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Redactioneel

Veertig jaar ‘Tijdschrift voor Communicatiewetenschap’

Veertig jaar geleden, in de herfst van 1972, verscheen het allereerste nummer van het Tijd-
schrift voor Communicatiewetenschap, toen nog Massacommunicatie geheten. Guido Fauconnier
(Katholieke Universiteit Leuven), James Stappers (Katholieke Universiteit Nijmegen), Paul
Hendriksen (Nederlandse Omroep Stichting) en Eldert Willems (Universiteit van Amsterdam)
vormden destijds de redactie. In 1996, jaargang 24 en het jaar dat het tijdschrift zijn huidige
titel kreeg, gaf uittredend hoofdredacteur James Stappers aan dat de titelwijziging in de eerste
plaats bedoeld was om uitdrukking te geven aan ‘de emancipatie van de Communicatieweten-
schap als zelfstandige wetenschappelijke discipline’. Hijzelf zette een stap opzij om plaats te
maken voor een nieuwe, Vlaams-Nederlandse redactie. In de loop der jaren had Massacommu-
nicatie immers te zeer een Nederlandse stempel gekregen: halfweg de jaren tachtig kwamen
alle redactieleden en bijdragen uit Nederland. De nieuwe redactie bestond vanaf toen uit Jan
Kleinnijenhuis (Vrije Universiteit Amsterdam), Peter Neijens (Universiteit van Amsterdam),
Leen d’Haenens (Katholieke Universiteit Nijmegen), Keith Roe (Katholieke Universiteit Leu-
ven), Frieda Saeys (Universiteit Gent) en Erwin Seydel (Universiteit Twente Enschede).

Inmiddels zijn er weer zestien jaar verstreken. Coen van der Linden (Katholieke Universi-
teit Nijmegen) en Jan Gutteling (Universiteit Twente) verzorgden in die tijd het redactiesecre-
tariaat en sinds 2009 is Connie de Boer (Universiteit van Amsterdam) de hoofdredacteur. Al
die jaren nam Tijdschrift voor Communicatiewetenschap een unieke positie in doordat het een
forum bood aan onderzoekers die in het Nederlands over communicatiewetenschappelijke
onderwerpen wensten te publiceren. En nog steeds is Tijdschrift voor Communicatiewetenschap
springlevend. Maar het moet zich staande weten te houden in een academische wereld die
veel belang hecht aan de relatieve impact van zijn publicaties. Intussen heeft Tijdschrift voor
Communicatiewetenschap een ISI-impactscore verworven. Dit zou het interessanter maken
voor onderzoekers om hun resultaten via Tijdschrift voor Communicatiewetenschