimann ontleend zijn maar in diens typologie onderdeel zijn van resp 'Primar-Kommunikation' en 'Sekundär Kommunikation Lokale communicatie, opgevat als 'ortsbezogene Kommunikation' manifesteert zich volgens Dorsch en Langenbucher in de volgende communicatietypen
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direkte communicatie deze is lokaal gesitueerd en po
tentieel lokaal naar inhoud
'Quasi Priiiiar kommunikation ' voor zover lokaal naar in
houd en gesitueerdheid, bv buurtkontakten
Sekundarkommumkatι on' voor zover het technisch eenvou
dige media betreft, als medium of intermediali woiden
hiel ook ruimtelijke structuren bv ontmoetingsplaat
sen opgevat
massacommunicatie bedoeld worden alle massamedia vooi
zover deze naar inhoud lokaal georiënteerd zijn
In deze indeling ontbreekt een ordenend principe Cr wordt af
geweken van Reimann's oorspronkelijke tvpologie en van zi m
visie op de relatie tuss»en commumcatietvpen en sociale struc
turen, zonder dat nieuwe knteria geesplie 11cord worden Во
vendien wordt het 'lokale aspekt van lokale communicatie op
verschillende manieren verwerkt in de gesitneerdheid van com
municatieprocessen en in de thematische relevantie van commii
meat i eve boodschappen
De door Dorsch en Langenbucher ontwikkelde conceptualise
ring van lokale communicatie blijft steken ιn een klabsifika
tie van communicatievormen
Gesystematiseerde theoretische
uitspraken over relaties tussen verschillende communi catlevor
men, over relaties tussen conimunicatietvpen en sociale struc
tuur, over ruimtelijke en sociale structuren, over lokale ori
ëntatie in relatie tot de relevantie van thema's en/of bood
schappen, over de structuur van communicatiesituaties, worden
niet gedaan Niet vanuit een communi cat iewetenscliappelι ik per
spectief - daarvoor wordt de problematiek als te complex en
de theonevormrng binnen de Munchener Zeitungswissenschaft'
als te inadequaat beschouwd
Maar ook theoretische aanzetten
van auteurs op wie in de fase van conceptualisering terugge
vallen wordt ( Bahrdt, Treinen, Reimann) worden niet opge
volgd, geïntegreerd of anderszins verwerkt
Het zelfde bezwaar geldt de uitvoerige literatuurstudie
van Dorsch naar een verscheidenheid van aspekten die voor de
bestudering van lokale communicatie relevant geacht worden

148-

ruimtelijke aspekten, het verschijnsel buurt, formele en in
formele groepsvorming, de relatie tussen lokale media en ge
meentepolitiek en de lokale pers in West-Duitsland en In de
Verenigde Staten Het resultaat van de literatuurstudie wordt
in de vorm van 'uitgangsstellingen' weergegeven en vormt geen
aanleiding tot theorievorming over lokale communicatie (70)
Deze stellingen worden In de navolgende clustering weergeven
- voorwaarde voor lokale communicatie is de schelding tus
sen particuliere en openbare sfeer,
- de subjectieve beleving van het stadsbeeld werkt door in
lokale comunicatie, de wijk moet een mul11 funkt toneel ka
rakter hebben, woonblokken moeten kort zijn en veel gele
genheid tot verkeer bieden, een wijk dient een voldoende
groot volume aan mensen te bevatten,
- de buurt is niet vanzelfsprekend een 'communicatieve een
heid' .
- woonduur, het hebben van kinderen, en sociale status
zijn van Invloed op lokale communicatie en op lokale so
cial isering,
- lokale integratie kan slechts partieel zi in omdat in
het stadsleven voor het indididu ook andere orientatie's
(regionaal, nationaal) een rol spelen,
- de strikt lokale krant is in West-Duitsland komplementair en geen vervanging van regionale en nationale
dagbladen,
de lokale krant schept een 'gemeenschappelιjklieid' en
biedt gesprekstof voor vrijblijvende communicatie
Op basis van de typologie van lokale communicatie en het re
sultaat van de literatuurstudie worden voor het onderzoek de
volgende uitgangspunten geformuleerd
1
communicatie vindt niet alleen dan plaats wanneer
die handelingsrelevant is,
2
ruimtelijke structuren determineren de ontplooiing of het
verval van lokale communicatie,
3
lokale betrokkenheid wordt niet alleen door direkte socia

149

le interaktie maar ook door direkte

of indirekte communi

catieve participatie gerealiseerd,
4

de lokale krant vervult een symbool funktie voor de iden
tifikatle van bewoners met hun gemeente,

5

de lokale krant kan gezien
van

woiden als een

speciale vorm

'Sekundarkommunikat ion' en is daarmee te onderschei

den van

'Masbeiikommunikation'

De vraagstelling van het onderzoek spitst zich too op de funk
tie van de lokale krant
identι fikatiesvmbool
Van

in dit geval

'Hallo- Perlach'

voor de bewoners

als

van de nieuwbouwwijk

een nadere sperifikatie van het theoretisch concept 'Of

fent 1ichkeit' wordt

verder afgezien

Het wordt

globaal om

schreven als 'Daseinsraum des gesammten sozialen Lebens'
Dorsch

onderkent dat 'lokale Öffentlichkeit'

opgevat zou

kunnen worden alt. een communicatiesysteem met een verscheiden
held

aan elkaar overlappende

'konimunikatlonskreise' die bij

specifieke media of communicatievormen horen
pas

wanneer ook

elementen

Maar. blelt ze,

architektonische, economische

\an de stad

of de gemeente

aspekten geoperationaliseerd

en kulturele

op hun communicatieve

zijn, kan

'Öffentlichkeit' als

'Kommurukationsfeld', als geheel onderzocht worden
In het onderzoek
concept

wotdt dan

ook niet

het oorspronkelijke

'stadtische Öffentlichkeit' gehanteerd, maar een klas

sifikatie

van Wagner,

waarin voor

communicatieonderzoek de

volgende ordeningsknter ia voor dataverzameling voorkomen
ridische, wettelijke en sociale antecedenten, het

ju-

'kommunika

tionsraum', communicatiebehoeften, commun ι catlethema s en com
municatiemedia (71)
De theoretische
tie'

conceptualisering van

'lokale communica

heeft bij Dorsch m e t geleid tot een theoretisch onder

bouwd onderzoeksdesign voor onderzoek naar de funktie van het
blad 'Hallo
van

Perlach'

Voor zover op

basis van de resultaten

het onderzoek verwezen wordt naar theoretische concepten

zullen

we die verwijzingen bespreken

en op implicaties voor

een conceptualisering van lokale communicatie analyseren
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Het begrip 'kommunikatlonsraum' wordt door Dorsch als data-ordeningskategorie en niet als element uit een theoretisch model gehanteerd. Dit houdt in dat 'kommunikatlonsraum' in aanzienlijk engere zin wordt gebruikt dat het aanvankelijk gehanteerde concept 'Öffentlichkeit' Omvatte 'Öffentlichkeit' in
principe het overlappend geheel aan 'kommunikatlonskreise',
alsmede de thema's en participanten aan die 'kommunikationskreise, 'Kommunikationsraum' heeft voornamelijk betrekking op
de ruimtelijke en sociaal structurele kenmerken van het onderzoeksgebied, de nieuwbouwwijk 'Neu Perlach'.(72)
Communicatiebehoeften, communicatiethema's en communicatiemedia worden in het onderzoek eveneens gehanteerd als afzonderlijke data-ordenings kategorieen waartussen op theoretisch
nivo geen relaties gespecificeerd zijn. Verklaringen van onderzoeksresultaten komen langs interpretatieve weg (het interpretatief aan elkaar relateren van verschilende resultaten)
tot stand en niet op basis van een toetsing van een theoretisch model van lokale communicatie.
Op het moment van onderzoek was het woongebied 'Neu-Perlach'
nog in aanbouw. Het stadsdeel was net meer dan een verzameling woningen en net minder dan een wijk. Hoewel de eerste
8000 bewoners met hun woningen tevreden waren, drukte het
feit dat allerlei andere infrastructurele voorzieningen nog
niet klaar waren een duidelijk stempel op het leefklimaat. De
tekortkomingen in de ruimtelijke infrastructuur werden in de
sociale sfeer enigszins gecompenseerd door het ontstaan van
verschillende verenigingen. Ook kon het weekblad 'Hallo-Perlach' zich in een brede belangstelling verheugen: 84% van de
inwoners kon als geïnteresseerde lezer beschouwd worden. De
groeiende behoefte aan kontakt en informatie kon ook afgelezen worden aan een oproep tot de vorming van 'koff 1ekransJes'; een oproep die na verloop van tijd succesvol bleek.
Dit verschijnsel, het ontstaan van 'kofflekransjes' wordt
door Dorsch geïnterpreteerd als een voorbeeld van een proces
van wisselwerking tussen 'Pr ιvatheit'en 'Offont 1ichkeit'.(73)
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Het 'Kof flekransje'ι s een svmbool voor de particuliere sfeer,
teiwijl het als medium dient voor een 'Öffentlichkeit' die er
(nog) niet is Deze interpretatie wordt niet verder toegepast
op kontakten met buren, vrienden en kennissen
Ook de informatiebehoeften worden overheerst door de onvolledigheid van de woonsituatie Informatie over de stand van
zaken met betrekking tot infrastructurele voorzieningen en informatie over de woonomqpving hebben een hoqe prioriteit
Hetzelfde beeld komt naar voren uit de analvse van de communicatiethema's De tekortkomingen van de woonomgeving bepa
len voor een groot deel de gespreksonderwerpen met huren
Deze thematiek vormde ook het voornaamste deel van de in
houd van het lokale weekblad Het weekblad kon dan ook een belangrijke informatie- en artikulatiefunktι e toegeschreven wor
den, waarbij aangetoond kon worden dat het blad zich een posi
tie wist te verwerven tussen interpersoonlijke communicatie
en de massamedia (regionaal dagblad, landelijk dagblad en om
roep) in De overheersende invloed van de onvolledige woonsi
tuatie op de lokale communicatie, wekte het vermoeden dat in
communicatief opzicht een geheel nieuwe situatie ontstaat,
wanneer deze perste fase achter do rug is
Enige indicaties hiervoor ontleent Dorscli aan de invloed
van de mate van aanpassing en van de woonduur op het gebruik
van verschillende vormen van lokale communiLatie Fen onkriti
sche, volledige aanpassing gaat samen met sterk gebruik van
en binding aan het weekblad 'Hallo-Perlach' Een overwegende
aanpassing hangt samen met bevredigende buurt kontakten ter
wijl degenen die zich voorzichtig aanpassen vooral deelnemen
aan verenigingen en manifestaties Bij degenen die er spijt
van hebben dat ze zijn verhuisd, komen al deze vormen van lo
kale communicatie minder voor 174]
Op basis van gegevens, verkregen door participerende obser
vatie gedurende een jaar, konstateert Dorsch dat eenzelfde
verschuiving in voorkeur voor vormen van lokale communicatie
blijkt
Het eerste halfjaar is men volop bezig met de woning
en lijken kontakten beperkt te blijven Na een half jaar o n
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enteert men zich op de omgeving buren, de buurt, \.erenigingsaktiviteiten en de lokale krant worden benut. In de daar op
volgende
periode treedt een konsolidatie op In de periode
daarna, na 2 jaar, ontstaat een behoefte aan meer persoonlijke en minder funktionele kontakten. Lokale communicatie vormt
niet alleen vanwege het simultane en overlappende karakter
van 'Kommunikationskreise, maar ook over de tijd een dynamisch geheel.
In dit onderzoek en in de literatuurstudie die eraan voorafging, slagen Dorsch en Langenbucher er in onvoldoende mate in
lokale communicatie als een complex en dynamisch geheel te
conceptualiseren. Dorsch zelf voert hiervoor in een latere publikatie, getiteld 'Interdisziplinare Aspekte lokaler Kommunikation', meerdere gronden aan (75)
Allereerst de konstatering dat het onderzoeksterrein 'lokale communicatie' nauwelijks toelaat dat eén vakgebied, laat
staan een discipline, zich dit fenomeen toe-eigent Dat houdt
volgens haar in dat discipline-specifieke benaderingen zich
veelal op een deel-aspekt richten. Voor de communicatiewetenschap zijn overwegingen om zich met lokale communicatie te bemoeien veelal van media-polιtieke aard geweest ^zoals het
vraagstuk van de persconcentratie), wat hooft geleid tot een
verdere menging van het onderzoeksterrein tot de lokale dag
bladpers. Daarbij wordt dan wel erkend dat lokale communica
tie meer omvat dan het funktioneren van de plaatselijke
krant, maar dit vormt doorgaans geen reden om in een conceptu
alisering van lokale communicatie uitgebreid aandacht te be
steden aan andere communicatievormen - folders, aktiegroepen,
wijkbladen, veremgingsaktι vitei ten - en aan interpersoonlij
ke communicatie.
Ten aanzien van het verschijnsel 'interpersoonlijke commu
nicatie' bespeurt Dorsch een ambivalente houding bij vertegen
woordigers van de communicatiewetenschap in West-Duitsland.
Er wordt verwezen naar het verschijnsel van de two-step-flow
en naar het belang van interpersoonlijke communicatie, ook in
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relatie tot mediagebruik, maar het onderzoek ernaar wordt op
grond van wetenschapspolitieke overwegingen aan andere disci
pli nes toebedacht
De beperkingen die dit met zich meebrengt werden in de
'Per lach'-stud le merkbaar door twee samenhangende konstatenngen de participerende observatie leverde enerzijds data en
inzichten op. die in het theoretisch referentiekader van het
onderzoek m e t voorzien en niet opgenomen waren en uit de
survey data vielen anderzijds in onvoldoende mate die faktoren op te maken, die in de subjektieve beleving van het aan
passingsproces een rol speelden Om die reden werd het onder
zoek nog enige tijd als e\ploraLief onderzoek voortgezet,
waarbij \ooral duidelijk werd dat communi rat ιeprobleinen en
communicatieve integratie binnen een lokale setting, vanuit
een perspectief op sociaal handelen, op de rol speri f ιeke aard
van sociaal handelen en het situatiegebonden karakter van so
ciaal handelen bezien dienen te worden (761
De beperkingen die Dorsch signaleerde aan het concept 'lo
kale Olfent1ichkeit' zijn dan ook vooral te wijten aan hot in
onvoldoende mate ontwikkelen van een theoretisch perspectief
op lokale communicatie op basis van een integratie van communicatlewetensrhappelιjke en sociologische theoretische aanzet
ten voor de bestudering van communicatieve aspekten van soci
aal handelen binnen een lokale kontekst

5 2 4

Lokale openbaarheid als 'kommunikatιonsraum'

De tekortkomingen die Dorsch de Duitse communicatiewetenschap
toeschrijft bij het onderzoek naar lokale communicatie, gel
den zeker ook voor de 'Nürnberger' tak, de onderzoeksgroep
rond Ronneberger, die vanuit structureel funktlonalistisch
perspectief onderzoek heeft verricht naar de relatie tussen
de lokale en regionale pers en haar verzorgingsgebied (77)
voor onze studie is relevant dat deze onderzoeksgroep, hoewel
onderzoeksmatig sterk gericht op lokale en regionale pers,
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theoretisch heeft gewerkt aan een conceptualisering van openbare communicatie in termen van het aan 'Öffentlichkeit' verwante concept 'Kommunikationsraum'. Daarbij valt te konstateren dat deze conceptualisering in de loop der tijd een zekere
evolutie doorgemaakt heeft
Al In 1964 formuleerde Ronneberger de stelling, dat "Massenkomraunikatlonsmittel den Raum der Öffentlichkeit herstellen". (78) Hij legt daarbij de nadruk op massacommunι cat ιemιddelen, omdat hij bij die formulering ontslagen is van de ver
plichting een definitie van massacommunicatie te geven Massa
communicatiemiddelen kunnen massamedia zijn, noodzakelijk is
dit echter niet, hoewel Ronnebergers betoog moeilijk te be
grijpen is. wanneer met massacommunicatiemiddelen niet de
massamedia bedoeld zouden worden
Ten aanzien van het begrip 'Öffentlichkeit' onderschrijft
Ronneberger Habermas' analyse van de 'Strukturwandel der Öffentlichkeit', echter zonder diens pessimistische waardeoordeel over te nemen. De moderne samenleving wordt gekenmerkt
door een scheiding tussen staat en samenleving, en in het con
tinuum tussen beide sferen funktioneert een 'openbaarheid'
die op enigerlei wijze tot stand gebracht moet norden
Het is de voornaamste funktie van moderne hedendaagse 'communicatiesystemen' die openbaarheid te creëren Samenhangend
met die funktie kunnen aan massamedia een drietal andere funkties toegeschreven worden socialisering, politieke kontrole
en vorming- en opvoeding Ofschoon Ronneberger de term 'kommunikationsraum' hanteert als aanduiding voor de 'Öffentlichkeit' die door massamedia tot stand gebracht wordt, worden
beide concepten aanvankelijk niet nader uitgewerkt 'Kommunikationsraum' wordt als equivalent gebruikt voor de 'openbare
sfeer', die in de і ы е van Ronneberger het domein bij uit
stek van de massamedia vormt (79)
Konkrete aanleiding voor een nadere beschouwing over 'Kommunikatιonsràume' vormt een onderzoek van Stuiber naar funkties van lokale en regionale dagbladen in relatie tot sociaal-
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economisclie en politieke kenmerken van hun verzorgingsgebied,
door Ronneheiger omschreven als een onderzoek naar "die Grenzen

von Kominunikatlonsraume"

lel verschijnende

In een tweetal nagenoeg paral-

publikatie:» van Stuiber en van Ronneberger

en StuibertSOl wordt een tvpologie ontwikkeld van verzorgingsgebieden

en daarbij behorende typen lokale en regionale dag-

bladen

Het uitgangspunt is daarbi3 dat de sociaal-kulturele

structuur van een verzorgingsgebied mede van invloed is op de
'Zeitungsstruktur' van de regionale en lokale pers in het desbetretfonde

verzorgingsgbied

Hoewel het onderzoek zich toespitst op de lokale en regionale

pers. wordt in de theoretische

perspectief
onsraume'
voor

overwegigen oen

ruimer

gehanteerd, een analvse van 'lokale Kommunikat1en de betekenis

van soclaai-kulturele structuren

de lokale en regionale communicatie

Het is dit theore-

tisch perspectief op lokale communicatie en (in mindere mate;
de tvpologie van regionale en lokale pers dat in deze analyse
van her werk van Stuiber en Ronneberger centraal staat
Teneinde voor
inzichten omtrent
bijzonder
oriënteert

empirisch onderzoek

over de structuur

Stuiber zich in eerste
ervaring op als

ver het specifiek
(111 de

vorm van

verzamelen, in het

en funktie van

tik- on /eitungswissenscliatt
stellende

relevante theoretische

lokale communicatie te

de lokale pers,

instantie op de Publizis

Dit leveit hem eenzelfde teleurDorsch

lokale karakter

De weinige uitlatingen ovan de

plaatselijke pers

normatieve aanbevelingen

en beschrijvingen

van praktijkervaringen) zijn eerder gericht tot de dagbladredacteur, dan dat ze als theoretische basis voor empirisch onderzoek kunnen dienen [811
Een
ren

andere invalshoek zijn de inzichten in het funktione-

van de lokale pers die

ontleend kunnen worden aan reeds

verricht empirisch onderzoek

naar

plaatselijke en regionale dagbladen
matisch

De door Stuiber

inhoudsanalvses

lokale

geanalyseerde

van lokale en

berichtgeving

in

Dit is evenmin onprobleonderzoeken, veelal

regionale dagbladen, vertonen

alle een aantal tekortkomingen die inherent zijn aan de gehan
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teerde onderzoeksmodellen. Analyses van de Inhoud van lokale
dagbladen vereisen een toetsingsmodel dat aan andere gegevens
dan die uit de inhoudsanalyse zelf ontleend moet zijn. En het
is op dit vlak, en niet zozeer in de analyse van de inhoud.
dat zich een aantal problemen voordoen.
Zo wordt in een aantal studies verwezen naar de 'öffentliche Aufgabe der Presse' als toetsingskriterium. Deze democratische taakstelling is volgens Stuiber slechts in vage bewoordingen in de wetgeving opgenomen. Dit heeft er in de verschillende onderzoeken toe geleid dat aan deze taakstelling
een verscheidenheid aan kriteria en operationaliseringen is
ontleend, die varieerden met de democratie-opvatting van de
onderzoekers en die aanleiding waren voor uiteenlopende uitspraken over het democratisch funktioneren van de lokale
pers.
Ook aan inhoudsanalyses waarbij afgezien wordt van normatieve kriteria ter waardering van de berichtgeving in lokale
dagbladen onderkent Stuiber een aantal problemen. Deze inputoutput-analyses maken een kwantitatieve vergelijking mogelijk
tussen de lokale berichtgeving van meerdere dagbladen binnen
eenzelfde verzorgingsgebied. Uitkomsten zijn echter alleen generaliseerbaar voor andere dagbladen in identieke verzorgingsgebieden, tenzij men van de veronderstelling uitgaat dat de
aard van het verzorgingsgebied geen enkele uitwerking heeft
op de selektie in de lokale berichtgeving.
Bijkomend probleem bij dergelijke input-output-analyses is
dat de metingen zich veelal beperken tot het aandeel lokale
berichten in verhouding tot het totale aantal berichten, terwijl het zinvoller zou zijn een vergelijking te maken van
het aantal in de krant gepubliceerde lokale gebeurtenissen in
relatie tot het feitelijk aantal lokaal relevante gebeurtenissen. Het feit dat deze verhouding nooit onderzocht wordt reduceert het belang van inhoudsanalyses van lokale en regionale
dagbladen op basis van een input-output-vergelijking tot een
kwantitatieve analyse van verschillen in lokale berichtgeving
tussen verschillende dagbladen in een verzorgingsgebied.
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Stuiber meent dat aan deze onderzoeken nauwelijks een nader
theoretisch inzicht m de funktie van de lokale en regionale
dagbladpers of van lokale communicatie ontleend kan worden,
omdat de funktionele vergelijkingknter ia op zijn minst problematisch zijn en voorts omdat er niet gedifferentieerd
wordt naar de invloed van het verzorgingsgebied op het funktioneien van de lokale en regionale pers (821
Ronnebeiger's opsomming van algemene funkt i es van massame
dia biedt naar de mening van btuiber evenmin aanknopingspunten voor een theoretisch perspectief op lokale communicatie
en vooi de analvse van 'lokale kommunikatlonsraume' Als eerste funktie zou dan 'lierbtellung von (lokaler) Öffentlichkeit1 in aanmerking moeten komen en in dat verband analvseert
Stuiber het concept 'Öffentlichkeit' op mogelijke theoretische inzichten Die analyse beperkt zich echter tot een drietal vooiboeiden (Habermab, Luhmann en Dahrendorf) aan de hand
waarvan Stuiber vooral het normatieve karakter en de beperking tot 'politieke communicatie' demonstreert
Op basis van die interpretatie wijst hij een analyse van
'lokale kommunikatlonsraume' uitgaande van een conceptualisering in termen van 'lokale Öffentlichkeit' af, juist vanwege
het normatieve karakter daarvan, terwijl voorts een onderzoek
naar het tunktloneren van de lokale en de regionale pers zich
zou beperkpii tot uitsluitend de politieke funktie<s> van lokale en regionale dagbladen (83)
Aangezien noch aan de Publizistik
en Zeltungswissenschaft, noch aan reeds verricht onderzoek en evenmin aan het
concept 'Öffentlichkeit' adequate theoretische inzichten ontleend kunnen worden voor een analyse van 'lokale kommumkatlonsraume' en voor een analyse van het funktloneren van de
lokale en regionale dagbladpers, stelt Stuiber zich tot taak
empirisch, langs induktieve weg, "ausgehend von vorfindbaren
sozialen und kommunikat ι even strukturen in realen Gemeinden,
Modelle zu Pntwerfen, die es erlauben, das Gefuge von lokaler
kommunikat ι on in seiner Gesamtheit zu verstehen un erst in
diesem Zusammenhang den Ort der lokalen Presse zu bestimmen "
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(84) Daarbij wordt niet uitgegaan van vooraf vastgestelde
(normatieve) funktionele kriteria, maar wordt allereerst de
structuur van het 'lokale Kommunikationsraum- in relatie tot
de structuur van het verzorgingsgebied geproblematiseerd. Pas
tegen die achtergrond kunnen dan de structuur en funktie van
lokale en regionale pers nader onderzocht worden.
Als algemeen uitgangspunt formuleert Stuiber de interdependentie tussen de gemeente als sociaal systeem en de structuur
en funktie van de lokale pers. Het onderzoek richt zich op
het 'Interaktionsfeld: Soziales System Gemeinde - Lokalzeitung'. Hiermee stelt Stuiber een van de centrale, nader te analyseren problemen zoals we die aan het concept 'Öffentlichkeit' onderkend hebben, i.e. de relatie communicatiestructuur
- sociale structuur, aan de orde.
In die zin vormt Stuiber's aanpak een meer fundamentele benadering van het verschijnsel lokale communicatie dan bv. bij
Dorsch aangetroffen kon worden. De additionele waarde van
Stuiber's studie ligt in het feit dat gedemonstreerd wordt
welke problemen zich voordoen wanneer vanuit een structureelfunktional istisch perspectief, zoals de Nürnberger onderzoeksgroep voorstaat, geprobeerd wordt de complexe verhouding tussen sociale structuur en communicatiestructuur adequaat te
analyseren. Stuiber's aanvankelijk zeer ruime conceptueel model van lokale communicatie wordt stapsgewijs teruggebracht
tot voor een structureel-funktional istische benadering hanteerbare proporties.
Uitgaande van het conceptueel model van een 'Interaktionsfeld': sociaal systeem gemeente - lokale krant, postuleert
Stuiber allereerst een drietal terreinen van waaruit in de
vorm van verwachtingen, behoeften of vereisten een beroep
wordt gedaan op het funktionoren van de lokale pers. Gedoeld
wordt op behoeften en verwachtingen van lezers; behoeften en
verwachtingen van lokale organisaties en instellingen (politiek, kultureel, economisch), en bestuurlijke en democratische vereisten voor het funktioneren van de lokale pers.
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Met name de eerste Kategorie. de subjectieve behoeften en
verwachtingen van lezeis , wordt van belang geacht omdat deze op twee manieren in het funktloneren van de lokale pers
doorwerkt. nl in het feitelijk gebruik van en de waardering
voor de lokale pers door individuele gebruikers en in de verwachtingen ten aanzien van de lokale pers die gegenereerd worden in de sociale interactie tussen inwonerb Inzicht in de
sociale interactie in een gemeente geldt op die wijze als
voorwaarde voor een inschatting van verwachtingen en interes
ses waarmee de lokale pers gekonfronteerd wordt
Toch wordt afgezien van een mogelijkheid tot verklaring
van het funktioneren van de lokale pers vanuit subjectieve behoeftes en verwachtingen Hiervoor worden zowel theoretische
als methodische gronden aangevoerd Theoretisch zijn volgens
Stuiber begrippen als 'behoefte' en 'verwachting' onvoldoende
gedefinieerd en is met name theoretisch de verhouding tussen
beide begrippen onvoldoende duidelijk, zoals het in dit ver
band ook ontbreekt aan een adequate handelingstheorie
Beziet men dan specifieke behoeften en interesses in rela
tie tot de lokale dagbladpers, dan blijkt uit onderzoek dat
deze behoeften, interesses en verwachtingen uitermate diffuus, weinig stabiel en tegenstrijdig zijn
Beide genoemde soorten verwachtingen en behoeften, nl in
dividuele en die welke door sociale interactie gegenereerd
worden, worden door Stuiber niet rechtstreeks als subjectieve
dimensie in het conceptueel model opgenomen Ze worden via
een andere variabele, de georganiseerde belangenstructuur van
een lokale gemeenschap, als geobjectiveerde structuur van zowel sociale interactie als individuele behoeften en verwachtingen in het model ondergebracht
Stuiber ziet de georganiseerde belangenstructuur als objectivering en institutionalisering van zowel individuele,
als door sociale interactie gecollectiviseerde belangen en behoeften Hij konstateert vervolgens dat in de moderne westerse samenleving de georganiseerde belangenstructuur steeds
meer in de plaats treedt van individuele belangenbehartiging
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Omdat de georganiseerde belangenstructuur niet in een vacuum
ontstaat, maar gerelateerd is aan zowel de sociale structuur
als de lokale communicatiestructuur, is het m e t noozakelijk
subjectieve en intersubjectieve verwachtingen en behoeften in
het onderzoek op te nemen als mogelijke verklaring op individueel m v o voor het funktioneren van de lokale pers
Als hoofdvanabelen van een conceptualisering van het interdependent geheel van lokale pers en gemeente als sociaal
systeem onderscheidt Stuiber ·
- sociale structuur;
- communicatiestructuur;
- georganiseerde belangenstructuur;
- democratische normen.
- structuur van lokale pers
Deze vijf hoofdvanabelen vormen de vijfhoek van het conceptueel model voor het 'interaktionsfeld' .185) De veronderstelling luidt dat anders gestructureerde 'interactievelden' of
'lokale Kommumkationsraume' tot verschillen in het funktioneren van de lokale pers aanleiding geven
De volgende stap is dan het uiteenleggen van de hoofdvanabelen uit het model in deel variabelen en de operationalisering daarvan Hierbij zien we een reductie in het conceptueel
model optreden, met name ten aanzien van een van de hoofdvanabelen: de communicatiestructuur
Het concept sociale structuur kan op meerdere manieren geoperationaliseerd worden· als demografische kenmerken, als het
geheel van sociale relaties of als indicatie voor machtsverhoudingen. Stuiber beperkt de operationalisering van 'sociale structuur' tot die structuurkenmerken, die geacht kunnen
worden verband te houden met het lezen van dagbladen en die
tevens als indicatoren kunnen dienen voor ontvangst en gebruik van de lokale en regionale pers inwoneraantal (in relatie tot lezersaantal), opleidingsnivo en beroepsstructuur.
Deze sociaal-structurele kenmerken bepalen mede de economische basis voor de exploitatie van een lokale krant, het
aantal edities, aard en omvang van lokale gebeurtenissen en
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de verscheidenheid in belangstel 1 ing
De communicatiestructuur vormt in Stuiber's conceptueel mo
del een van de hoofdvar labelen, echter niet zonder dat daar
enige kanttekeningen hij geplaatst worden
Zo stelt hij dat
communicatief handelen in elk geval analvtisch onderscheiden
kan worden van algemeen sociaal handelen De vtaag naar de sa
menhang tussen sociaal en communicatief handelen is dan van
minder belang
Gegeven het toenemende belang van communica
tief handelen voor het individu in de
moderne samenleving
kan, aldus Stuiber, communicatief handelen als een apart han
del ιngssysteem opgevat en bestudeerd worden
Het geheel van communicatievormen en processen waar commu
nicatief handelen betrekking op heeft noemt Stuiber 'öffentliche kommunikat ion ' (871 Mab.sacommumcat ie - hier opgevat als
massamediale communicatie - vormt een 'Modus der öffentlichen
kommunikation' Her geheel aan niet massamediale communicatievormen wordt door Stuiber een belangrijke plaats toegekend
Het belang van deze informele vormen van openbare communicatie wordt volgens hem in theoretische beschouwingen vaak over
het hoofd gezien Met name op lokaal m v o , op het terrein van
de lokale communicatie en de lokale pers spelen deze informele vormen van openbare communicatie een belangrijke rol
Op dit punt manifesteert zich in het werk van Stuiber een
tweeslachtigheid, die wo later in het werk van Ronneberger en
Meister eveneens zullen tegenkomen Immers, hoewel aan informele voi men van openbare communicatie een groot belang wordt
gehecht, wordt dit belang niet vertaald in de operationalisering van het conceptueel model van lokale communicatie Stuiber beroept zich dan op de problemen die ontstaan bij een operationalisering van informele vormen van openbare communicatie op lokaal m v o
Het registreren van gesprekken zou via
netwerk-analyse wel mogelijk zijn maar daarbij zou men zich
tot bepaalde thema's moeten beperken
Gegevens over verenigingslidmaatschap, cafébezoek e d bieden weliswaar ook een
indicatie voor potentiële informele vormen van openbare communicatie maar geven geen inzicht in de intensiteit van inter-
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persoonlijke communicatie op lokaal nivo De operationalise
ring van 'communicatiestructuur' vormt derhalve een probleem
Als oplossing hanteert Stuiber de veronderstelling dat in
formele vormen van openbare communicatie via de 'georganiseer
de belangenstructuur' geoperationaliseerd kunnen worden De
'georganiseerde belangenstructuur' wordt derhalve op het ni
vo van de gemeente geoperationaliseerd als het totaal aantal
verenigingen, clubs en organisaties op lokaal nivo
Tegen de achtergrond van een theoretische conceptualise
ring van de lokale communicatiestructuur als geheel van forme
le en informele vormen van openbare communicatie op lokaal ni
vo, wordt door Stuiber in zijn onderzoek het communicatief
handelen gereduceerd geoperationaliseerd in het bereik van de
lokale en regionale pers en in de aantallen lokale veremgin
gen. clubs en belangenorganisaties, als indicatoren voor zo
wel subjectieve behoeften en verwachtingen als ook voor de
mate van interpersoonlijke communicatie op lokaal nivo 188)
Stuiber heeft al eerder twijfel geuit over de operational ιseerbaarheid van democratische normen die zouden (moeten) gel
den voor massamedia en dus ook voor de lokale en regionale
pers. Deze bezwaren worden in verband met de operatlonalise
ring van de hoofdvariabele 'democratische normen' gememo
reerd. Stuiber stelt dat de mate waarin aan deze normen door
de lokale pers voldaan wordt, waarschijnlijk alleen over een
langere tijdsperiode vastgesteld kan worden
De structuur en het funktioneren van de lokale en regiona
le pers vormen een onderdeel van de lokale communicatiestruc
tuur en van het 'lokale Kommunikationsraum'; ze worden ech
ter tegelijkertijd door de hoofdvariabelen uit het 'Interaktionsfeld' mede gekonstitueerd Alvorens het funktioneren van
de lokale en regionale pers te onderzoeken, gaat Stuiber al
lereerst na of verschillende konstellaties van 'Interaktionsfelder' ook tot variatie in structurele kenmerken van de loka
le en regionale pers aanleiding geven De structuurkenmerken
die in aanmerking komen zijn dan· mate van zelfstandigheid,
aantal edities, omvang lokale redaktie, identiteit van de
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krant, verhouding uitgever - redactie en de professionaliteit
van de redactie C89)
Vergelijken we de operationalisering van de vijf hoofdvaria
belen met Stuiber's conceptueel model van het 'lokale Kommumkationsraum' dan valt een sterke reductie niet te ontkennen,
vooral in die faktoren, welke op het nivo van het individueel
communicatief handelen gesitueerd zijn
Zo is afgezien van een operationalisering van de concep
ten 'behoefte' en 'verwachting' Deze zouden in de hoofdvarlabelen commumcdtlestructuur,soclale structuur en georganiseer
de belangenstructuur opgenomen zijn 'Sociale structuur' en
'georganiseerde belangenstructuur' zijn geoperationaliseerd
als op het nivo van de gemeente gegenereerde kwantitatieve
structuurkenmerken, terwijl communicatiestructuur' feitelijk
geoperationaliseerd іь aan de hand van het bereik of verzor
gingsgebied van lokale en regionale kranten maar ook weer in
de georganiseerde belangenstructuur
Daaimee is iedere mogelijkheid tot een nadere differentia
tie op het nivo van de gemeente naar sociaal-structurele ken
merken, naar verschillende vormen van communicatief handelen
(formele en infoimele vormen van openbare communicatie) en
naar subjectieve behoeften en verwachtingen uitgesloten De
overeenkomst op conceptueel nivo tussen de concepten 'Kommuni
kationsraum' en 'lokale Öffentlichkeit' wordt zo door Stuiber
in de operationalisering van de hoofdvariabelen teniet gedaan
Het afzien van verklaringsmomenten op het nivo van individueel handelen en de daarmee samengaande simplificatie van de
aanvankelijk ruime conceptualisering van het 'lokale Kommunikationsraum' zijn in tegenspraak met het belang dat door Stuiber in 71 ju theoretische overwegingen werd toegekend aan faktoren als sociale interactie, sociale structuur, communicatiestructuur en verwachtingen en behoeften op het gebied van lokale informatie en communicatie De waarde van het model als
integraal model waarin sa enhangen tussen communi catlestruc-
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tuur (inclusief het funktioneren van de lokale pers), sociale
structuur en (inter)subjectieve behoeften en verwachtingen ge
problematiseerd worden daalt hierdoor tot een descriptief model waarin de mogelijke samenhang tussen structurele kenmer
ken van de lokale pers en structurele kenmerken van het verzorgingsgebied van de lokale pers beschreven worden
Bij de feitelijke typologieconstructie op basis van typen
gemeentes (Kriterium gemeentegrootte) en van de eerdergenoemde structuurkenmerken van de lokale en regionale pers, worden
de termen 'communicatiestructuur' en 'Kommunikationsraum' verder dan ook gehanteerd als synoniemen voor het bereik en het
verzorgingsgebied van lokale en regionale dagbladen (90)
Een discrepantie tussen de theoretische conceptualisering en
de feitelijke operationalisering van het concept 'hommuniKatlonsraum' is ook aanwezig in een recente beschouwing van Ronneberger over 'Entstehung und Bedeutung von Kommunikationsraume'
Sterker dan b u Stuiber wordt hier een overeenkomst ge
suggereerd tussen het concept 'Kommunikationsraum' en het con
cept 'Offentlichkeit',"die sich unter den Bedingungen der Massenkommunikation ja auch nicht anders als durch einen gedach
ten Raum begreifen laßt, in dem Informationen der MassenKommumkation und der Individualkommunikation wahrgenommen, miteinander verbunden und aufeinander bezogen werden" (91) De
concepten 'Kommunikationsraum' en 'Öffentlichkeit' worden
naast elkaar gebruikt als in principe integrale conceptualise
ringen van mediale- en interpersoonlijke communicatie binnen
een gegeven kontekst
De kontekst vormt de structuur van 'Kommunikationsraume'
en kan volgens Ronneberger bepaald worden door fvsieke faktoren (geografische kenmerken, afstand, bereikbaarheid), door
sociale Kenmerken (beroepsgroep, leeftijdsklasse, confessie)
en door kulturele faktoren (tradities, gedragspatronen) Gemeentes, als sociale- , kulturele- en geografische eenheden,
kunnen op analoge wijze als afzonderlijke en van elkaar ver
schillende 'Kommunikationsraume' beschouwd worden Deze con-
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ceptualisering zou aanleiding kunnen zijn voor een verklaring
van de structuur van 'lokale Kommumkationsraume' uit de
verschillen in fvsieke. sociale en kulturele situaties van in
woneiь of groepen inwoners van een gemeente Net als Stuiber, situeert Ronneberger de indicatoren voor de structuur
van 'lokale kommumkationsraume' echter niet op het m v o van
individueel handelen, maar op het gemeentenivo Daarmee wordt
op het m v o van de gemeente als soclaai-kultureel systeem de
verklaring gezocht voor het 'lokale Kommumkatlonsraum
Een alternatief theoretisch perspectief op communicatief
handelen en op de verhouding tussen sociaal en communicatief
handelen is voor Ronneberger m e t relevant, omdat dit hande
len altijd plaatsvindt binnen sociale systemen (92) Daarmee
wordt het belang van de informele vormen van openbare commuincatie voor een conceptualisering van 'lokale Kommumkati
onsraume gedevalueerd, aangezien voor deze vormen van commu
nicatief handelen op het m v o van de gemeente als sociaal
svsteem nauwelijks structuurkenmerken gevonden kunnen worden
Deze onevenwichtigheid in de nadere uitwerking van het con
cept
kommumkatlonsraum' wordt versterkt door Ronneberger's
optiek op de funkties van (massa)media in de moderne samenle
ving Volgens hem is interpersoonlijke communicatie misschien
nog wel van belang voor het organiseren van primaire ervarin
gen, maar door de gedifferentieerdheid en onoverzichtelijk
heid van de moderne samenleving zijn , ook op lokaal m v o , de
mogelijkheden voor oriëntatie door het individu t a v
zijn
omgeving, op basis van interpersoonlijke communicatie beperkt Binnen bepaalde groeperingen maq interpersoonlijke communicatie dan wel een rol spelen, voor de oriëntatie op gebeurtenissen die buiten de direkte leefsfeer liggen is het individu in toenemende mate aangewezen op (lokale) media als
bemiddelende instanties tussen het individu en zijn omgeving (93)
Door hun bemiddelingsfunkti e tussen het individu en het sociaal-kul tureel systeem dragen lokale media bij uitstek bij
aan socialisatie en integratie van het indidvidu in de lokale
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samenleving De belangrijkste funkt ι e van lokale media, 'Her
Stellung einer lokalen Öffentlichkeit', brengt Ronneberger
tot een tweede interpretatie van het concept 'Kommuni kati ons
räum', t w. het 'Kommunikationsraum' zoals dat ('autonom oder
gar autochthon') in de reikwijdte van afzonderlijke media ge
konstitueerd wordt Daarbij hanteert hij zowel een technisch
(Kommunikationssatel11ten-Raume) als een thematisch (Kulturräume) kriterium voor een onderscheid in mediaspecifieke 'Kommunι ka11onsraume'
Daarmee wordt in principe de verhouding tussen het 'lokale
Kommunikationsraum' en de mediaspecifieke 'kommuniKat ionsrau
me' die immers weer deel uitmaken van het 'lokale kommunika
tionsraum' geproblematiseerd Ronnerberger wekt echter sterk
de indruk vanuit zijn structureel-funktional istisch perspec
tief op het funktioneren en de werking van (lokale) media.
het mediumspecifieke 'Kommunikationsraum' van de lokale pers
te stellen in plaats van het 'lokale kommunikatlonsrauni'
De aanvankelijk gewekte verwachting van een integrale con
ceptualisering van lokale communicatie in termen van her 'lo
kale Kommunikationsraum', waarvan naast mediale ook andere
vormen van openbare communicatie deel uitmaken en waarvan de
structuur mede bepaald wordt door fysieke, sociale en kultu
relè faktoren, wordt niet bewaarheid Uiteindelijk hanteert
Ronneberger een perspectief op 'Kommunikationsraum' dat meer
in overeenstemming is met de oude opvatting over de macht van
de media en van 'Öffentlichkeit' als 'Medien Öffentlichkeit'
en is er nauwelijks sprake van een integrale benadering van
'lokale communicatie'
Dit engere perspectief is vooral ingegeven door de structureel -funktional Istische optiek op de werking van massamedia.
die moeilijk verenigbaar is met een integrale benadering van
lokale communicatie als het geheel van formele en informele
massacommunicatie binnen een lokale setting De funkties van
de massamedia zoals Ronneberger die veronderstelt, de macht
die de media wordt toegekend en de katascopische benadering
van communicatiestructuren sluiten een substantieel aandeel
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van

infoimele vormen

van openbare communicatie in de struc-

tuur van het lokale 'kommunikatlonsraum' bij voorbaat uit
In de benadering van lokale communicatie door de 'Nürnberger' onderzoeksgroep leidt dit tot een discrepantie tussen de
theoretische

overwegingen en

Ronneberger
lokale

uitgangspunten zoals

die door

en Stuiber geformuleerd zijn voor onderzoek naar

communicatie, en voorts tot een gereduceerd model van

lokale communicatie, zoal-> dat in het empirisch onderzoek gehanteerd wordt

Deze discrepantie wordt manifest in de studie

van Meister naar de 'Integration eines kommumkat ιonsraumes
In dit onderzoek ontkent Meister het belang van inter persoon
lijke communicatie teneinde zich aan de konsekwenties van een
integrale conceptualisering van lokale communicatie in termen
van 'lokale Öffentlichkeit

te kunnen onttrekken (94)

Het onderzoek van Meister, uaarin zij de bijdrage van het regionale

dagblad aan de totstandkomina van een gemeenschappe

lijk bewustzijn
zich

binnen een regio

wil aantonen, concentreert

op een inhoudsanalvse van het regionale dagblad, waarin

het streven van de

redactie naar bevordering

van integratie

van de lezers in de regio getoetst wordt
Zij hanteert een conceptualisering van de regio als 'kommunikatlonsiaum'
rentieeide

waarin op theoretisch uivo

een meer gediffe-

visie op 'kommunikatlonsraum' gepresenteerd wordt

dan bij Stuiber en Ronneberger, echter zonder dat dit tot een
dienovereenkomstig meer

gedifferentieerde

onderzoeksbenade-

ring leidt
Meister

onderschrijft de uitspraken van Hilf en Teichert,

dat in

de moderne samenleving mensen

hoefte

hebben aan overzi<hl el ιjkheid, omdat besluitvormings

processen

die zich vroeger op

in toenemende mate be

lokaal nivo voltrokken, thans

in belangrijke mate op nationaal nivo plaatsvinden
achtergrond, en
op economisch
ook
regio

gegeven het funktlever 1 íes
en politiek terrein, wint

de infoi matlevoorzieninq en

Tegen die

van de gemeentes

de regio en daarmee

infoimatiewinning binnen de

voor de inwoners aan betekenis (95) Voor het onderzoek
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houdt dit in dat de regio als 'Kommunikationsraum' onderzocht
en geanalyseerd wordt
Voor het concept 'Kommunikationsraum' verwijst Meister
(zonder specifieke bronvermeling) naar een recente interpretatie vanuit de 'Kommunikationswissenschaften', maar zij geeft
niet aan waar die interpretatie vandaan komt
Op het nlvo van individueel handelen kunnen de "Existenzbedingungen eines Individuum als ein System verschiedenartiger
'Räume' definiert werden
, in denen der einzelne seine Umwelten, aber auch sich selbst in zahlreichen Rollen erlebt
und in denen er Verhaltenserwartungen gegenüber seiner Umwelt
ausbildet Hierbei handelt es sich nicht nur um geographische. sondern auch um soziale und psychische 'Räume', in denen sich eine Person befindet, wobei die beiden letztgenannten durch bestimmte soziale Daten und Merkmale wie Alter, Ge
siecht oder Beruf strukturiert sind "(96)
Met een dergelijke conceptualisering van 'Räume' kunnen
ook 'Öffentlichkeiten' ("als Begegnungsraum von Aussagen 'an
alle'") " als Räume bezeichnet werden, in denen sich bestimmte Aussagen treffen, die fur einen definierbaren Personenkreis 'Interessant', 'relevant','bedeutsam' sind " Deze
'Räume' kunnen als communicatieve eenheden binnen bestaande
geografische on sociale eenheden, analytisch onderscheiden
worden als (deel) openbaarheden Het gaat om personen die binnen een geografische of sociale eenheid op basis van thematische relevantie een communicatieve eenheid vormen "Kommunikationsraume im heutigen verstandnis konstituieren sich durch
das gemeinsame Interesse (Themen) an Kommunikationsbeziehun
gen Der Kommunikationsraum wird hier durch den gemeinsamen
Inhalt der Kommunikation bestimmt, der als Ausdruck gemeinsa
mer Interessen und Bedurfnisse zu werten ist "(97)
Het analytisch concept 'Kommunikationsraum' (of 'Öffentlichkeit'
beide termen worden naast elkaar gebruikt) kan op
meerdere η ivo's toegepast worden Zo is de regio als 'Kommumkationsraum' een communicatiesysteem dat bestaat uit het ge
heel van elkaar overlappende thematisch gestructureerde 'Kom-
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miinikatlonsijume'

die de

structuur van

het communicatiesy

steem bepalen 198)
Aan

deze genuanceerde interpretatie van de concepten 'Of

fentlirhkeit' en 'kommunikatlonsiaum' ontleent Meister alleen
het gegeven dat de regio als een eigen communicatiesysteem ge
zien kan morden
perspectief

Noch de verwijzingen naar een rol theoretisch

op communicatief

handelen, noch

de thematische

structuur, noch de verhouding tussen 'kommunikatlonsraume' en
het communicatlesvsteem

worden door haar verder overwogen

Voor de empirische afbakening \ an
fereert

kommuni kat ι о п ы а и т е ' re

Meistei aan de media bpecifieke operationaliseringen

zoals die door

Ronnebeiger

'kommunikatlonsraum'

en

Stuiber zijn

ontwikkeld

Het

regio wordt geoperationaliseerd als het

verspreidingsgebied van het desbetreffende regionale dagblad,
omdat

de grenzen van het 'kommunikatlonsraum' dan vrij nauw

keurig vastgesteld kunnen worden (99)
Het mogelijke
in de

aandeel van

structuur van

interpersoonlijke communicatie

het 'kommunikatιопыaum'

terzijde geschoven met de volgende

argumentatie

'regio' wordt
"Dem einzel

nen ist es nicht mehr möglich, die fur ihn relevante Informa
selbst oder durch direkte kommunikatι on zu ermitteln

tionen

Es gelingt ihm nicht mehi , die vielfaltigen sozialen Deziehun
gen,

in dem er verslrrckt ist, allein zu durchschauen

eigenen
Dasein

Seine

Ei tahrungen reichen m e lit mehr aus, um sein soziales
bewältigen zu können '(100) Waar

gaat dat het individu m e t

Meister er van uit-

in staat is zich in de moderne sa-

menleving staande te houden, impliceert dat tevens dat de mas
samedia als 'Trager gesellschaftlicher Kommunikation' een belangrijk aandeel geacht

worden te

leveren in

de integratie

van het individu in de samenleving
Meister onderzoekt geen causaal verband op individueel ñivo

tussen mediagebruik en integratie, maar veronderstelt een

dergelijke relatie wel wanneer ze de inhoud van het regionale
dagblad analyseert

op de mogelijke

integratleve waarde voor

de lezers (101) Aangevuld wordt deze inhoudsanalyse tenslotte
met een beoordeling van de krant door een elftal sleutelfigu-
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ren uit de desbetreffende regio De voornaamste konklusie die
verbonden kan worden aan de gevonden hoge 'integratieve waarde' van de inhoud van de krant Is dat het streven van de redactie om in de regionale berichtgeving de integratie van de
regio te bevorderen, zowel in de inhoud van de krant als in
het oordeel van de sleutelfiguren terug te vinden is
De onderzoeken van de 'Nürnberger' onderzoeksgroep naar de lokale en regionale pers hebben in theoretisch opzicht geleld
tot een verduidelijking van de problematiek die met een conceptualisering van lokale communicatie in termen van 'kommunikationsraum' en 'Öffentlichkeit' verband houdt. De conceptualisering door Stuiber van de relatie tussen communicatiestructuur en sociale structuur binnen een lokale setting als 'Interaktionsfeld' is een nadere uitwerking van de probleemgebieden zoals we die aan het concept 'Öffentlichkeit' ontleend
hebben
De overeenkomst tussen de concepten 'Öffentlichkeit'
en 'Kommunikationsraum' wordt eveneens in de theoretische uiteenzettingen van Ronneberger en Meister gedemonstreerd
Het gehanteerde structureel-funktional istisch perspectief
op massacommunicatie leidt als additionele faktor in de uitwerking van een theoretisch perspectief op lokale communicatie echter tot een simplificatie van lokale communicatie tot
het aanbod van de media, waardoor de theoretische 'meerwaarde' van het concept 'Kommunikationsraum' weer ongedaan gemaakt wordt.(102)

5.2.5.

'Kommunikationsraum' als subjectieve en objectieve
'Komumkationswirklichkei t '

In een tweetal Oostenrijkse studies, die theoretisch en methodisch samenhangen, is het concept 'Kommunikationsraum' theoretisch verder uitgewerkt en empirisch verkend. In een aantal
opzichten heeft dit geleid tot een verdere specificatie en
differentiatie van een conceptualisering van lokale en regio-
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nale communicatie, dan in het werk van de 'Nürnberger' onderzoeksgioep aangetroffen werd Het betreft hier het onderzoek
van Maier-Rablei on Autischer naar 'Kommunikation lm Stadteil', waarin voortgobouwd wordt op een eerder onderzoek van
Rest en Sigmtzer naar 'kommunikatlonsraume in Osterreich'
С ШЗ)
Het onderzoek van Re&t en Sigmtzer moet gezien worden als
een beleidbvoorbereidende studie, in het kader van de invoe
ring van nieuwe media De nieuwe media - bedoeld zijn nieuwe
diensten via lokale en regionale kabelnetten - worden inge
voerd binnen bestaande lokale en regionale communi rat i o-infra
structurele voorzieningen Het onderzoek was een bestandsopna
me vooraf van het 'kommunikatlonslandschaft' van een specifie
ke opograf-ische eenheid, en van de relevante faktoren waarmee
bi ) invoering van nieuwe media rekening gehouden zou moeten
woi den
Als theoietisch uitgangspunt hanteren de onderzoekers daar
bij het aan Ronnebeiger ontleende concept 'kommunikatlonsraum' In de operationalisering van dit concept wijken ze echtei om een aantal redenen sterk af van Ronneberger's operatio
nalisering van 'kommunikationsraum' als 'Medien-Offent1ichkeit' Op de eerste plaats wordt betwijfeld of op lokaal m v o
de lunktie van lokale media wel zo exclusief is als door Ron
neberger verondersteld wordt "Er 'greift' insoferne nicht,
da die Funktion lokaler Medien nur in Zusammenhang mit ande
ren kommunikationskanalen, wie interpersonelle Kommunikation
oder Gruppenkommunikation. erklart und verstanden werden
kann "(10'»J Op de tweede plaats dient volgens Rest en Sigmt
zer in onderzoek naar lokale communicatie rekening gehouden
te wolden met verschillen in kanalen, in zenders en met een
verscheidenheid aan thema's Ze hanteren de term 'Kommunlkationstormen' maai bedoeld zijn religieuze, politieke en eco
nomische communicatie, communicatie door verenigingen, organi
saties en overheid, alsmede communicatie tijdens feesten en
bijeenkomsten Tenslotte wijzen ze er op dat een integrale be
studering van een dergelijke verscheidenheid aan communica-
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tievormen m e t los gezien kan worden van de konkrete sociale
en maatschappelijke structuur. Om die redenen wijzen Rest en
Signitzer een mediaspecifleke operationalisering af en opte
ren ze voor een meer sociologische en sociaalgeografische con
ceptualisering van '(kommunikations)raume'
Uitgangspunt vormt zodoende niet langer een conceptualise
ring vanuit een communicatlewetenschappelιjk perspectief,
maar een in termen van sociaal-geografische 'Raumstrukturen'
ter identificatie van een sociaal- ruimtelijke eenheid, die
als onderzoekseenheid kan dienen voor de analyse van het 'Kommumkationsraum '
Eerste stap is de afbakening van een gebied als sociaalruimtelijke eenheid waarna vervolgens het met die sociaal
-ruimtelijke eenheid corresponderende 'Kommunikationsraum' ge
ïnventariseerd kan worden voor de eerste afbakening hanteren
de onderzoekers een aantal aan de sociale geografie ontleende
basisfunkties als wei ken, wonen, met anderen leven, onderwijs
en vorming, vrije tijd, communicatie en verkeer De fvsieke
en geografische reikwijdte van het aan deze basisfunkt íes gerelateerde handelen van de inwoners van een gebied, de 'Aktionsraume', (waar naar school, waar recreatie, waar werk> dienen als begrenzingen van de sociaal-ruimtelιjke eenheid
Op deze wijze - aan de hand van de
basisfunktíes en de
oriëntaties van inwoners zoals gerapporteerd door sleutelfiguren - slagen de onderzoekers er in een regio waarin meer
dere gemeentes liggen, toch als éen sociaal-ruimtelijke eenheid aan te merken. Deze sociaal-ruimtelιjk eenheid wordt ver
volgens als ' Kommumkationsraum' nader geanalyseerd De im
pliciete hypothese is dat de soclaai-ruimtelijke eenheid te
vens als een 'Kommunikationsraum' beschouwd kan worden
De analyse geschiedt op twee nivo's, door Rest en Signit
zer aangeduid met 'objektive' en 'subjektive Kommunikat ιonswirklichkeit'.(105) De analyse van de 'objektive Kommunika
tionswirklichkeit' omvat een inventarisatie en analyse van de
basisfunkties (wonen, samenleven, werken, onderwijs en vor
ming, recreatie, communicatie en verkeer), zoals die empi-
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risch voorhanden zijn binnen het 'Komniunikatlonsraum' en van
de voorwaarden waaronder deze gerealiseerd worden Zij omvat
tevens een inventarisatie van de basisfunktles. zoals die ιn
de lokale en regionale media <omroep. pers,inclusief parochie
blad, voor 1ichtingskrant. politieke folders) gerepresenteerd
worden
De analvse van de 'bubjektive Kommunikat ιonswirklichkeit'
richt zich op de perceptie en het gebruik van de aanwezige
communuatlemogelιjkhedon, subjectieve themavoorkeuren en communicatιebehoeften, bevrediging van communicatiebehoeften en
waardering van bestaande communicatieve voorzieningen Tevens
werd de kans op acceptatie van nieuwe communi catlemiddelen,
de 'nieuwe media', onderzocht
Bij de dataverzameling werden meerdere methoden gefaseerd
gebruikt, waarbij in de latere fases de empirische invulling
van (Je basisfunktles in eerdere fases als richtsnoer diende
Zo hanteerden Rest en bigmtzer behalve survey technieken en
inhoudsanalsses ook groepsdiscussies en participerende obser
vatie als data-verzamelingstpchmeken Op deze wijze kon een
grote hoeveelheid data met betrekking tot de objectieve en
sublectleve 'kommunikatlonswirklichkeit' en over het gebruik
en de waardet ing van mediale en interpersoonlijke communica
tievormen binnen het ' kotnmunikat lonsraum' verzameld woi den
Daarmee was aan het eerste doel van het onderzoek, de be
schrijving en inventarisatie van een specifiek 'Kommunikati
onsraum', voldaan Op basis van die inventarisatie komen Sigmtzer en Rest tot een vaststelling van tekortkomingen in de
informatievoorziening en tot een relativering van het belang
van lokale <massa>media en van de 'nieuwe media' voor de in
formatievoorziening binnen het onderzochte 'Kommunikatlons
raum' Ze wijzen op het feit dat tekortkomingen in de informa
tievoorziening niet vanzelfsprekend door 'nieuwe' media aange
vuld moeten worden, aangezien vermeerdering van het ntedia-aanbod ten laste van het voornaamste communicatiemiddel, de in
terpersoonlιjke communicatie, zou kunnen gaan (106)
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Het

onderzoek van Maier-Rabler en

disch en theoretisch
van

opzicht in

Autischer vormt in metho
grote lijnen

een herhaling

het onderzoek van Rest en Siqnitzer. Het verschil is dat

dezen

als 'Kommunikationsraum' een regionale sociaal-rminte

li jke eenheid onderzochten, terwijl Maier-Rabler en Autischer
als

onderzoeksgebied een stadsdeel van Salzburg hebben geko

zen
In

beide gevallen gold als doel

van het onderzoek de be

schrijving en inventarisatie van een sociaal-ruimtelιjke een
heid als 'Kommunikationsraum' en m e t

expliciet de verklaring

van de communicatiesstructuur van het onderzochte

'Kommunika

tionsraum '
Hoewel Maier-Rabler

en Autischer

hun onderzoek

zien als

een voortzetting van dat van Rest en Signitzer, komen zij tot
een

nadere problematisering van het concept 'kommunikations-

raum'.

Deels gebeurt dit vanuit de vraag naar de toepasbaar

heid van

dit concept op

een stedelijke
tiek

soclaai-ruimtelιjke eenheden binnen

samenleving, anderdeels ook

op de impliciete

vanwege een kri

hypothese van Signitzer

en Rest, dat

met de afbakening van een sociaal- ruimtelijke eenheid tevens
analytisch het 'Kommunikationsraum' gedefinieerd is
'Kommunikationsraum' wordt als analytisch concept door Sig
nitzer en Rest

als volgt omschreven· "ein soziographisch zu

sammenhangendes Gebiet, eine Region mit einer gewissen gemein
samen Kommunikations-infrastruktur, ein Raum als Bezugssystem
fur

kommunikatives Verhalten der Menschen."(107] Op het ñivo

van de door hen onderzochte

regio als sociaal ruimtelijk sy-

steem vormt het 'Kommunikationsraum' het corresponderende communicatiesysteem

Maier-Rabler en Autischer wijzen er op dat

een relatie tussen communicatiesysteem en sociaal-ruimtelιjke
eenheid wel verondersteld, maar in de analyse niet aangetoond
wordt

Uitspraken over communicatiestructuren worden niet ge

daan op het nivo van de regio maar van de
tes

onderzochte gemeen

Ook ten aanzien van de interne differentiatie binnen het

'Kommunikationsraum'

slagen Rest en Signitzer er volgens hen

niet in

groeps-sperι fleke

klasse- of

'Kommunikationsraume'
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aan te tonen, hoewel ze daar in hun overwegingen wel van zijn
uitgegaan l1Ü8)
Dit roept de vraag op

of

een

iaal ruimtelijke eenheid aan
'Aktionaraume' van

afbakening

de hand

specifieke

van

van de

een

basisfunkties

ook

inderdaad

leidt tot een afbakening VJII het corresponderende
tlonsraum'

sis van de reikwijdte

In plaats van een identifikatie op ba
van handelingsoriëntaties (wonen, wer-

tijd) is een begten/ing op basis van de reikwijdte

van het communicatieve handelen
over

, waar horen over

De

'kommunika-

als relatief autonome. thematiSLh gestructureerde

communicatieve eenheid
ken, vil je

soc-

reikwijdte van

denkbaar,

(met

. waar lezen over

wie

praten

)

vrcjag waar ¿ich de in de basisfunktíes omschreven the-

ma's In de vorm van communicatieve boodschappen manifesteren,
is

dooi Sigmtzer

dia

en Rest wel

onderzocht voor de lokale me-

echter niet voor de intormele vormen van openbare commu-

m c a t ie
Het
dan

impliciet veronderstelde

'kommunikatlonsraum' blijkt

veeleer een potentieel communicatlesvsteem met de basis-

funkties

als potentiële thema's, die wel of niet (binnen een

bepaalde periode) in с onitnun ι ca 11 eve boodschappen manifest wor
den

in de lokale media en of in interpersoonlijke communi ca

tlenetwerken, waarvan de leikwijdte wel of niet (geheel of ge
deeltelijk) samenvalt met de sociaal-ruimtelιjke eenheid
Voor

Maier-Rabler en Autischer geeft

concept

'kommunikationsr.ium' door

de wijze waarop het

Rest en

S i g m t z e r gehan

teerd is vooral aanleiding de bruikbaarheid van de basisfunkties
me'

als k r i t e n a voor de afbakening van

'kommunikatlonsrau-

en de toepasbaarheid ervan op soclaai-ruimtelιjke eenhe

den in een stedelijke samenleving, in twijfel te trekken
Het

concept 'kommunikatlonsraum' blijft als

gansgpunt

zodanig uit-

Naar hun mening is het echter zaak methoden te ont

wikkelen waarmee de complexe pioblematiek van lokale communi
catie en van 'Kommunikationsraume' meer adequaat geanalyseerd
kan worden
vormt

De

dissertatie

van

Maier Rabler

en

Autischer

dan ook vooral een methodische en minder een theoreti-
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sche verhandeling over lokale communicatie
Daarbij laten ze zich sterk leiden door het werk van Friedrichs (109) Diens uiteenzetting over de relatie tussen ruimtelijke en sociale organisatie van de stedelijke samenleving
brengt Maier-Rabler en Autischer er toe om , m e t zoals Rest
en Sigmtzer, uit te gaan van één integrale sociaalruimtelιjke eenheid als basis voor een 'kommunikationsraum', maar om
een afzonderlijke invloed van de sociale en ruimtelijke orga
nisatie op de communicatiestructuur van het 'kommunikations
raum' te veronderstellen
De verhouding tussen ruimtelijke organisatie, sociale orga
nisatie en communicatieve organisatie binnen een stadsdeel
weerspiegelt dan het meer-dimensionele karakter van 'Kommunikationsraume'
Daarbij wordt er van uitgegaan dat primair de
sociale organisatie (arbeidsverdeling en sociale dlfferentiatie> de ruimtelijke organisatie beïnvloedt
De ruimtelijke
structuur stelt vervolgens weer beperkingen aan de veranderbaarheid van de sociale structuur en is zelf minder makkelijk
te veranderen dan de sociale structuur
Toegepast op de vraag of er in relatie tot communicatiestructuren binnen de stedelijke samenleving specifieke ruimtelijke eenheden aan te wijzen zijn, die ook in communicatief
opzicht een eenheid vormen (wijk. stadsdeel) leidt dit tot de
konklusie, dat dat niet aan de hand van de ruimtelijk structuur van een stadsdeel alleen te achterhalen is, maar pas op
basis van een analyse van de sociale organisatie, van de
'Aktionsraume' en van de subjectieve beleving van een wijk of
stadsdeel Een stad, wijk of stadsdeel kan op die manier meerdere 'Kommunikationsraume' bevatten
In hun hantering van de basisfunkt les wijken Maier-Rabler
en Autischer eveneens af van Rest en Sigmtzer De basisfunkties worden niet als kritena voor de afbakening van een sociaal-ruimtelιjke eenheid gebruikt, maar wel als thema's ( wo
nen, werken, vrije tijd> aan de hand waarvan themaspecif ιeke
communicatiestructuren binnen het 'Kommunikationsraum' onder
zocht kunnen worden Daarmee komen ze tot een differentiatie
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van

het

'kommunikat ιonsraum'

als

communi catlesystepm,

in

mperdeie analvtisch te onderscheiden thematisch gestructureer
de communicatieve eenheden
De
het

lifbakening van de

sociaal kulturele basis-eenheid van

'kommunikat ю н ы a u m ' speelde voor

srher niet. omdat Ue
stadsdeel

keuze

van

het

in Salztniig) al vastlag

Maier-Rabler en Autionderzoeksgebied

(een

Naar de kriter ia van Rest

on sigintzrr zou de hole stad Salzburg als soclaairuimtelιjke
eenheid
ben

en 'daarmee) als

'kommunikatιonsraum' gegolden heb

In het onderzoek is deze afb.ikeningsproblematiek verder

niet aan

de orde

Maier-Rablei

zoek dan ook niet priman
satie van

en

Aufischer zien hun onder

als een identι f ι kat ι e en inventari

een 'kommunikat ιonsraum',

maar als

een onderzoek

naai de 'Vusammenhanq zwischen der kommunikativen Ausstattung
eines 1 ei 1bereirhs eines kommunikatlonsraumes und den kommunikariven Aktivitäten der dort lebenden Bevölkerung "(110)
•taier-Rabler en Autischer specificeren het concept
ni kat ιonsiaum' zeit

verder niet.

maar hanteren

'kommu-

een drietal

faktoren (ruimtelijke structuur, sociale structuur en themati
sche

structuur ) in hun analvse van het 'kommunikat ιonsraum'.

Onder

invloed van de onderzoeksmatige beperking tot een deel

van heL 'Kommunikationsraum' Salzburg en de verdere beperkin
gen (geld, tijd) die naar eigen zeggen

dit onderzoek kenmerk

ten. wordt geleidelijk het accent in de studie verlegd van de
conceptual i seringproblematlek
het

van 'kommunikat ιonsraume' naar

ontwikkelen en uittesten van (voor de commurncatιeweten

schap) nieuwe methoden voor onderzoek naar communicatief han
delen
Fen

onderdeel daarvan vormt de aanpassing van Friedrichs'

onderzoeksstrategie voor

het achterhalen

aan 'kommunikarι ve Aktionsraume'

Volgens

van 'Aktionsraume'
Friedrichs

wordt

door het individu de objectieve stedelijke omgeving selectief
gereduceerd

tot een subjectieve

plattegrond ('mental map')

Deze plattegrond wordt gevormd door de reikwijdte van de acti
viteiten die inwoners in de tijd ondernemen
centreren

Door zich te con

op specifieke aktiviteiten en daarvan de reikwijd-
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te,

de tijdsbesteding, de frekwentie en de daarbij betrokken

personen te registreren, kunnen 'Aktionsraume' voor de popula
tie

van een ruimtelijke eenheid of voor deelpopulaties vast

gelegd en ten aanzien van voor die populatie relevante kenmer
ken geanalyseerd worden
Maier-Rabler en

Autlscher ondernemen

'Methodenexperiment Tagebuch',

in dit

de registratie

verband het
door inwoners

van alle activiteiten binnen een stadsdeel die een communica
tieve

component hebben, van de ruimtelijke spreiding van die

aktiviteiten
Daarnaast
in

alsmede van

de tijd

die eraan

besteed wordt

wordt het onderzoeksinstrumentanum, zoals dat ook

de studie van Rest en S i g m t z e r werd gehanteerd, door hen

toegepast
De door Friedrichs ontwikkelde onderzoeksstrategie is pri
mair bedoeld om data te verzamelen die aan de hand van
variate
patronen

multi

analysetechnieken onderzocht kunnen worden, teneinde
te kunnen signaleren in de ruimtelijke en temporele

structuur van 'Aktionsraume' voor een verscheidenheid aan inwonersgroepen
sloot een
uit

De geringe omvang

dergelijke analyse door

van de onderzoekspopulatie
Maier Rabler en Autischer

Om dezelfde reden konden de data die met de verschillen

de

gehanteerde onderzoeksmethoden verkregen

lijk

waren ook moei

in hun onderlinge samenhang geanalyseerd worden

Dit is

waarschijnlijk ook de reden waarom op basis van de resultaten
van

de afzonderlijke onderzoeksmethoden

geen uitspiaken ge

daan worden over theoretisch veronderstelde samenhangen tusen
ruimtelijke-,

sociale- en communicatiestructuur van het door

hen onderzochte
Desalmetemin

' Kommuni kat ι orisi aum ' С111 )
hebben beide onderzoeken op wezenlijke pun

ten in de conceptualisering en operationalisering van het con
cept

'Kommunikationsraum' tot

specificatie
subjectieve

aanleiding gegeven

een nadere
Via

differentiatie en

het onderscheid tussen

en objectieve 'Kommumkatlonswirklichkeit' is de

aandacht gericht op het communicatief handelen als object van
onderdook

en op het feit, dat

op het nivo van communicatief

handelen de interdependentie tussen mediale- en interpersoon-
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lijke communicatievormen qeanalvseerd dient te worden op basis van een analyse van thematisch gestructureerde communicatieve eenheden, die gezamenlijk de structuur van het 'Kommunikationsraum' uitmaken

5 2b

'Kotnmunikatlonsraumanalvse', 'kommunikatlonsraum'
en 'lokale Öffentlichkeit, een evaluatie

De beleidsvragen rond de invuennq van 'nieuwe diensten' in
lokale en regionale kabelnetten hebbon nier alleen in Oostenrijk, maar misschien nog meer in de В R D aanleiding gegeven
tot een opleving van het onderzoek naar lokale communicatie
In dit velband gaat Jai rent 1121 ι η op de recente stand van za
ken met betrekking tot het (veelal Inventariserend en be
schrijvend) onderzoek in de B R D
naar 'kommunikatlonsiau
me' Daarbij wordt ingegaan op de theoretische en methodische
ontwikkelingen op dit gebied in het kader van een bespreking
van 'kommunikatlonsraumanalyse' als een min of meer zelfstan
dige onderzoeksbenadering
Dat de belangrijkste impuls Ч'оог onderzoek naar communica
tie- en medialandschappen in deelstaten, regio's ot grote ste
den is uitgegaan van de overheid, in het kader van de voorbe
reiding en uitvoering van het mediabeleid inzake de 'nieuwe
media', heeft tot gevolg gehad dat in de onderzoeken veelal
niet van een expliciete theoretische probleemstelling uitge
gaan is
Als toegepast communi catlewetenschappelijk onderzoek heb
ben ze tot doel bestaande communicatie- en mediastructuren
te inventariseren, lacunes in kaart brengen en als een nulme
ting
te dienon voor vervolgonderzoek na invoering van de
nieuwe media Deze taakstelling heeft dan ook implicaties
voor de wijze waarop 'Kommunikatlonsraume' in deze onderzoe
ken geconceptualiseerd worden De gehanteerde conceptuele mo
dellen 7ijn vooral op beschrijving en niet op verklaring ge
richt, richten zich op media en niet op informele vormen van
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openbare communicatie en worden toegepast op het η ivo van
deelstaten en grote gemeentes
Van analyse van samenhangen
tussen ruimtelijke- sociale- en communicatiestructuren en
van differentiatie binnen 'Kommunikatlonsraume' is nauwelijks
sprake (113) Daarmee is voor Jarren duidelijk dat bij de hui
dige stand van zaken de 'Kommunikatlonsraumanalyse' nauwe
lijks aanspraak kan maken op een kwalificatie als theoretisch
gefundeerde, zelfstandige onderzoeksrichting binnen de Duitse
commumcat lewetenschap
Als belangrijkste resultaat van de onderzoeken die tot nu
toe verricht zijn naar lokale en regionale 'Kommunikationsrau
me', ziet Jarren vooral de intentie om het object van onder
zoek - veelal geformuleerd in termen van de relatie tussen
ruimtelijke- en communicatiestructuren - als een integrale
eenheid te beschouwen, waarbij ook m e t langer vanzelfspre
kend is dat 'Kommunikatlonsraume' als administratieve of geo
grafische eenheden of als het thema-aanbod van (lokale en re
gionale) media geoperationaliseerd moeten worden "fcin Kommunikationsraum ist ein geografisch und/oder social bestimm
barer Raum., der durch die ein- oder zweiseitige Übermittlung
von Informationen konkretisiert wird und zeitlich begrenzt
ist." С114) Daarbij kunnen er meerdere 'Kommunikatlonsraume'
naast elkaar bestaan, aangezien ze zich, en hier citeert Jar
ren Meister· "konstituieren durch das gemeinsame Interesse
(Themen) in Kommumkationsbeziehungen " (115) 'Kommunikatlons
raume' zíjn thematisch, op basis van communicatieve boodschappen gestructureerd
Zowel informele als formele vormen van openbare communicatie dienen volgens Jarren integraal deel uit te maken van een
theoretisch model ter verklaring van de structuur van 'Kommunikatlonsraume' aangezien beide vormen van openbare communicatie, interpersoonlijke communicatie en massamedia, gezamenlijk de communicatiestructuur van thema-specifleke 'Kommunikatlonsraume' uitmaken De bij 'Kommunikationsraumanalyse' veelal gehanteerde gereduceerde operationalisering in de objectieve aanbodstructuren van lokale en regionale media be-
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strijkt slechts een deel van de structuur van het 'Kommunikationsraum'.
De objectieve en de subjectieve structuur van ' Kommumkationsraume' dienen in hun onderlinge samenhang geanalyseerd en
geconcpptualiseerd te worden, op dit punt ziet Jarren de eer
ste <en de moeilijkste) taak bij het ontwerpen van een theore
tisch conceptueel model voor de analyse van 'Kommunikat ions
raume '.1116)
De problemen die Jarren schetst in het hanteren van het con
cept 'kommunikationsraum' hebben eensdeels te maken met het
type onderzoek waarbinnen dit concept gehanteerd wordt, i.e.
toegepast communi catlewetenschappelijk onderzoek, anderdeels
met de complexiteit van het onderzoeks-object, i.e. de samen
hang tussen ruimtelijke en communicatiestructuren op lokaal
en regionaal η ivo. Dat de door Jarren opgemaakte stand van za
ken gekenmerkt wordt door het ontbreken van een theoretische
conceptualisering van 'Kommunikat ionsraume' (die behalve een
beschrijving van relevante Faktoren ook aanzetten bevat ter
verklaring
van de structuur van 'Kommunikat ιonsraume'), is
echter ook het gevolg van de de kennelijke neiging binnen de
(Duitse) communicatiewetenschap om op dit onderzoeksterrein
het wiel weer opnieuw uit te vinden.
Dit slaat dan met name op de impliciete causale relatie
die in het concept 'Kommunikationsraum" verondersteld wordt
tussen ruimtelijke- en communicatiestructuren. In de kritiek
op het 'Nachbarschafts'-concept, maar ook door von Merveldt,
Dunckelmann en Friedrichs, is daarover al de nodige twijfel
uitgesproken . voor zover er al een causaal verband veronder
steld kan worden is dat tussen ruimtelijke structuur en socia
le structuur, en indirekt in de relatie sociale structuurcommunicatiestructuur. Hoewel Jarren in zijn omschrijving van
'Kommunikationsraum' als "offenes soziale System"(117) de
ruimtelijke structuur geen determinerende rol toebedeelt,
vormt de impliciet veronderstelde causale relatie tussen ruim
telijke structuur en communicatiestructuur voor een aantal

-182-

van de geschetste onderzoeksprojecten wel (weer) het uitgangspunt
De geringe mate van integratie en cumulatie van theoretische inzichten in het fenomeen lokale communicatie blijkt eveneens uit het feit dat de concepten 'Lokale Öffentlichkeit'
en 'Kommunikationsraum' elkaar lijken te hebben afgelost
Voor de theoretische basis van het concept 'Kommunikationsraum' wordt verwezen naar het werk van Ronneberger, Stuiber
en Meister, echter zonder een nadere analyse en evaluatie van
de relatie tussen 'Kommunikationsraum' en '(Tei 1)Offent1ichkeit' zoals die bij Ronneberger en Meister theoretisch geschetst wordt Daarmee vallen in het concept ' Kommumkat ι onsraum' zowel de meer sociologische benadering van 'Lokale Öffentlichkeit' (Bahrdt. von Merveldt, Treinen, Dunckelmann),
als ook enige verdere verwijzing naar het algemene concept
'Öffentlichkeit' (zie hoofdstuk 4) buiten het blikveld
Voor een evaluatie van de conceptualisering van lokale communicatie in termen van 'lokale Öffentlichkeit' en 'Kommumkationsraum' houdt dit naast een vergelijking, ook een integratie van de gehanteerde concepten in
Het doel daarbijis te komen tot een conceptualisering van
lokale communicatie waarin behalve een beschrijving van relevante faktoren en dimensies ook aanzetten gegeven worden voor
een theoretische verklaring van de structuur van lokale communicatie, uitgaande van de samenhang tussen sociale structuur
en communicatiestructuur en van de interdependentie tussen
formele en informele vormen van openbare communicatie
Bij een evaluatie van de concepten 'Lokale Öffentlichkeit' en
'Kommunikationsraum' valt allereerst te konstateren, dat in
de recente theoretische uiteenzettingen de noodzakelijkheid
van een integrale conceptualisering, uitgaande van de relatie
tussen communicatiestructuur on sociale structuur en van de
interdependentie tussen formele en informele vormen van openbare communicatie, wordt erkend
Zowel Jarren, Meister als
Maier-Rabler en Autischer integreren in hun theoretisch mo-
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del zowel lokale/regionale media en interpersoonlijke communi
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van een onderzoeksdesign en een analyseschema ontwikkeld kun
nen worden
Een theoretisch perspectief op openbare communicatie ont
breekt bij Dorsch, Maier-Rabler en Autischer en bij Rest en
Signitzer Dunckelmann hanteert een handelingstheoretιsrh per
spectief op communicatief handelen, maar past dit uitsluitend
op interpersoonlijke communicatie toe en Ronneberger, Stuiber
en Meister hanteren een structureel-funktlonalistisch perspec
tief waarin openbare communicatie teruggebracht wordt tot het
aandeel van de massamedia
De globale overeenstemming die desondanks bestaat over de
vraag welke faktoren op theoretisch nivo relevant zijn voor
een conceptualisering van de samenhang tussen sociale- en com
municatiestructuren staat echter in kontrast met de verschei
denheid in onderzoeksdesigns en operationaliseringen van deze
theoretische modellen Deze problematiek manifesteert zich in
de besproken onderzoeken in de verschillen in keuze van het
nivo waarop de relatie tussen communicatiestructuur en socia
le structuur geanalyseerd wordt
Hoewel door de onderzoekers van dezelfde of verwante con
cepten (lokale Öffentlichkeit, Kommunikationsraum) wordt uitgegaan, worden deze concepten op verschillende nivo's - individueel handelen, sociaal systeem - gesitueerd, onderzocht en
geanalyseerd
zo analyseert Dunckelmann 'lokale Öffentlichkeit' op het nivo van interactie- en communicatiesituaties
terwijl Stuiber en Meister 'Kommunikationsraume' analyseren
op het nivo van sociale systemen Signitzer en Rest, evenals
Maier-Rabler en Autischer, gaan in hun conceptualisering en
onderzoeksdesign uit van beide nivo's (subjektive Kommunlkationswirklichkeit - objektive Kommunikatlonswirklichkeit).
passen een 'Mehrebenenverfahren' toe, maar slagen er niet in
de resultaten op het analysemvo dat correspondeert met het
'Kommunikatlonsraum' (resp regio en stad) te analyseren
Rest en Signitzer hanteren feitelijk de gemeente als analysem v o , terwijl voor Maier-Rabler en Autischer het feitelijke
analysemvo (noodgedwongen) het stadsdeel is, hoewel een ana-
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lyse op het nivo van de stad zou corresponderen met het nivo
waarop het kommumkationsraum gesitueerd wordt
De methodische vraag naar het nivo waarop lokale communica
ti estructuren onderzocht zouden moeten worden is inherent aan
het ontbreken van een theoretisch perspectief waarin in termen van Zuderveld <zie hoofdstuk 2) een keuze gemaakt wordt
voor een anaskopische dan wel katascoplsche benaderingswijze
Beide benaderingen zijn te hei kennen in de verschillende toepassingen van de concepten Öffentlichkeit' en Kommumkationsraum
vanuit het individueel nivo als communicatief handelen
(Bahrdt, von Merveldt, Dunckelmann)
vanuit het sociaal svsteem. als hot geheel van (rnodiaqebonden> communicatie on informatieprocessen
<Ronneberger, Stuiber. Meister),
als thematisch gestructureerde communicatieve eenheid
(Maier Rabler en Autischer, Jarren)
Op het nivo van het sociaal sv.stoem worden Lokale Öffentlichkeit' en kommuiiikationsraum gehanteerd als aanduiding voor
het met het sociale svsteem corresponderende commun ι catíesv
steem De component op individueel nivo wordt gevormd dooi de
communitat ie situatie, waarin het individu in de informele
(en de formele) massacommunicatie participeert Het gebruik
van tie term (Teil> Öffentlichkeit' als aanduiding voor analytisch te onderscheiden thematisch gestructureerde communicatieve eenheden, vormt een poging om te komen tot een conceptualisering waarin op het nivo van het sociaal systeem uitspraken gedaan kunnen worden over de (thema specifieke) (ommumcatlestructuur
In een dergelijke conceptualisering wordt een
aanzet gegeven om op basis van een analyse van communicatiesituaties kenmerken van communicatief handelen en sociaal systeem kenmerken op elkaar te betrekken
Op grond van deze evaluatie wordt duidelijk dat het m e t mogelijk is direkt op basis van een synthese van inzichten In
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de concepten 'Kommunikationsraum' en 'lokale Öffentlichkeit'
tot een (re)ronceptualisering van lokale communicatie te komen, of, meer specifiek, van de relatie tussen sociale structuur en communikatiestructuur. Daarvoor zijn de theoretische
aanzetten in de hantering van deze concepten te fragmentarisch en te uiteenlopend Ook de empirische onderzoeken naar
lokale communicatie bieden hier geen uitkomst, omdat de resultaten te zeer gekenmerkt worden door methodische problemen,
als gevolg van een theoretisch en methodisch onvoldoende integratie van de relevante faktoren en van de verschillende ñivo ' s waarop deze faktoren gesitueerd zijn.
Een conceptualisering van lokale communicatie verlangt allereerst een communi catlewetenschappelιjk theoretisch referen
tiekader aan de hand waarvan de theoretische en methodische
vraagstukken, zoals die uit deze evaluatie naar voren zijn ge
komen, geproblematiseerd en verduidelijkt kunnen worden Het
ontbreken van een dergelijk referentiekader vormt de voor
naamste reden waarom theoretische en methodische problemen
ten aanzien van een conceptualisering van lokale communicatie
wel gesignaleerd, maar niet opgelost zijn "Zwar ist bei den
bislang durchgeführten Untersuchungen ein definierbarer, einheitlicher Untersuchungsgegenstand zu erkennen und ein spezifischer methodischer Zugriff auszumachen, doch fehlt es bislang an einem. theoriegeleiteten, strukturierten Forschungskonzept oder -Programm "C118)
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6

LOkAI Γ OPENBAARHEID AIS CONCEPTUEEL MODEL
PROBLEMEN EN PERSPECTIEVEN

ò 1

Inleiding

De

analvse van toepassingen van de concepten 'Lokale Öffent-

lichkeit" en ' Kommunikat lorisraum ' heeft in zekere zin meer methodische
voor een

en theoretische

viaqen opgeroepen,

dan aanzetten

direkt bruikbaie conceptualisering van 'lokale com-

municatie' opgeleverd

In de verschillende

benaderingen

van

lokale communicatie zijn een drietal tendensen aan te wijzen,
die in

de recente

uiteenzettingen over

lokale communicatie

convergei en
- de accentverschuiving
tie

in de probleemstelling, van de

rela-

ruimtelijke structuur - communicatiestructuur naar de

relatie sociale structuur - communicatiestructuur,
de analvtische methodische

specificatie van communicatie-

processen in een sociaal systeem naar themaspecι fleke com
municaticprocessen en communicatiestructuren,
hot betrekken van interpersoonlijke communicatie en het op
heffen van de beperking tot lokale media in een conceptua
lisering van lokale communicatie
Deze ontwikkeling in de theoretische en onderzoeksmatige bena
dering van

het verschijnsel

een verbreding van

het

'lokale

communicatie' leidt tot

toepassingsgebied

als de relatie tussen sociale

Probleemgebieden

structuur en commumcatiestruc

tuur en de integrale benadering van

massacommunicatie als in

terdependent geheel van formele en informele vormen van open
bare communicatie doen zich wel specifiek voor bij. maar zijn
niet exclusief voor de bestudering van 'lokale' communicatie
De

theoretische en methodische problemen die daarmee verband

houden manifesteren
aard

en de

zich

in bijna

samenstelling van

een gegeven sociaal systeem

ieder onderzoek

naar de

communicatiestructuren binnen
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Voor een communiratiewetenschappelιjk referentiekader houdt
dat in dat m e t volstaan kan worden met een theoretisch model
dat uitsluitend op 'lokale' communicatie van toepassing is,
maar dat een een ordeningsmodel nodig is waarin de relatie
tussen sociale structuur en communicatiestructuur voor forme
le en informele massacommunicatie verduidelijkt wordt
Bij de uitwerking van dat model in een conceptualisering
van lokale communicatie kan een beroep gedaan kan worden op
onderzoeken en theoretische aanzetten, die niet specifiek op
lokale communicatie gericht zijn, maar waarin wel vergelijkba
re methodische en theoretische problemen aan de orde komen
Daarbij valt met name te denken aan de Amerikaanse empiri
sche onderzoeken die onder de naam 'Agenda-Setting hypothese'
en 'Knowledge-Gap hypothese' bekend zijn geworden
Allereerst zal een commumcatlewetenschappelιjk referentie
kader geschetst worden, waarin de inzichten die ontleend ¿ijn
aan de analyse van het concept 'Öffentlichkeit' en van de toepassingen van dit concept op lokale communicatie (lokale Of
fent 1ichkeit, Kommunikationsraum) systematisch zijn weergegeven

6 2. Communicatiewetenschappelιjk referentiekader
openbaarheid en openbare communicatie
'Öffentlichkeit' is volgens Luhmann geen 'maatschappelijk bereik' of 'sfeer' en evenmin een exclusief kenmerk van massamedia Het cocnept verwijst primair naar een kwaliteit van thema's
deze zijn, in de vorm van communicatieve boodschappen
binnen een sociaal systeem, manifest (11 Hierin ziet Luhmann
de voornaamste funktie van openbare communicatie het binnen
een sociaal systeem manifest maken van thema's in communica11 eve boodschappen
Het strikte onderscheid dat Luhmann daarbij hanteert tussen thema's en meningen over thema's geeft des te duidelijker
aan waarom 'Öffentlichkeit' naar iets anders verwijst dan 'of-

l')4

fentlirlie Moiniinq' en naar iets anders dan de handel ι ngscomponent die Dahlendorf aangeeft in zijn onderscheid tussen 'akti
ve'

en 'passive Öffentlichkeit' (2) Openbare communicatie is

een

eerste fase in een proces dat (later) aanleiding kan ge-

ven tot meningsvorming
vormt

het nehuel van

waarin

thema's in

svstemen
is

en

handelen

Openbare

communi cat 1 e-

de vorm

manifest worden

communicatie

en informatieprocessen,

van boodschappen
of anders

gezegd

binnen sociale
"Openbaarmaking

iets gemeengoed maken, iets gemeengoed laten worden "(3)
Deze interpretatie \an massacommunicatie is niet specifiek

voor de

Duitse of Europese communicatiewetenschap

nei spreekt in een

omschrijving

van

Ook Gerb-

massacommunicatie

van

"the 'public making' significance of mass media of communications

1 lie ahilitv to cieate publics, define issues, provide

с limino η
power

terms of reference and thus to allocate attention and
-

"(Al veel Amerikaans onderzoek is echter in sterke

mate

gerichl op de gevolgen van het manifest worden van the

ma's

binnen een sociaal svsteem, en

met name op gevolgen in

de sleer van meninqs , attitude- en gedragsveranderingen, die
als et tec ten van massamedia aangerekend kunnen worden
И
af

tekenen zich ιn het Amerikaanse onderzoek veranderingen
Zo stellen Clark en kline dat "what people learn from com

municative activity

is a more rewarding

topic for media ef

fects research than attitude formation or change"t5), terwijl
ook katz pleit voor een nadere bezinning op "the overall rela
tionship of mass communication and knowledge "(6)
Een recent voorbeeld van die verandering valt te konstate
ren in de accentverschuiving in het
van Tichenor,
schuiving
de

Donohue en Oliën

Dit

'Knowledge-Gap'-onderzoek
onderzoek laat een ver-

zien van de nadruk op het effect van massamedia op

kennisverwerving door personen

uit verschillende sociale

strata, naar de condities waaronder kennisverwerving optreedt
en

de verschillen in de bijdiage van massamedia en interper-

soonlijke communicatie aan
svstemen (7)

kennisverwerving

binnen

sociale
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Toch blijft in grote lijnen de konstatering van Merton uit
1449 van kracht dat het Amerikaanse massacommunicatie onderzoek vooral gekenmerkt wordt door een empirische onderzoeksbenadering, met nadruk op massamedia, het massacommumcatieproces en effekten van massamedia, terwijl binnen de Europese sociale wetenschappen (Merton maakt een vergelijking met de kennissociologie) het accent ligt op de theoretische conceptualisering van de verspreiding van kennis binnen een samenleving
en op "searching out the ways in which knowledge and thought
are affected by the environing social structure "18J Het is
dan ook m e t verwonderlijk dat het in de Amerikaanse literatuur de Furopees
georiënteerde auteurs als Hardt en Carev
zijn, die een meer 'structurele' benadering van massacommunicatie voorstaan (9) Afgemeten aan de 'mainstream' van het Amerikaanse communicatie-onderzoek, moet een conceptualisering
van de relatie tussen sociale structuur en communicatiestructuur op basis van het concept 'Öffentlichkeit' beschouwd worden als een benadering van openbare communicatie die meer
structureel- en minder proces-georlenteeid is
Uit de analyse van het concept 'Öffentlichkeit' (hoofdstuk 4)
zijn behalve de faktoren 'sociale structuur' en 'communicatiestructuur', een tweetal faktoren naar voren gekomen die samenhangen met de relatie tussen sociale- en communicatiestructuur 'thematische structuur' en 'relevantiestructuur' ne interactie tussen de vier genoemde faktoren konstitueert 'openbaarheid', welk proces bovendien in een tijdsdimensie gezien
moet worden.
De analyse van de toepassingen van het concept 'Öffentlichkeit' in studies naar lokale communicatie (hoofdstuk 5> heeft
het belang van die vier faktoren bevestigd en geen nieuwe
toegevoegd Wel is duidelijk geworden dat binnen een een sociaal systeem, de interactie tussen sociale structuur, relevantiestructuur, thematische structuur en communicatiestructuur
op verschillende nivo's (individueel nivo, sociaal systeem)
gesitueerd moet worden

JUl-

Dit

hlenk reeds uit het gehanteerde

jektive'

un

'subjektive

eveneens uit de

onderscheid tussen 'ob

kommunikatlonswirklichkeit',

maar

егьсіііііеп in het nivo, waarop 'Öffentlich-

keit' door verbchi1 lende auteurs theoretisch en/of analytisch
gesitueerd wordt
vidueel

'Öffentlichkeit' wordt op het nivo van indi-

handelen

als

interpersoonlijke

'openbare' thema's gezien en op het
steem

communicatie

over

nivo van het sociaal sv-

als het geheel van <massamediale> ιommiiniι at ie- en in

formatieprocessen,

en als themaspecifieke communicatiestruc

tuur
De funkt ie van een communient ιewetonschappelι )k referentie
kader voor een conceptualisering van de relatie tussen socia
le structuur en communitat ιestructuur ligt in de ordening van
theoretisch relevante
sche

faktoren (sociale

structuur, themati

structuur, relevantiestructuur, communicatiestructuur).

ten opzichte

van elkaar en over

de verschillende nivo's die

binnen een sociaal svsLeem onderkend moeien worden
mngsmodel

moet niet

als een

formée 1 model

Zo'η orde

gezien worden,

maar als referentiekader aan de hand waarvan problemen en perspectieven

van een conceptualisering van lokale communicatie

geïdentificeerd en verduidelijkt kunnen worden
Daarbij gelden twee overwegingen
re communicatie
van

De eerste is dat openba-

primair betrekking heeft

op het verspreiden

boodschappen (waarin thema's manifest worden) binnen een

sociaal systeem en dat de vraag naar de cievolgen daarvan (meningsvorming, attitudeverandering, gedragsverandering) een an
dere is
De tweede overweging is dat in die verspreiding de massamedia m e t

onder alle omstandigheden het grootste of voornaam-

ste aandeel

hebben

rmpirisch onderzoek

heeft bevestigd dat

informele massacommunicatie zowel autonoom, complementair als
concurrerend

ten opzichte

van de

formele massacommunicatie

werkt (10) Dit heeft m e t alleen gevolgen voor onderzoek naar
de

effecten van massacommunicatie, maar eveneens voor onder

zoek naar de fase in het proces van openbare communicatie die
aan de gevolgen

vooraf gaat, het manifest worden van thema's

-202-

in communicatieve boodschappen In een operationalisering van
openbare communicatie moeten alle manieren waarop thema's in
boodschappen manifest (kunnen) worden, opgenomen zijn Een
(te) strakke dichotomisenng in mediale- en interpersoonlijke
communicatie volstaat m e t
Zo is door Jarren qekonstateerd dat in een aantal studies,
die aanvankelijk wel specifiek op lokale media gericht waren,
de beperking tot de 'gevestigde' media (lokale dagbladpers,
regionale omroep) geleidelijk werd opgeheven ten gunste van
zgn 'kleine media' (parochieblad, wijkkranten), alternatieve
media (stadskranten) en van communicatievormen op lokaal nivo
die minder vanzelfsprekend als 'media' aangemerkt worden (gesprekken op straat, in café, muurkranten, pamfletten) maar
wel geacht moeten worden deel uit te maken van de 'lokale Öffentlichkeit' of het lokale 'Kommunikationsraum'
Maar ook een nadere differentiatie van interpersoonlijke
communicatie is zinvol Uit het onderzoek van Dunckelmann
blijkt dat in sommige situaties 'openbare' thema'b juist vermeden worden en dat afhankelijk van de lokale setting (stad,
platteland) interpersoonlijke vormen van openbare communicatie zich in verschillende situaties anders manifesteren
Beide overwegingen liggen ten grondslag aan de poging een
ordening aan te brengen in de tot nu toe gewonnen inzichten
De opzet daarbij is niet zozeer een kant en klaar model te
schetsen, dan wel tot een systematisering te komen van gewonnen inzichten
In alle behandelde studies wordt uitgegaan van een ruimtelijke, geografische, administratieve, politieke of sociaal-kul tutele eenheid (regio, gemeente, stad, stadsdeel, dorp, wijk),
die opgevat kan worden als een sociaal systeem Dat sociaal
systeem wordt gekenmerkt door een sociale structuur
Het object van onderzoek - lokale communicatie - wordt ye
situeerd op het nivo van individueel handelen, en/of op het
nivo van het sociaal systeem Dit hangt samen met de operationalisering van lokale communicatie aan de hand van het be-
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reik ot het gebruik van lokale media ιmediastructuur). de in
houd vjii lokale media (boodschapstructuur), of aan de hand
van interpersoonlijke en'of mediale communicatievormen (commu
ni catiestruLtuur>
De termen mediastructuur, boodschapstructuur en communi cat lestiuctuur worden afhankelijk van de geko
zen operatlonalIsermg gehanteerd, hoewel dit niet altijd konsekwent ijebeurt
In de meebt algemene /in wordt in de behandelde literatuur
op het nivo van het sociaal svbteem een corresponderend communnat ιesvsteem verondersteld Het communi catlesvsteem omvat
het ongedifferentieorde geheel van communicatieve boodschap
pen en communicatie en informatieprocessen, binnen het socia
le svsteem
Ihema'b zijn in de mate 'openbaar' waarin ze In rommunicatievo hoodsLhappen manifebt zijn Pr is een relatie tussen de
thematisihe structuur of thenastructuur van een sociaal sy
stoum en de boodschapstructuur binnen het sociale systeem De
them.itische strut tuut omvat het geheel van potentiële thema's
w.-urmee het sociaal sASteem gekonfronteerd wordt
De boodbihiipstructuur vormt de reductie van die 'Umwelt' aan thema's
tot die thema's welke feitelijk in communicatieve boodschappen manifest geworden zijn Daarbij hoeft geen een-op-een verhouding tussen thema s en boodschappen verondersteld te worden, meerdere boodschappen kunnen naar eenzelfde thema verwijzen
De term г elevantlestructuur wordt gebruikt als aanduiding
voor hef geheel van faktoren dat de relevantie van thema's be
paalt
Die relevantie geldt zowel voor zenders om thema's in
boodschappen manifest te maken, als voor ontvangers om van de
ze boodschappen kennis te nemen Het geheel van faktoren dat
de re 1evantlestrucfuur vormt, wordt in de onderzochte litera
tuur in verschillende termen benoemd 'Aktualι tat'(Dovi fat,
Hagemann, Prakke), 'öffentliches Inter esse'(Habermas), 'Aufmerksamkeitsregeln' (Luhmann) Aan deze aanduidingen kan veelal geen nadere indicatie ontleend worden, dan dat de relevanti est ructiiur de prioritennq van het belang van thema's is en
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een motief vormt voor communicatief handelen
De complexiteit wordt vergroot doordat in de literatuur de
relevantlestructuur op meerdere nivo's gesitueerd wordt Op
het nivo van het sociaal systeem als objectieve of institutionele waarden en normen (democratische waarden) en op individueel- psychologisch nivo als subjectieve behoeften (stabiliteit) De relevantiestructuur komt voort uit posities en rollen, of is 'definieerbaar' of 'onderhandelbaar', afhankelijk
van de definitie van de situatie
Hoe relevantiestructuren ontstaan, gewijzigd, geïnternaliseerd en geïnstitutionaliseerd worden vormt een apart studie-object, dat ook voor de communicatiewetenschap van belang
is maar vanuit een ruimer, handelingstheoretisch perspectief
benaderd moet worden [11)
In algemene zin wordt met relevantiestructuur aangegeven
dat personen in hun oriëntatie op de sociale omgeving een hiërarchie of een prioriteitstelling hanteren, onderwerpen en
thema's zijn voor personen op een bepaald tijdstip meer of
minder relevant, zijn onbelangrijk of juist erg belangrijk
Het is van belang te konstateren dat het individu aan de
relevantiestructuur het motief ontleent om via communicatieve
boodschappen van thema's kennis te nemen of om via communicatieve boodschappen thema's onder de aandacht te brengen of te
houden Relevantiestructuren vormen in een sociaal systeem de
schakel tussen potentiële thema's en 'openbare', in boodschappen manifest geworden, thema's
De term communicatiesituatie wordt hier gebruikt als aanduiding voor momenten en situaties op individueel nivo waarin
personen gekonfronteerd worden met thema's in de vorm van communicatieve boodschappen
De term communicatiesituatie is
overgenomen van rearing die eveneens een perspectief op communicatie hanteert waarin het individu niet geïsoleerd, in de
rol van zender of ontvanger, maar in een communicatiesituatie
wordt geconceptualiseerd 112) Hij hanteert een perspectief op
communicatie als communicatief handelen en maakt geen restrictie tot massamediale of interpersoonlijke communicatievormen.
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Wij hanteren

dan de

volgende indeling

Het communicatiesy

steem is, op het nivo van het ьосіааі systeem, het ongediffe
rentieerde geheel

van communicatie-

en informatieprocessen

Een commun ι catiesituatι e is op individueel nivo elke konfrontatie van

een Individu

met communicatieve

boodschappen

De

communi cat lestruc tuur is dan een nadere ordening en kwalifica
tie van communicatiesituaties

in een sociaal svsteem, binnen

een bepaalde tijdseenheid
'Communicatiestructuur'
hand waarvan
gedaan

is een

op het nivo van

kunnen worden

analvtisch concept

aan de

het sociaal svsteem uitspraken

over het

communi cat ιesvsteem

Analvse

van communicatiestructuren leidt tot inzicht in de wijze waar
op

binnen een sociaal systeem,

thema's,
termen

over een bepaalde tijdsduur,

kennis of informatie verspreid
van een onderzoeksdesign

worden of raken

In

vormt de communicatιestruc

tuur de afhankelijke variabele, en daarmee^het eigenlijke ob
ject van onderzoek
Een

inventarisatie en svstematisenng van de taktoren uit

het openbaarheids-paradigma alsmede de situering van de^e faktoren op

individueel resp

het nivo

van het sociaal svsteem

qeven het volgende resultaat
bchema 1

Inventarisatie van faktoren in het

openbaarheids-para-

di gma

Sociaal svsteem

Themastructuur

Communicatιesvsteem

sociale structuur

boodschapstructuur

communicatiestructuur

individu

relevantlestructuur

communicatiesituatie

Het

gaat hier om een ordening en systematisering

ven van (causale)

relaties is

niet nagestreefd

Het aange
Het schema

moet niet van links naar rechts of van boven naar beneden ge
lezen

worden alsof het een verklaringsmodel

betreft
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Aan de hand van dit schema kunnen de verschillende invalshoeken van waaruit onderzoek naar lokale communicatie gedaan
is. nader geïdentificeerd en verduidelijkt worden
Het grote aantal inhoudsanalyses van de lokale en regionale pers, waarvan in hoofdstuk 5 sprake was, richt zich primair op de boodschapstructuur zoals die voor een deel van het
lokale communicatiesysteem (lokale dagbladen) vastgesteld kan
worden. Door het onderzoeken van relaties tussen de boodschapstructuur en de thematische structuur, of tussen boodschapstructuur en relevantlestructuur, probeert men over afzonderlijke media uitspraken te doen over de mate waarin zij
een adequate bijdrage leveren aan de lokale communicatie
De beperking die deze onderzoeken kenmerkt ligt veelal in
het feit dat de boodschapstructuur van de lokale pers niet gerelateerd wordt aan de boodschapstructuur binnen het hele sociale systeem en dat de relevantlestructuur aan de hand van
'objectieve normen' (democratische principes, pluriformiteit)
geoperationaliseerd wordt en niet, op het individueel ni\o,
in subjectieve behoeftes, prioriteiten en Interesses
Als
zodanig kan aan die onderzoeken slechts een fragmentarisch in
zicht ontleend worden in de beschrijving en verklaring van
de manier waarop thema's binnen een sociaal systpem in boodschappen manifest worden
Hetzelfde bezwaar geldt de onderzoeken van Dunrkelmann,
Stuiber en Meister waarin ook slechts een deel van het communicatiesysteem (resp bepaalde vormen van Interpersoonlijke
communicatie, boodschapstructuur en verspreidingsstructuur
van de lokale/regionale pers) onderzocht wordt en waarin een
aanzet tot verklaring meer in de kenmerken van het sociaal
systeem (Meister, Stuiber, Dunckelmann aantal inwoners, bevolkingsdichtheid) en in de kenmerken van de communicatlesi tu
atie (Dunckelmann formeel - informeel, rolspecifiek - themaspecifiek) en slechts indirekt in de relevantiestructuur gezocht wordt
Aan die onderzoeken tenslotte waarbij voor bijna alle elementen uit het schema data verzameld zijn, (Dorsch, Rest &
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Signitzer, Maier-Rabler & Autischer) kleven tekortkomingen op
het methodisch-analytische vlak, met name ten aanzien van de
conceptualisering en operationalisering van de commumcatiestiuctuur in relatie tot de communicatiesituaties en het communi catlesysteem.
Bij een integrale benadering is er kennelijk behoefte aan
een theoretisch perspectief op lokale communicatie aan de
hand waarvan men lijn kan brengen in de relaties tussen relevante Faktoren. Van daaruit dient de keuze voor een bonade
ring vanuit het sociaal svsteem of vanuit het nlvo van individueel handelen bepaald te worden en dient analytisch de verhouding tussen communicatiesituaties en het communicatiesysteem in de conceptualisering van de communicatiestructuur
aangegeven te worden.
In dit verband bieden van de interpretaties van 'Lokale Öffentlichkeit' en 'Kommunikationsraum' die behandeld zijn de
interpretatie van lokale communicatie in termen van communicatief handelen en voorts de interpretatie van communicatiestructuur als ' (.Tei 1 )Of f ent 1 ichkei t ' of als themaspeci f ι eke
communicatiestructuur, naast problemen echter ook perspectie
ven.

6.3.

'(Tei 1>üffent1ichkeit' als themaspeclf ieke communicatiestructuur

'(Tel 1>Offent 1ichkeiten' worden opgevat als analytisch te onderscheiden communicatieve eenheden "in denen sich bestimmte
Aussagen treffen, die fur einen definierbaren Personenkreis
'interessant','relevant','bedeutsam' sind."(13) Niet de communicatieve boodschappen zelf (de 'Aussagen'), maar het thema
of de thema's waarnaar de boodschappen verwijzen, en de the
matische relevantie, zijn datgene wat de personen die aan eenzelfde '(Tel 1>Offentlichkeit' participeren, gemeen hebben.
Aangezien eenzelfde thema in meerdere boodschappen en in
meerdere communicatieprocessen manifest kan worden vormt een
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•(Tel 1>Offentlichkeit' of (deel>openbaarheid, een afzonder
lijk communicatie-(sub)systeem waarvan zowel interpersoonlij
ke als mediale communicatievormen deel uit (kunnen) maken
Een (deel>openbaarheid is een thema-specif ιek commumcatie(sub)systeem, opgebouwd uit communicatiesituaties waaivjn de
boodschappen op eenzelfde thema betrekking hebben.
De communicatiestructuur van de (deel)openbaarheid of
'(Tel 1)0ffentlichkeit' kan gekarakteriseerd worden aan de
hand van de relevante kenmerken van de thematisch identieke
communicatiesituaties die de '(Tei 1)Offent 1 ιchkeit' konstitueren Thema-specifleke communicatiestructuren kunnen o a geka
rakteriseerd worden door het aandeel dat media en/of interper
soonlijke communicatievormen leveren in die communicatiestruc
tuur.
In de analyse van thema-specifleke communicatiestructuren
kan bovendien nader gedifferentieerd worden naar het aandeel
van de verschillende media (radio, televisie, pers,'nieuwe me
dia'), zo ook naar verschillende vormen van interpersoonlijke
communicatie (op de werkplek, thuis,op straat, met vrienden/
kennissen) of naar de aard en de mate van institutionalise
ring van de communicatiesituaties (duurzaam, incidenteel, ri
tueel ) .
De conceptualisering van 'communicatiestructuur' als themaspecifieke communicatiestructuur op basis van kenmerken van
thematisch identieke communicatiesituaties doet recht aan de
in het communicatiewetenschappelιjk referentiekader geformu
leerde theoretische uitgangspunten, te weten openbaarheid
als kwaliteit van thema's en openbare communicatie als forme
le en informele massacommunicatie
In methodisch-analytisch
opzicht wordt bovendien duidelijkheid geschapen over de ver
houding tussen communicatiesysteem, communicatiesituatie en
communicatiestructuur
De conceptualisering van de communicatiestructuur van een
sociaal systeem als thema-specifleke communicatiestructuur
houdt in dat op individueel nivo thematisch identieke communi
catiesituaties geanalyseerd worden Aan de hand van de thema-
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specifieke
het

ordening van communicatiesituaties

kunnen dan op

nivo van het sociaal systeem achtereenvolgens uitspraken

gedaan worden over de thema-specifieke communicatiestructuur,
over de wijze waarop, de omvang waarin en de voorwaarden waaronder een specifiek thema, binnen een bepaalde tijd in het sociaal

systeem in communicatieve boodschappen manifest gewor-

den is
Daarmee

is in principe oen analvtisch instrument voorhan-

den \oor de beschrijving van de structuur van lokale communicatie, zij het niet voor de communicatiestructuur in het algemeen,

maar thema-specifiek, en binnen een bepaalde tiidseen-

heid

Op basis van de analvse van thema-specifleke communica-

tiestructuren kan aldus het fenomeen 'lokale communicatie' in
verschillende
worden
dus

sociale systemen (en subsystemen) geanalyseerd

Structuurkenmerken van het sociaal systeem kunnen al

konstant gehouden worden en binnen eenzelfde sociaal sy-

steem kunnen verschillende thema-specifleke communicatiestructuren in eenzelfde tijdseenheid (of eenzelfde thema-specitieke communicatiestructuur op verschillende tijdstippen) geanaIvseerd worden
Bij de

analvse van het concept

'Öffentlichkeit' is al op

theoretische gronden gewezen op de onmogelijkheid van een conceptualisering
tende
ten
en

van openbare communicatie als één allesomvat-

'Öffentlichkeit'. Aan de hand van alternatieve concepals 'Gegen-offentlichkeit', 'alternative Öffentlichkeit'

'proletarische Öffentlichkeit' is daar

door Negt & Kluge

en Prokop opmerkzaam op gemaakt.
In studies naar lokale communicatie heeft de opvatting van
eé>n algemene 'Öffentlichkeit' zich alleen kunnen handhaven in
de conceptualisering van 'Öffentlichkeit' als communicatiesysteem, als ongedif feientieerd geheel van communicatie- en informatieprocessen op het nivo van het sociaal systeem, of zoals in

het concept

'Medien-Offentiichkeit' gebeurt,

aan de

hand van een reductie van openbare communicatie tot (massa)mediale communicatie
In de 'alternatieve'

conceptualisering

van

'Öffentlich-
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kelt' (hoofdstuk 4) werd benadrukt dat noch het postulaat van
het homogene karakter van de relevantiestructuur van een sociaal systeem - in de zin van consensus over de relevantie van
thema's (algemeen belang, belang voor de gemeenschap) -, noch
het postulaat van de massamedia als 'dragers van de Öffentlichkeit' houdbaar is Dit inzicht heeft geleid tot een gedifferentieerde visie op 'Öffentlichkeit' als zijnde samengesteld uit '(Tel 1)Offentiichkeiten' waarbij personen binnen
een sociaal systeem aan meerdere thematisch gestructureerde
'(Teil)Offentlichkeiten'(kunnen) participeren
De conceptualisering van openbare communicatie in termen
van 'openbaarheid', als analytisch te onderscheiden eenheid
van personen die op Ь а ы ь van thematische relevantie partici
peren in communicatie- en informatieprocessen, impliceert
naast een differentiatie van het algemene concept 'Öffentlichkeit' tevens de noodzaak van de keuze van een uitgangspunt
voor onderzoek op individueel handelingsnlvo onderzoek naar
lokale communicatiestructuren moet uitgaan van het communicatieve handelen omdat op dat nivo de interdependentie tussen
formele en informele masscommunicatie manifest wordt Aan de
hand van de analyse van thematisch identieke communicatiesituaties en van thema-specif ιeke communicatiestructuren kunnen
dan uitspraken gedaan worden over de thema-specifleke communi
catiestructuur van een sociaal systeem
Een aanzet voor de verklaring van thema-specifleke commu
nicatiestructuren zal op individueel nivo gezocht moeten wor
den in de relatie tussen sociale structuur en relevantiestructuur, tussen relevantiestructuur en communicatiesitua
ties en tussen thema-specifleke communicatiesituaties en the
ma-specifieke communicatiestructuren Een conceptueel model
voor onderzoek naar lokale communicatie zou dan als volgt ge
schetst kunnen worden
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Scliema 2: Conceptueel model voor onderzoek naar lokale communicatie

Sociaal systeem
sociale structuur

boodschapstructuur

individu

relevantiestructuur

/ thema-specifieke
/ communicatie\ structuur
communi cat i esi tuât ie

Het ligt voor de hand (en er wordt in onderzoek doorgaans ook
van uitgegaan) dat de relevantiestructuur' op een gegeven tijdstip als voorafgaand aan communi catief handelen beschouwd kan
worden. De werkhypothese luidt dan dat sociaal systeem en sociale structuur op individueel nivo inwerken op de relevantiestructuur en dat de konfrontatie tussen boodschapstructuur en
relevantiestructuur manifest wordt in communicatiesituaties.
Themaspecifieke communicatiestructuren zouden zo mede uit de
sociale structuur en uit de kenmerken van het sociaal systeem
verklaard kunnen worden.
Tegen een dergelijke hypothese zijn echter, naast het feit
dat van een te statisch beeld uitgegaan wordt en er geen rekening wordt gehouden met de gevolgen van het manifest worden
van thema's binnen een sociaal systeem, nog andere bezwaren
aan te voeren.
Het voornaamste bezwaar is dat binnen de communicatiewetenschap weinig gesystematiseerde theoretische en empirische
kennis voorhanden is om uitspraken te kunnen doen over de
relatie tussen sociale structuur, relevantiestructuur en communicatiestructuur. Over de vraag naar het ontstaan van relevantiestructuren is al opgemerkt dat die ligt in het overlappingsgebied van sociologie, sociale psychologie en communicatiewetenschap. In de behandelde studies naar lokale communicatie blijkt dat uit de impliciete en expliciete verwijzingen
naar enig handelingstheoretisch perspectief. De gehanteerde
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aanzetten hiertoe variëren echter van een structureel roltheoretisch perspectief (Reimann) tot een interactionistisch roltheoretisch perspectief (Dunckelmann, Treinen). Ook bij Meister en Stuiber is er een verwijzing, zij het naar het ontbreken van een algemene handelingstheorie.
Uit de geanalyseerde studies valt verder, behalve dat de
relevantie van thema's communicatiesituaties structureert, in
onvoldoende mate op te maken of de relevantiestructuur als
individueel/subjectief gegeven het motief vormt voor communicatief handelen of dat deze als intersubjectief gegeven ook
het resultaat kan zijn van communicatief handelen.
De veronderstelde interdependentie tussen formele en informele massacommunicatie roept de vraag op onder welke condities, bij welke vormen van communicatief handelen de relevantiestructuur antecedent aan dat handelen ligt en bij welke
zij als het resultaat van communicatief handelen gezien moet
worden.
Het vraagstuk van de relatie tussen sociale structuur, relevantiestructuur en communicatiestructuur is voor onderzoek
naar lokale communicatie van belang maar komt ook in andere
onderzoeken aan de orde. Hiervan is sprake in de onderzoeken
van Tichenor, Donohue en Oliën naar de 'Knowledge-Gap hypothese', maar meer nog in het vervolgonderzoek naar het aandeel
van media en interpersoonlijke communicatie in de ontwikkeling en verwerking van conflicten binnen verschillende sociale systemen. Dit onderzoek demonstreert tevens de bruikbaarheid van thema-specifieke communicatiestructuur als analytisch concept.
Ook het onderzoek van McCombs e.a. naar de 'Agenda-Setting
hypothese' is in dit verband relevant; door de vraagstelling:
de invloed van massamedia op de prioriteiten in thema's die
mensen belangrijk vinden, maar vooral ook door de nuanceringen die later in de conceptualisering en operationalisering
van relevantiestructuren zijn aangebracht. Beide onderzoekstradities zijn vooral empirisch (en minder theoretisch) georiënteerd zodat theoretische inzichten veelal langs inductie-
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ve weg tot stand zijn gekomen

6 4

Fmpirisch onderzoek naar thema-specifleke communica
tiestructuren de 'Knowledge-Gap hypothese'

De gedachte dat verspreiding van kennis ovei een thema ade
quaat onderzocht zou kunnen worden aan de hand van de analyse
van thema-specifloke commumcatιestructui en is niet nieuw
Een van de oudste tradities van communicatiewetenschappelιjk
onderzoek
het diffusie onderzoek - wordt door Evers en Hoog
veld gekenschetst als onderzoek naar "1 het ter beschikking
stellen van een 2 nieuwsfeit en het 3 vernomen daarvan door
4 ontvangers in een 5 volume/populatie over de 6 tijd"(14)
Γη deze onderzoeksbenadering wordt het accent gelegd op
het proces kdiukter van massacommunicatie door de tijdsdimen
sie als primair kriterium in het onderzoeksdesign op te nemen
en woidt veelal effectiviteit (in termen van snelheid/bereik)
van verschillende kanalen/commumcatιevormen onderzocht
Het geheel van kanalen dat bijdraagt aan het bereik van
een nieuwsfeit binnen een populatie'vol urne heet de mediamix
Daarin is ook interpersoonlijke communicatie als kanaal opge
nomen
De mediamix is qua operationalisering vergelijkbaar
met wat we eerder een thema-specifleke communicatiestructuur
genoemd hebben
Behalve als voorbeeld van een operationalisering van the
ma-specifleke commumcatlestructuien zijn diffusiestudies in
dit kader verder minder relevant, omdat de verklaring voor de
verspreiding van nieuwsfeiten veelal in 'objectieve' kenmer
ken van het nieuwsfeit zelf (nieuwswaarde, tijdstip van 'newsbreak') gezocht wordt Vermeldenswaard is hier overigens dat
interpersoonlijke communicatie een hoog aandeel blijkt te heb
ben in de diffusie van gebeurtenissen met een hoge nieuwswaar
de [15)
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De onderzoekstraditie die onder de naam 'Knowledge-Gap hypo
these' bekendheid heeft gekregen lijkt zich met hetzelfde als
het diffusie-onderzoek - de verspreiding van kennis over een
thema - bezig te houden(16l Hoewel Tichenor, Donohue en Ο
Ι ι en in het artikel waarin de kennis-kloof hypothese geïntroduceerd wordt naar het diffusie-onderzoek verwijzen, verschil
len ze op wezenlijke punten van deze onderzoekstraditie (16]
Allereerst zijn ze m e t zozeer geïnteresseerd in de verspreiding, maar veeleer in de differentiële toename van kennis Bovendien gaan ze niet van een procesbenadering, maar
van een systeem-theorie-georienteerde (wat ze noemen 'strurturele') benadering van massacommunicatie uit И 7 ) De systeem
benadering werd voor onderzoek naar massamedia zinvol geacht
omdat eerdere onderzoeken hadden uitgewezen dat sociaalsysteem-kenmerken van invloed zijn op media-gebruik (is) De
kennis-kloof hypothese houdt in dat, wanneer via de massame
dia meer informatie in een samenleving doordringt, de hogere
sociaal-economische status groepen die informatie sneller op
nemen dan de lagere sociaal- economische status-groepen,
waardoor het verschil in kennis tussen deze groepen eerder
toe- dan afneemt Deze hypothese moet gezien worden tegen de
achtergrond van een benadering van de samenleving als sociaal
systeem.
Een centrale opgave voor het sociaal systeem ligt in de
konf1iktbeheersing in welk verband de massamedid als kontroleurs van informatiesstromen een belangrijke rol spelen Deze
kontrolefunktie - door Tichenor с s aangeduid als 'gatekee
ping' - oefenen massamedia op twee manieren uit via 'feed
back control' en via 'distribution control' (191 Via 'feed
back control' past het systeem zich aan op basis van informa
tie die opgedaan is over het funktioneren van het svstpem (de
pers als waakhond), 'distribution control' ( het onthouden
van informatie, ophouden van informatie) heeft een direkte
handhavingsfunktie De centrale vraag in de onderzoeken van
Tichenor e s is die naar conflicten en de rol die massamedia
spelen in de ontwikkeling en afwikkeling daarvan in sociale
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svstemen
Het andere centrale element in het onderzoek is de kennis
kloof
Die bestaat ongeacht het feit of media meer of minder
informatie toevoeren
Het bestaan ervan wordt door Tichenor
с s aangetoond aan de hand van verschillen tussen groepen in
dividuen in milieu en opleiding, en kennisstand De eigenlij
ke kenniskloof hypothese is geformuleerd vanuit een specifie
ke visie op de funkt ie van massamedia in een sociaal systeem
ten aanzien van de toename van een reeds bestaand verschil in
kennis
Bij de eerste toetsing ei van traden nog een aantal beper
kingen op De hypothese werd getoetst op specifieke onderwer
pen, 'science' en 'public affairs
en op specifieke media.
ι с de pers De bevindingen bleken consistent met de hypothe
se Toen al noemden Tichenor с s een vi iftal met sociaal eco
nomische status samenhangende kenmerken die een bijdrage leve
ren aan de kenniskloof verschillen in communicatieve vaardig
heden tussen hogere en läget e sociaal economische statusgroepen, verschil in kennis vooraf, verschil in sociale interactie ten aanzien van het onderwerp, verschil in 'selective exposai e' en 'selective retention' alsmede de midden-klasse oriëntatie van de pers 120)
In het vervolgonderzoek oriënteren Tichenor с s zich meer
op het eigenlijke onderzoeksobject, nl conflict in een soci
aal svsteem en kenniskloven De centrale vraag luidt dan " wethei social conflict in a community is likely to open the
knowledge gap even further, or to close it "(21) Na het aanto
nen van een 'kennis-kloof effect' van de pers voor nationale
'issues' richten Tichenor с s zich dan op het lokale ñivo in
een vergelijkende studie in meerdere lokale gemeenschappen op
de relatie tussen kenniskloven en de mate waarin een thema
aanleiding kan zijn tot conflicten (community issues) In deze
vervolgstudies wolden ook meer faktoren in het onderzoeksdesign opgenomen
Op het nivo van het sociale systeem wordt een viertal variabelen gedefinieerd die (als onafhankelijke variabelen) ge-
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acht uorden van invloed te zijn op de kenniskloof (als afhan
kelijke variabele^: het gaat om de aard van het thema (vooral
de mate van verontrusting over het thema), de mate van con
flict rond het thema binnen het sociaal systeem, de structuur
\an de lokale gemeenschap (homogeen, pluralistisch) en de om
vang van het media-aanbod met betreking tot het thema.
Pas bij de formulering van hypotheses over de wijze waarop
in verschillende lokale gemeenschappen onder verschillende
conflict-condities kenniskloven toe dan wel afnemen, introdu
ceren Tichenor.с.s. interpersoonlijke communicatie als rele
vante variabele· "The higher the level of perception of con
flict about an issue in a community, the higher the amount
of interpersonal communication about that issue within the
community."(22) Deze gedachte is vooral ingegeven door de
overweging dat in rurale, traditionele, homogene 'communi
ties' minder gespecialiseerde media voorhanden zijn, waardoor
de inwoners afhankelijker zijn van informele communicatievor
men. Zij introduceren interpersoonlijke communicatie niet van
uit een theoretisch perspectief op massacommunicatie als het
geheel van mediale en informele communicatievormen. In de oor
spronkelijke 'kennis-kloof' hypothese komt de faktor interper
soonlijke communicatie uitsluitend impliciet \oor in een ver
wijzing naar 'relevant sociaal kontakt' dat samen zou hangen
met een hogere sociaal economische status. Het perspectief op
massacommunicatie van waaruit Tichenor.с.s. redeneren, heeft,
zoals blijkt uit de uiteenzetting over de funkt ie van massame
dia binnen een sociaal systeem, exclusief betrekking op massa
media .
Het opmerkelijke van het vervolgonderzoek is dat uit de а
nalyse blijkt dat toename van het media-aanbod niet leidt tot
vergroting van de kenniskloof en dat interpersoonlijke commu
nicatie daarop een nivellerende werking heeft Een nivelleren
de werking gaat eveneens uit van de mate van conflict. Deze
bevindingen brengen Verhagen tot de vraag of de invloed van
de mate van conflict op de nivellering van de kenniskloof wel
zo direkt is: "De hierboven vermelde correlatiecoefficienten
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duiden ei veel meer op dat de werking van informele communica
tie liiei iiiterveni eert,

een werking

die weer

versterkt kan

worden door het pei rept ι ein vo van het conflict m.b t. een on
derwerp. " ( 23 )
Hoewel

de onderzoeksresultaten daar aanleiding toe gaven,

besteedden Tichenoi с.s
dacht
de

in hun conclusies geen speciale aan

aan het belang van inter per sonni ι ike communicatie voor

verspreiding van kennis in een sociaal systeem

Interper-

soonltjke communicatie word gezien als een uit een geheel van
taktoren die gezamenli ik de voorwaaiden scheppen waardoor ken
nis binnen een

sociaal

wordt; niet als element

svsteem

meer

gelijkelijk

verdeeld

in het proces van openbaie communica

tie. ( 24 )
Pas in een latere publicatie over het onderzoek wordt meer
specifiek ingegaan op de verhouding tussen het aandeel van me
dia

en dat van

interpersoonlijke

communicatie in de verde

ling van kennis binnen een sociaal systeem
te
tot

Een verhoogde ma

van conflict, stellen Trchenor с s dan. geett

aanleiding

een intensivering van interpersoonlijke communicatie met

als gevolg

een stijging

van het

kennisnivo

In

dat proces

spelen massamedia een indirekte ιοί en lijkt het relatieve be
lang

van interpersoonlι )ke communicatie met

conflict

toe te nemen. De massamedia <i с

de duur van het
pers) blijven dan

ook aandacht krijgen, wat zou kunnen leiden tof een wederzrjdse

bernvloeding in de zin dat het lezen van de krant de dis

cussie
weer

stimuleert,

oorspronkelijke
samedia
te

terwijl

ιnterpeisoonlιjke

communicatie

aanleiding geeft tot lezen IJS) Van de nadruk die ι η de
'kenmskloot'-hvpothese werd gelegd op de mas

als veroorzaker van kenniskloven

merken, terwijl in relatie

is dan weinig meer

tot kenmsverspreiding

in een

sociaal svsteem het peispectief op massacommunicatie verbreed
lijkt van de massamedia tot massamediale en interpersoonlijke
conmiunicat ie.

"I ichenor . с . s

blijven dan

echter nog onduide

lijk over de rol die ze interpersoonlijke communicatie toeken
nen:

verspreidingsproces als verlengstuk

van de massamedia,

autonome vorm van openbare communicatie of, wat Bontadelli de
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"sozlale Einbettung der Mediennutzung" noemt.(26)
In

een recente vervolgstudie laten Tichenor.с.s. het concept

'kenniskloof'

helemaal vallen en wordt ook

het veranderende

perspectief op het aandeel van de interpersoonlijke communica
tie in

de verspreiding van kennis

merkbaar. Het
in twee

in een lokale gemeenschap

betreft een voortzetting

lokale gemeenschappen,

thema-speclficke

van eerder onderzoek

waarbij op

communicatiestructuren

vier tijdstippen

(door

hen overigens

niet zo genoemd) geanalyseerd werden. Over een langere tijds
periode werden met
schuivingen

betrekking tot

een specifiek

thema ver

in het gebruik van verschillende informatiebron

nen en verschuivingen in het kennisnivo geregistreerd.

(^7)

In dit onderzoek wordt behalve de bruikbaarheid van het analytisch concept 'themaspecifleke communicatiestructuur' ge
demonstreerd

hoe relevant de tijdsdimensie is bij de analyse

van thema-specifleke
zien van

commumcatlebtructuren, zowel

de verspreiding van

kennis als ten

ten aan

aanzien van de

stand van het kennisnivo op verschillende tijdstippen.
Het
die

onderzoek werd gehouden in twee lokale gemeenschappen

werden gekonfronteerd met een besluit tot aanleg van een

hoogspanningskabel over hun gebied
wordt

De ene lokale gemeenschap

omschreven als een 'suburban community', de andere als

een 'rural community'

Het besluit

beide onderzoeksgebieden.
flict van

leidde tot

protesten in

De hele ontwikkeling

van het con

'problem definition phase'

frontation

via 'bureaucratic con

phase' tot en met de 'demonstration confrontation

phase' beslaat de periode van septembei

1974 tot en met maart

1978.(28)
De centrale vraag in het onderzoek is welke informatiebron
nen door inwoners gehanteerd werden in de verschillende fasen
van het conflict. In dit verband formuleren Tichenor.с.s. een
tweetal
hang

hypotheses. In de eerste

hypothese wordt een samen

verwacht tussen de evolutie van het conflict en de ver

schuiving

in het gebruik

van de lokale

krant, televisie en

persoonlijke kontakten naar televisie als belangrijkste infor-
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matiebron

De

tweede hypothese voorziet

de г е Ы Г і е tussen kennisnivo
matiebron

en

een verzwakking van

en gebruik van krant als infor

een versterking van

de relatie tussen gebruik

van televisie als informatiebron en kennisnivo
Analyse van de inhoud van de media laat zien dat in de be
ginfase

vooral het regionale weekblad, het regionale dagblad

en de 'suburban weekly' aandacht aan de zaak besteden
ter volgen de 'metropolitan dailv' en nog later

Pas la

'metropolitan

televιsion'
Op een viertal tijdstippen «sept '75, l·eb '76, maart-april
'77 en april
tes

'78) werden bij een steekproef uit beide gemeen

gegevens verzameld over

kennis

van het thema, informa

tiebronnen, perceptie van het thema als conflictueus, perrep
tie van het

thema als

belangrijk en

perceptie van

de mate

waarin

men direct met de gevolgen te maken denkt te krijgen

Tevens

werden op een vier puntsschaal voor

en tegenstanders

onder schelden
In

beide onderzoeksgebieden loopt het percentage

denten dat de aanleg van de hoogspanningskabel
eus

respon

een conflictu

onderwerp vindt op naarmate het conflict zich verder on-

wikkelt
wei ρ
te

Dit geldt ook voor hen die dit een belangrijk onder

vinden en voor degenen die menen direkt met de gevolgen

maken te krijgen

schilt

De meer homogene 'rural community' ver

van de meer pluralistische

'suburban community' in de

mate waarin de kwestie als confiicteus wordt gezien

Dit per

centage ligt in de 'rural communitj'op alle vier de tijdstip
pen

hoger dan

voor
Ten

in de

'suburban community'

Hetzelfde geldt

de mate waarin het onderwerp belangrijk wordt gevonden
aanzien van de inschatting van de mate waarin men met de

direkte gevolgen te maken zal krijgen verschillen de inwoners
uit de 'suburban community' sterk van de inwoners uit de 'ru
ral community'
munity'

Het percentage inwoners uit de 'suburban com

dat denkt direkt door de kwestie getroffen te worden

is op alle tijdstippen veel hoger dan het percentage inwoners
uit de 'rural community
Het

onderzoek leverde voor de thema-specifleke communica-
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tiestructuur in de twee
het volgende beeld op

woongebieden, op vier tijdstippen.

(bron

01ien,Donohue.Tichenor,198Ί)

Figuur

1

Level of Use of Sources of Information
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De verwachting dat televisie als informatiebron na verloop
van tijd een grotere rol zou gaan spelen wordt in beide onder
zoeksgebieden bewaarheid, evenals de verwachte grote rol van
de pers als informatiebron in de beginfase Interpersoonlijke
kontakten nemen in beide onderzoeksgebieden in de aanvangsfa-

se een tweede plaats in na de pers en blijven dan op een nagenoeg konstant ñivo. Dit nivo ligt in de 'rural community'
wat hoger dan in de 'suburban community'.
De interpretatie van Tichenor с s luidt dat het beeld in
de aanvangsfase overeenkomt met de resultaten van het diffu
sie-onderzoek: vooreerst een liogo bijdrage van de media; in
terpersoonlijke kontakten komen op een tweede plaats. In die
fase gaat het vooral om liet verkrijgen van (nieuwe) informa
tie over het thema. In de latere fases zou dan meer de nadruk
liggen op verduidelijking en uitwisseling van opvattingen en
dit zou een verklaring kunnen vormen voor het konstante nivo
van interpersoonlijke kontakten in latere fases van het con
flict C29)
De tweede hypothese, over de daling van de relatie kennisnivo/pers als informatiebron na de aanvangsfase en over het
sterker worden van het \erbdnd tussen kennis en televisie als
inlormatlebrón in de latere tases wordt ten dele bevestigd.
In beide onderzoeksgebieden wordt een zwakker wordende relatie tussen kennisnivo en pers als informatiebron gekonstateerd. In de 'rural community' treedt eveneens een versterking op van de relatie televisie als ιnformatlebron/kenms,
maar in de 'suburban communitv' ontbreekt die op de eerste
twee tijdstippen Zij manifesteert zich heel sterk op het der
de tijdstip en neemt weer af op het laatste tijdstip van me
ting. Voor interpersoonlijke communicatie als informatiebron
valt in de beginfase een versterking van de relatie met ken
nisnivo waar te nemen die daarna weer afneemt. Dit geldt voor
al in de 'rural community'.
Nadat ze zelf de aanvankelijke stelligheid van de 'know
ledge-gap hypothese' hadden aangetast lijken Tichenor.с s.
een andere weg te zijn ingeslagen, de 'structurele' benade
ring is gehandhaafd in de invloed van sociaal-systeem kenmer
ken op communicatiestructuren (homogene vs. pluralistische ge
meenschappen), evenals de condities van conflict, maar het
perspectief op massacommunicatie is verbreed tot andere media
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dan de pers en tot interpersoonlijke communicatie Hun longi
tudinale analyse van themaspecif 1eke communicatiestructuren
leidt bovendien tot een dynamischer visie daarop en op de wij
ze waarop en de voorwaarden waaronder кепшь over een thema
binnen een sociaal systeem verspreid raakt (30)

6 5

De conceptualisering van relevantiestructuren
'Agenda Setting hypothese'

de

De 'agenda-setting hypothese veronderstelt dat wanneer massa
media aan bepaalde onderwerpen meer aandacht besteden, die
onderwerpen op den duur ook door ontvangers belangrijk gevon
den zullen worden Men postuleert in de tijd een oorzakelijk
verband tussen de 'media-agcnda' en de 'publieks agpnda' 131)
Aangezien men nog een stap verder wil gaan en uitspraken wil
kunnen doen over de relatie tussen de media-agcnda en de pu
bi i eks-agenda en gedrag (i с stemgedrag) hoort deze benade
ring thuis in een lange traditie van onderzoek naar de effec
ten van massamedia op attitude en gedrag (32)
Empirische ondersteuning voor deze hypothese werd voor hot
eerst in 1972 gevonden door McCombs en Shaw, in een onderzoek
naar de politieke campagne in de U S A
tijdens de presi
dentsverkiezlngen van 1968 Zowel op hoofd als op bijzaken
uit de campagne vonden zij een hoge mate van overeenkomst tus
sen de
aandacht voor deze onderwerpen in de media en het
oordeel van kiezers over de belangrijkheid er van (33) De lan
cering van de 'agenda-setting hypothese' heeft binnen rela
tief korte tijd aanleiding gegeven voor een groot aantal on
derzoeken, die echter allemaal op andere aspecten uit de oor
sprenkelijke hypothese ingingen zodat van een consistente rep
licatie van het oorspronkelijke onderzoek nauwelijks sprake
is geweest (34)
In een aantal beschouwingen over de 'agenda-setting hypo
these' houdt men zich vooral bezig met de relatie tussen me
dia-agenda en pubileks-agenda, niet zozeer met effekten op at
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titudes en gedrag. Op dit aspekt van de agenda-setting pro
blematiek richten we ons nader omdat op het punt van de pu
bi leksagenda mogelijke aanzetten voor de conceptualisering en
operationalsering van relevantiestructuren te vinden zijn.
Het 'agenda-setting effect' wordt met verschillende graden
van verfijning gemeten aan de hand van het 'awareness model',
het 'salience model' of het 'priority model'.OS] Deze model
len corresponderen met nuanceringen in de mate van 'agendasetting' door de massamedia, door Lekermann en Weiss omschre
ven als Ca) 'Thematisierung' door de media, d.i. het onder de
aandacht brengen van thema's ('awareness model') en (b) 'The
menstruktur lerung ' , d i. het aanbrengen van ordening in be
langrijkheid van thema's ('salience' en 'prioritv model').
(36) Het 'salience model' impliceert het al dan niet toeken
nen van belang aan een thema door personen, het 'priority mo
del' impliceert voorts een ordening in belangrijkheid van the
ma's ten opzichte van elkaar.
Deze nuancering van het 'agenda-setting effect' verlangt
een zorgvuldige conceptualisering en operationalisering van
de media-agenda en de pubi ιeksaqenda. De media agenda (de aan
dacht die thema's in de media krijgen) kan door middel van in
houdsanalyse vastgesteld worden Bij de pubileksagenda ligt
dat echter andéis.
Een veel gehanteerde operationele definitie van 'publieksagenda' is de 'salience' van een thema, de belangrijkheid die
er aan toegekend wordt Een duidelijke conceptualisering van
'pubileksagenda' ontbreekt bij McCombs. Het ontbreken van
een theoretisch perspectief manifesteert zich in de onderzoeken van McCombs e.a. in een onduidelijke kijk op 'publieksagenda's' en in tegenstrijdige uitspraken over de verschillende wijze waarop massamedia en interpersoonlijke communicatie
op de 'pubileksagenda' inwerken.
Mcleod, Becker en Byrnes hebben als eersten op de zwakke
theoretische basis gewezen van McCombs hantering van 'pubi leksagenda'.[37) Zij herleiden het idee achter de 'agendasetting hypothese' tot twee auteurs, Lippmann en Park. en kon-
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stateren vervolgens dat beiden in termen van de relevantie
van thema's voor personen die relevantie op verschillende
nivo's situeren Park was vooral bezorgd over het effect van
media
op de gespreksonderwerpen in een 'community', terwijl
Lippmann's zorg zich richtte op het effect van media op het
beeld van de werkelijkheid van individuele personen
Deze
laatste conceptualisering, door MrLeod с s aangeduid als 'in
dividual issue salience', is door McCombs gevolgd
McLeod c.s pleiten voor een nadere differentiatie van 'is
sue salience'. "The notion for the media setting the agenda
for its audience seems to allow for a more general definition
involving community or interpersonal interaction "(38) Zij
stellen voor als tweede soort pubileksagenda de thema's op
te nemen die in gesprekken tussen personen uit eenzelfde 'com
munity' aan de orde zijn, de zgn. 'community issue salience'
Tenslotte kunnen ze zich nog een derde soort pubileksagenda
voorstellen als een compromis tussen de beide eerstgenoemde
agenda's, de 'perceived issue salience' Daarmee wordt be
doeld dat media door de mate van aandacht die ze aan thema's
besteden het individu een indicatie geven welke thema's in ge
sprekken en beslissingen binnen de 'community' belangrijk zul
len worden.
Zij wijzen er daarbij op dat empirisch onderzoek zal moe
ten aantonen welke van de drie agenda's de beste voorspelling
mogelijk maakt voor agenda-setting-effecten op het (stem)gedrag. De varianten van de pubileks-agenda zouden dan op in
dividueel nivo als afzonderlijke persoonlijke agenda's geme
ten kunnen worden
Deze conceptualisering geeft de complexiteit aan van wat
we ' relevantiestructuur ' genoemd hebben, maar wijst bovendien
op de relatie die verondersteld mag worden tussen interper
soonlijke communicatie en de totstandkoming van relevantiestructuren.
McCombs neemt de differentiatie van de pubileksagenda in
verschillende persoonlijke agenda's over, maar benoemt ze an
ders. als resp. 'intrapersonal agenda', 'interpersonal agen-
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da' en 'perceived community agenda' (39) Deze agenda's worden
door McCombs als volgt geoperationaliseerd dp thema's die
men persoonlijk het meest belangrijk vindt (intrapersonal
agenda); de thema's waar het meest over gesproken wordt (in
terpersonal agenda); thema's waarvan men meent dat ze voor de
'community' waar mon woont van belang zijn (perceived communi
ty agenda).
Empirisch onderzoek levert voor de drie agenda's geen een
duidige resultaten op. McCombs konstateert wel een aanzienlij
ke overlap tussen de 'intra-' en de 'interpersonal agenda'
maar ook voldoende verschillen om te rechtvaardigen dat beide
agenda's als te onderscheiden variabelen beschouwd moeten wor
den. [401 Ook de 'intrapersonal agenda' en de 'perceived commu
nity agenda' lopen uit elkaar. Thema's die men hoog inschat
op de 'perceived community agenda' <bv belastingen) blijken
op de 'intrapersonal agenda' weinig voor te komen.(Д1) De
drie persoonlijke agenda's dienen opgevat te worden als drie
te onderscheiden conceptualiseringen van 'issue bali enee'.
Voor de conceptualisering van 'relevant ι estructuur' houdt dit
in dat de drie agenda's naai evenzoveel afzonderlijke dimen
sies van 'relevantlestructuui' verwijzen
Behalve in de 'interpersonal agenda' komt interpersoonlij
ke communicatie in relatie tot 'agenda-setting' nog een aan
tal keren voor in het werk van McCombs, waarbij een ambivalen
te houding ten aanzien van interpersoonlijke communicatie als
element van massacommunicatie naar voren komt die ook in het
werk van Tichenor.c s. gesignaleerd is
Zo bespreekt McCombs interpersoonlijke communicatie als
'contingent condition', als faktor die 'agenda-setting' bevor
dert resp. tegengaat en hij vindt voor beide soorten van wer
king aanwijzingen.(42) Elders spreekt McCombs over "the agen
da setting effects of both the mass media and interpersonal
news sources".(431 Interpersoonlijke communicatie is dus
zowel autonoom t.o.v. massamedia, ligt als element van de In
terpersoonlijke agenda in de werkingssfeer van de massamedia,
maar kan die werking ook tegengaan
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McCombs opmerking dat "Clearly, the exact relationship between mass and interpersonal communication - a question long
preceding agenda-setting research - needs to be resolved ",
[44) lljkt m e t overdreven, maar geldt evenzeer voor de theorievorming en het onderzoek vanuit de traditie van de 'knowledge-gap hypothese' als voor het onderzoek en de theorievorming vanuit de 'agenda-setting approach'
Wanneer de relatie tussen relevantie van thema's en communicatief handelen geproblematiseerd wordt valt in beide onderzoeksbenadenngen te konstateren, dat de verhouding tussen mediagebruik en interpersoonlijke communicatie anders blijkt te
zijn dan in de dl ffusle-studies of de two-step-f low gedachte
wel verondersteld werd
Interpersoonlijke communicatie kan
dan niet (meer) uitsluitend gezien worden als verspreid!ngsproces naast of in het verlengde van de massamedia, maar is
tevens een sociaal proces waarin de relevantie van thema's
mede gedefinieerd wordt "Als individueller, alternativer kanal tritt sie in Konkurrenz zu den MedienbotSLhaften, als sozialer Prozeß definiert sie die Bedingungen, unter denen Themenstruktunerungsprozessen ablaufen [45]

6 6

De noodzaak van empirisch onderzoek naar
communicaties!tuatíes

In dit hoofdstuk is, referend aan de concepten 'openbaarheid'
en Openbare communicatie' een concpptueel model geschetst
voor onderzoek naar lokale communicatie
Daarbij is gezocht
naar een analytisch concept op basis waarvan de structuur van
lokale communicatie geanalyseerd zou kunnen worden Voorgesteld is lokale communicatie te onderzoeken uitgaande van
thema-specifleke communicatiestructuren omdat de analyse van
thema-specifleke communicatiestructuren de onderzoeker in
staat stelt uitspraken te doen over de structuur van lokale
communicatie, zonder deze in te perken tot alleen interper-
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soonlijke ot mediale vormen van openbare communicatie Uit de
(recente) onderzoeken van Tirhenor с s
kan worden afgeleid
dat een dergelijke benadering de onderzoeker in staat stelt
in de tijd de verspreiding van kennis in verschillende soci
ale systemen adequaat te analyseren
Thema-specifleke communicatiestructuren zijn opgebouwd uit
een verscheidenheid aan thematisch identieke communicatiesi
tuaties, waarin personen via boodschappen met thema's gekon
tronteerd worden Aanvang, verloop en afloop van die konfrontatie worden (mede) bepaald dooi de i elevanti estructuren van
personen in communicatiesituaties
De relatie tussen relevantíestructuur en communicatiesituaties zou de verklaring moeten leveren voor de aangetroffen
thema-specifleke communicatiestructuren, onder de conditie
van de structuur van het sociaal svsteem en voor een specifieke tijdseenheid
Zowel in de 'knowledge gap' studies als in de 'agenda setting '-onderzoeken wordt deze relatie empirisch onderzocht
Rij Tichenor с s aan het communicatief handelen van personen
in relatie tot thema's die als conflictueus worden gezien en
bij McCombs e a expliciet door toetsing van de 'agenda-set
ting' funktie van de massamedia op de verschillende publieksagenda's
In belde gevallen bleek dat tussen relevantíestructuur en
communicatief handelen geen direkte causale relatie verondersteld kan worden Onderscheiden vormen van communicatief handelen (mediagebruik, interpersoonlijke communicatie) zijn in
communicatiesituaties vervlochten met relevantiestructuur en
sociale structuur en kunnen soms als gevolg gezien worden van
een prioriteitsstelling in relevantie en in andere gevallen
tot deze prioriteitsstelling aanleiding geven
Daarbij moet rekening gehouden worden met een interactie
tussen verschillende vormen van communicatief handelen (mediagebruik en interpersoonlijke communicatie) en tussen de ver-
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schillende nivo's waarop relevantiestructuren gesitueerd zijn
(individueel nivo, interpersoonlιjk/groepsnivo, nivo van het
sociaal systeem)
De bevindingen laten vooralsnog geen uitspraken toe over
de relatie tussen sociale structuur, relevantiestructuur en
communicatiesituaties
Die uitspraken kunnen bij de huidige
stand van zaken, alleen op basis van verder empirisch onder
zoek naar de aard, het tot stand komen, het verloop en de af
loop van communicatiesituaties gegenereerd worden
Het meest kenmerkende van communicatief handelen is de dubbe
le oriëntatie van het individu op het thema waar in de bood
schap naar verwezen wordt en op de relatie met de brenger van
de boodschap, het medium of de communicatiepartner
Zo zet Luhmann zich af tpgen een benadering van communicatiesituaties waarin de oriëntatie op de relatie teveel nadruk
krijgt en beklemtoont hij de thematische structuur van communicatiesituaties Dunckelmann daarentegen onderzoekt onder
welke condities sociale relaties een thematische oriëntatie
toelaten of juist verhinderen Beide oriëntaties zijn van belang voor communicatief handelen zoals blijkt uit de wisselen
de rol die interpersoonlijke communicatie in de 'knowledge
gap'- en de 'agenda sert ing'-onderzoeken speelt
Een aanzet voor onderzoek naar communicatiesituaties zou
kunnen zijn de klassifιkatie van thematisch identieke communi
cat lesituaties en van de condities waaronder de thematischeof de relatie- oriëntatie daarin overheerst
Een voorbeeld
daarvan wordt gegeven door McLeod & O'Keefe (46) In een aan
passing van Newcomb's AtoBreX model onderscheiden zij communicatiesituaties naar hoge en lage 'concept orientation' en
naar hoge en lage 'socio orientation' Hieruit ontwikkelen ze
een typologie aan de hand waarvan communicatiessituaties tussen - in dit geval - ouder en kind als 'consensual' <++),
'pluralistic' <+-), 'protective' ( +) en als 'laissez faire'
(- ) gekarakteriseerd worden Een volgende stap zou zijn een
dergelijk model toe te passen op communicatiesituaties op lo-

-229

kaal nivo, op het gebruik van lokale informatiebronnen

(media

en interpersoonlijke kontakten) en voor lokale thema's

б 7

Openbaarheid en openbare communicatie.
de wenselijkheid van een handelingstheoretisch per
spectief op communicatief handelen

In deze studie naar de conceptualisering van lokale communica
tie

hebben we ons late leiden door het begrip

omdat

daarin in principe een

bare communicatie wordt verwoord
sprong

Dit begrip is naar zijn oor

in de Duitse sociaal-wetenschappelιjke

analyseerd,

'openbaarheid'

integrale benadering van open
literatuur ge

de toepassingen op het gebied van de lokale com

municatie ervan zijn in kaart gebracht en voor wat betreft de
theoretische en methodische konsekwenties verder uitgewerkt.
Nadat de wezenlijke elementen, sociale structuur, themati
sche

structuur, relevantlestructuur en communicatiestructuur

waren
tuur

geïdentificeerd en nadat was vastgesteld dat de strucvan

de 'openbaarheid' evenals die van de 'lokale open-

baarheid'
menten,

wordt gevormd door de

interactie tussen deze ele-

zijn de verschillende manieren waarop die interactie

geconceptualiseerd

en geoperationaliseerd

is onderzocht

Dat

heeft geleld tot een conceptueel model voor onderzoek naar lo
kale communicatie
De waarde van het concept 'openbaarheid' in deze studie is
geweest dat het als een referentiekader heeft gediend voor de
analyse van de structuur
communicatie en
communicatie

en de procps-kenmerken van openbare

van de verschillende

manieren waarop lokale

- vanuit de relatie tussen sociale structuur en

communicatiestructuur -

geconceptualiseerd wordt.

De nadere

specificatie van dat referentiekader in het 'openbaarheids paradigma vestigde
schillende

de aandacht op de

samenhang tussen de ver-

elementen die 'openbaarheid'

konstifueren, op de

verschillende nivo's waarop die elementen gesitueerd zijn, op
de tijdsdimensie

en daarmee

op de

institutionalisering van
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'openbaarheid'
Tegen de achtergrond van dat referentiekader
is de Interdependentie van formele en informele massacommum
catie in het analytisch concept 'communicatiestructuur' gcprobiematιseerd
Die problematisering leidde tot een explicitering van de
keuze van een uitgangspunt voor onderzoek. door Zijderveld
aangeduid als de keuze voor een anascopische of een katascopische benadering van de sociale werkelijkheid Omdat de inter
dependentie van informele en formele vormen van openbare com
municatie in feite in de communicatiesituaties op individueel
nivo manifest wordt is voor onderzoek naar lokale communica
tie gekozen voor een anascopische benadering Het communica
tief handelen dient als uitgangspunt voor theorievorming en
onderzoek naar lokale communicatie
De nauwe samenhang tussen tijdsdimensie, relevantiestruc
tuur, thematische structuur en sociale structuur en de diffe
rentiële vormen van communicatief handelen, die zich in communicatiesituaties manifesteert, vestigt de aandacht op de dubbele oriëntatie die communicatief handelen kenmerkt thematische oriëntatie en relatie- oriëntatie Zij vestigt tevens
de aandacht op zowel het transmissie- als het 'sharing'aspect (Fearing, Chaney) van formele en Informele massacommunicatie
Deze verschillende oriëntaties en verschillende aspecten van communicatief handelen komen samen in communicatiesituaties Deze communicatiesituaties kunnen derhalve niet
vanuit een geïsoleerd perspectief (op alleen mediagebruik of
alleen interactie-aspecten) geanalyseerd worden, maar verlangen een theoretisch perspectief op communicatief handelen als
element van sociaal handelen
Verschillende auteurs hebben in relatie tot afzonderlijke
elementen van communicatief handelen eenzelfde handelingstheoretlsch perspectief gehanteerd, ι с het symbolisch interac
tiomsme Zo verwijzen zowel Bauer als Shibutam naar het sym
bolisch interactlonisme In hun omschrijving van communicatief
handelen als 'problem solving'147) en hanteren Altheide, Baran & Davis alsook Renckstorf een symbolisch-interactioms-
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tisch perspectief in hun aanzetten voor een handelingstheorie
van ontvangersgpdraq in relatie tot massamediale boodschap
pen СД8) Een evaluatie en integratie van deze benaderingen
zou kunnen lelden tot een voor de communicatiewetenschap ade
quaat handelingstheoretIsch perspectief op communicatief han
delen
Fen dergelijke integrale handelingstheorie voor formele en
informele vormen van openbare communicatie levert een theo
retisch perspectief op de interdependentie van formele en in
formele massacomunicatie en zou recht doen aan het complexe
karakter van communicatief handelen
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SAMFNVATTING

LOKALE COMMUNICATIE EN LOKALE OPENBAARHEID

Onderzoek naar lokale communicatie is lange tijd beperkt geble
ven tot de lokale media en hun publiek, meestal de lokale en re
gionale

pers en haar lezers

De

opkomst van nieuwe media (ka

belkrant, lokale omroep) en van alternatieve media en communica
tievormen

(stadskranten, vrije radio, videojournaal) leiden op

lokaal nivo tot een uitbreiding en differentiatie van de lokale
informatievoorziening
tievormen

Er komen niet alleen media en communica

bij, er wordt ook op andere manieren door andere in

stanties en groepen dan de gebruikelijke
op lokaal nivo

gebruik van

gemaakt

informatieverschaffers

Deze

veranderingen maken

een heroriëntatie op de conceptualisering van lokale communicatie wenselijk

De voorliggende studie is een theoretische verhandeling over lokale communicatie

Aan de hand van een analyse en evaluatie van

de Duitse concepten 'Öffentlichkeit' en 'lokale Öffentlichkeit'
wordt een poging gedaan te komen tot een conceptueel model voor
onderzoek

naar lokale communicatie als het geheel van informa

tievoorziening en informatiewinning in een lokale kontekst
Het ontstaan van lokaal georiënteerde alternatieve media en com
municatievormen
dacht

heeft binnen de communicatiewetenschap de aan-

gevestigd op fenomenen die m e t

tot de gevestigde lokale

media gerekend kunnen worden en die ook niet vanuit een medium
gecentreerde
literatuur

optiek bestudeerd kunnen worden

Dit heeft in de

geleid tot een tentatieve conceptualisering van lo

kale communicatie aan de hand van concepten als 'communi ti communication' en
concepten wordt
tie,

'lokale Öffentlichkeit' (hoofdstuk
de structurele dimensie

2)

In deze

van lokale communica-

de relatie tussen sociale structuur en communicatiestruc-

tuur in

een lokale

kontekst geproblematiseerd

Tevens wordt

daarin de wenselijkheid onderstreept van een integrale conceptualisering van

lokale communicatie als

mediale en non-mediale communicatie

samenhangend geheel van
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tenzelfde
meen

opvatting, ma.ìr dan over massacommunicatie als alge

verschijnsel

is te vinden biι Stappers en Brouwer (hoofd

stuk 3) waar gepleit wordt voor een conceptualisering van massa
communicatie als
heel van

openbare communicatie (Stappers),

formele en informele

verwijzing in dit velband naar het algemene concept
keit'

De

'Öffentlich

maakt het nodig allereerst in te gaan op de status en de

betekenis van het concept

'Offent 1ichkeir' in vooi de communica-

tiewetenschap relevante Duitse
van

of als ge

massacommunicdtie (Brouwer)

studies

dit concept in onderzoeken

alvorens

toepassingen

naar lokale communicatie nader

te analvseren
Het tiecinp 'Öffentlichkeit' kent een verscheidenheid aan interpietafies (hoofdstuk

Д ) , variërend

'openbare communicatie'
evolutie die het
maakt

Deze

begrip in

de loop

opinie' tot

te maken

der tijden

met de

heeft doorge-

In deze studie onderscheiden we een drietal hoofdbenade-

rinyen waarin 'Öffentlichkeit'
voor

van 'publieke

variatie heeft

communicatie
van openbare

van

de

aanduiding

De vraag

kommunikatlonsforschung

de hand van het

'Pubi 1 zi stikwissenschaft'

communicatie staat centraal

kritische

als

De interpretatie van 'Öffentlichkeit' als proces

Hagemann, Prakke)

openbare

opgevat

communicatie wordt behandeld aan

werk van vertecjenwoordigers
(Dovi fat,

wordt

het proces, de str ULtuur en de funkt ι e van openbare

resp

naar de

structuur van

in het werk

(Habermas,

van de zgn

Prokop, Bockel-

mann, Negt X kluge) terwijl Luhmann vanuit de svsteemtheorie op
basis van de funktie van openbare communicatie komt tot een herinterpretatie van het begrip

Öffentlichkeit'

In het concept 'Öffentlichkeit' worden vanuit meerdere theoretische invalshoeken de structuur- en de proceskenmerken van openbare

communicatie in

hun samenhang

geproblematiseerd, echter

zonder een achterliggende theorie die de verschillende theoretische veronderstellingen

integreert

De

status van

het begrip

'Oftent 1ichkeit' is die van een theoretisch construct (BoesjesHommes)

of paradigma (Kuhn)

theorie

veronderstelt maar op zich

Het is

een begrip dat een nadere
al wel theoretische noties
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bevat; die hebben met name betrekking op de relaties tussen de
voornaamste elementen in het openbaarheids-paradigma tijdsdimensie, thematische structuur, relevantiestructuur, sociale
structuur en communicatiestructuur.
Een volgende stap is de analyse van de toepassingen van het concept 'lokale Öffentlichkeit' in studies naar lokale communicatie en lokale media (hoofdstuk 5) Een drietal stromingen worden behandeld, studies naar communicatie en integratie in een
lokale gemeenschap (Dorsch, Langenbucher. Dunckelmann), onderzoeken naar de relatie tussen sociaal systeem en communicatiesysteem op lokaal nivo (Ronneberger, stuiber, Meister) en onderzoeken naar 'Kommunikationsraume' (Autischer & Maier Rabler,
Jarren). De analyse van de in deze onderzoeken gehanteerde conceptualiseringen van 'lokale communicatie' leidt tot een differentiatie en specificatie van de verschillende faktoren in het
openbaarheids-paradigma en verduidelijkt de methodische problemen die voortvloeien uit een integrale conceptualisering van lokale communicatie op het nivo van het sociaal systeem én op het
nivo van het Individueel communicatief handelen.
Op basis van de voorgaande analyses wordt tenslotte in hoofdstuk 6 een schets gegeven van een communicatiewetenschappelijk
referentiekader en van een conceptueel voor onderzoek naar
thema-specifieke communicatiestructuren op lokaal nivo. De problemen en perspectieven van deze conceptualisering van lokale
communicatie worden geïllustreerd aan de hand van twee Amerikaanse onderzoekstradities, de 'Knowledge-Gap hypothese' en de
'Agenda-setting hypothese'
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SIJMMARY·

LOCAL COMMUNICATION AND T H E LOCAL P U B L I C SPHERF

Research on local communication in the Netherlands has been con
fined for a long time to audience research on local and regio
nal daily newespapers. The emergence of new media (electronic
newspapers, local cable television) and of alternative media
<community media, free radio, alternative press) has caused an
expansion and differentiation of local information services
Not only does the number of media and communication facilities
at the local level increase but these facilities are also being
used by different groups and 01 gam satюпч in wavs different
from the established local media-agencies. These changes neres
sitate a theoretical reconceptualιzation of the phenomenon of
local communication.
This doctoral dissertation is a theoretical studv on the pheno
menon of local communication Based on an analvsis and evalua
tion of the German concepts 'Öffentlichkeit' (public sphere)
and 'lokale Öffentlichkeit', a conceptual model is developed
for research on local communication whereby local communication
is envisaged as the totality of communication and informationprocesses in the local setting.
The emergence of alternative and community media has focused
the attention of communication researchers on phenomena in the
local setting that cannot be regarded as established local media and can also not be studied from a media centered perspective. In the research literature this has resulted in tentative
conceptualizations of local communication in concepts such as
'community communication' and 'lokale Öffentlichkeit' (chapter
2). In these concepts the structural dimension of local communication is emphasized and the necessity for a theoretical perspective which encompasses both mediated and non-mediated communication is pointed out.
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A similar point, but now about the conceptualization of mass
communication in general, has been made by other authors such
as Stappers en Brouwer (chapter 3) where they stress a conceptualization of mass communication as public communication (Stappers), or as the combination of formal and informal communication (Brouwer). The reference which is made to the general concept 'Öffentlichkeit' implies the necessity of a further analysis of this general concept before specific applications in studies on local communication and 'lokale Öffentlichkeit' are reviewed and analysed.
The concept 'Öffentlichkeit* has vaiious meanings (chapter 4 ) ,
varying from 'public opinion' to 'public communication' This
variety is a result of the evolution of this concept over the
years, in this dissertation three major interpretations of this
concept are distinguished: 'Offentlickeit' is interpreted as
the process, the structure and as a function of public communication The interpretation of 'Öffentlichkeit' as the pioces of
public communication is reviewed in the work of representatives
of the German 'Publizistikwissenschaft' (Dovifat, Hagemann,
Prakke), 'Öffentlichkeit' as the structure of public communication is the crucial topic in the writings of the German school
of thought called 'kritische Kommunikationsforschung' (Habermas, Prokop, Bockelmann, Negt & Kluge), while the re interpretation of the concept by Luhmann stems from a system-theoretical
perspective on the function of public communication
From various theoretical perspectives the concept 'Öffentlichkeit' is seen to encompass both the process and structural characteristics of public communication, while a general theoretical perspective to integrate these approaches is nonexistent.
The theoretical status of the concept is that of a theoretical
construct (Boesjes-Hommes) or a paradigm (Kuhn)
The concept
presupposes a basic theory which is missing, but in itself contains certain theoretical notions about relations between the
main elements of the paradigm such as : the dimension time, thematic structure, relevance structure, social structure and com-

259-

miiniration structure.
The following step is the analysis of a number of German studies on local communication where the concept 'lokale Öffentlichkeit' is used in the conceptualization of local communication (chapter 5)
Three research traditions are reviewed in
this chapter research on communication and integration in the
local community «Dorsch, Langenbucher, Dunckelmann), research
into the relation between social svstem and communication
svstem in a local settimi (Konneberger, stuiber, Meister) and
research on 'Kommumkationsraume' «communication environments)
(Autischer & Maier-Rabler, Jai ren ) The analvsis of these conceptualizations of local communication results in a further specification of the theoretical relations between the elements of
the 'public communication paradigm' and clarifies the research
problems connected with a theoretical perspective on local communication which encompasses communication at both the level of
the social system and of individual communicative action
The analysis reported in the previous chapters paves the way
for the development of a theoretical frame of reference an«J a
tonceptual model for research on theme specific communication
structures in a local setting (chapter 6) The problems and perspectives inherent in this conceptualization of local communication are illustrated In a review of two American research tradì
tions, the 'knowledge-Gap hypothesis' and the 'Agenda-setting
hypothesis'
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ZUSAMMENFASSUNG

LOKALE KOMMUNIKATION UND LOKALE OFFENTLICHKFIT

Forschung in Bezug auf lokale Kommunikation ist lange Zeit auf
lokale Medien und ihr Publikum - meistens die Leserschaft von
lokaler und regionaler Presse - beschrankt geblieben Die Einfuhrung von neuen Medien (Kabelzeitung, lokaler Rundfunk) und
von alternativen Medien und Kommunikatlonsformen (Stadzeitungen, freies Radio, "Video-Journaal"> fuhren auf lokalem Niveau zu einer Ausweitung und Differenzierung von lokalen Informationsangeboten Über den bloßen Zuwachs von Kommunikationskanalen und -Inhalten hinaus, ist jedoch zu beobachten, daß andere als die etablierten Institutionen und Gruppen auf eine andere Art mit den neuen Medien umgehen Diese Veränderungen machen eine Neuorientierung der Konzeptualisierung von lokaler
Kommunikation erforderlich
Die vorliegende Dissertation ist eine theoretische Abhandlung
über lokale Kommunikation Durch Analyse und Evaluation der
deutschen Konzepte "Öffentlichkeit" und "lokale Öffentlichkeit"
wird der Versuch unternommen ein konzeptionelles Modell zu entwickeln, das Informationsangebot und Informationsnutzung als
Einheit begreift und damit einen neuen Zugang fur die Untersuchung lokaler Kommunikation im lokalen Kontext ermöglicht
Die Entstehung von lokal orientierten, alternativen Medien und
Kommunikationsformen hat innerhalb der Kommunikationswissenschaft die Aufmerksamkeit auf Erscheinungsformen lokaler Kommu
nikation gelenkt, die nicht zu den etablierten lokalen Medien
gerechnet werden können und sich einer Betrachtung aus medlenzentrierter Perspektive entziehen In der Literatur hat dies zu
einer tentatieven Konzeptualisierung von lokaler Kommunikation
mit Hilfe der Konzepte "community communication" und "lokale
Öffentlichkeit" geführt (Kapitel 2) In diesen Konzepten wird
die strukturelle Dimension von lokaler Kommunikation, die Beziehung zwischen sozialer Struktur und Kommunikationsstruktur im
lokalen Kontext problematisiert
Gleichzeitig wird dann die
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Notweiidigkeit einer

integralen konzeptualisierung

kommunlkat ion als zusammenhangendes

Ganzes

von

von lokaler
medialen

und

non-medialen Kommunikationsformen unterstrichen.
In den Arbeiten

von Stappers und

Massenkommumkatι on

Phänomen -

in Bezug auf
eine ahnliche

Dort spricht man sich fur die Konzeptualι-

Auffassung vortreten
sieruiKi von

Brouwer wird -

als allgemeines

M^issenkommuni kat ion als

öffentliche Kommunikation

<Stappers>, be/iehungswerse als Einheit von formeller und informeller Massenkommunikation
diesem

¿Brouwer) aus

(Kapitel 3 ) .

Das in

Zusammenhang angesprochene offent1ichkeitskonzept

es /•imachst einmal

erforderlich den

Status und

macht

die Bedeutung

desbelben

in den fur die Kommunikat ιonswissenschaft relevanten

deutschen

Studien zu betrachten, bevor die jeweiligen Adaptio

nen dieses

Konzeptes in

konkreten Untersuchungen

über lokale

Kommunikation naher analvsiert werden können.
Dei

Begriff "Otfont 1ichkeit"

Weise interpretiert

(Kapitel

"öffentliche Meinung" bis
terminologische

wird auf
Д)

Die

"öffentliche

Unklarheit ist auf die

die unterschiedlichste
Bandbieite

reicht

Kommunikation".

von
Diese

Evolution, der der Be-

griff im Laufe der ¿eit unterworfen war, zurückzuführen. In der
vorliegende
nen

Studie unterscheiden wir drei Perspektiven, in de

"Öffentlichkeit" jeweils als Prozeß, als Struktur oder als

Punkt ι on öffentlicher

Kommunikation begriffen

wird. Vertreter

der "Pubi ιzistιkwissenschaft" (Dovi fat, Hagemann, Prakke) inter
pretieren "Öffentlichkeit"
tion. Die

brago nach

als Prozeß

der Struktur

öffentlicher Kommunika-

öffentlicher

Kommunikation

steht an zentraler Stelle der Arbeiten dor "kritischen Kommunikat lonsforschunq"

(Habermas, Prokop, Bockelmann, Negt und Klu-

ge) wahrend Luhmann aus sytemtheoretι scher Perspektive "Öffentlichkeit"

in Bezug auf die Funktion öffentlicher Kommunikation

interpret 1er t.

Im Oflent 11rhkeitskonzepts werden die Struktur- und Prozeßmerkmale öffentlicher Kommunikation zwar im Zusammenhang problemati-
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siert, dies geschieht jedoch ohne den Rückgriff auf eine grundlegende Theorie, die die verschiedenen Dimensionen des Konzeptes integriert. Der Status des Konzeptes "Öffentlichkeit" liegt
auf dem Niveau eines theoretischen Konstruktes (Boesjes-Hommes)
oder Paradigmas (Kuhn) Es handelt sich hier um einen Terminus.
dessen Handhabung an sich eine Theorie erfordert, dem aber auch
bereits Theorie-Elemente inhärent sind Diese beziehen sich vor
allem auf die Zusammenhange zwischen den F-aktoren Zeitdimension, thematische Struktur. Relevanzstrukur, soziale Struktur
und Kommunikationsstruktur
Im folgenden Schritt wird die Anwendung des Konzeptes "lokale
Öffentlichkeit" in Studien über lokale Kommunikation und lokale
Medien analysiert (Kapitel 5) Hierbei werden drei Ansätze behandelt
Studien Über Kommunikation und Integration innerhalb
einer lokalen Gemeinschaft (Dorsch, Langenbucher, Dunckelmann>.
Untersuchungen über das Verhältnis zwischen Sozial- und Kommunikationsstruktur auf lokalem Niveau (Ronneberger, Stuiber. Meister) und Untersuchungen über "Kommumkationsraume" (Autischer &
Maier-Rabler, Jarren) Die Analyse der in diesen Studien angewandten Konzeptualisierungen von "lokale Kommunikation" fuhrt
zu einer weiteren Differenzierung der Beziehungen zwischen den
verschiedenen Faktoren des Offent 1ichkeitsparadigmas und verdeutlicht die methodischen Probleme, die durch die Integration
der Dimensionen "soziales System" und "individuelles kommunikatives Handeln" bei der ganzheitlichen Konzeptualisierung von lokaler Kommunikation entstehen
Auf Grundlage der geleisteten Analysen wird schließlich der Entwurf fur einen kommunikationswissenschaftlichen Bezugsrahmen
und ein konzeptionelles Modell zur Untersuchung von themenspezifischen Kommunikationsstrukturen auf lokalem Niveau entwickelt
(Kapitel 6) Die Probleme und Perspektiven dieser Konzeptualisierung lokaler Kommunikation werden anhandt zweier amerikanischer F-orschungsstrategien - Knowledge-Gap Hypothese und AgendaSetting Hypothese - illustriert
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Stellingen behorende bij het proefschrift 'Lokale Communicatie en Lokale openbaarheid'

1

Dominante paradigma's zijn niet meer waar dan andere paradigma' s

2

In de discussie over de wenselijkheid van commerciële omroep wordt een argument ten gunste van publiekrechtelijke
omroep te weinig gehoord publiekrechtelijke omroepen zijn
niet verhandelbaar op de beurs

3

Het onderscheid dat Brouwer maakt tussen formele en informele massacommunicatie is vooral van didactische waarde
De term informele massacommunicatie vormt een te grove aanduiding voor een te gedifferentieerd geheel om аіь adequa
te conceptualisering te kunnen dienen (Brouwer,1968)

4

Voor de communicatiewetenschap is een verre
beter dan een goede buur (Dunckelmann,1975)

5

Het inzicht dat communicatie-gedrag mede verklaard dient
te worden uit de communicatie-situatie stelt specifieke
eisen aan de te hanteren methoden van dataverzameling

6

Wanneer bij aansluiting op een gemeentelijk kabelnet
blijkt dat inwoners uit de lagere inkomensgroepen naar ver
houding vaker kiezen voor het uitgebreide programmapakket
en dat inwoners uit de hogere inkomensgroepen vaker kiezen
voor het beperkte programmapakket, dan is het onbillijk
dat in de prijs van het uitgebreide pakket een subsidie
verrekend is voor het beperkte programmapakket

vriend vaak

7

Aangezien massacommunicatie het gemeengoed maken van kennis tot funktie heeft verdient het aanbeveling een onderdeel ' kenmssociologie' op te nemen in het studieprogramma
communi catlewetenschap

8. De ontwikkeling van een op de toekomst gericht beleid voor
kleinschalige media als nieuwsbladen, lokale omroep en
huis aan-huisbladen wordt gehinderd door het feit dat het
beeld dat men van deze media hanteert te weinig op recent
onderzoek gebaseerd is.

9. Men kan stellen dat Le Carré de
de theorie van Go f fman.

case-studies levert

voor

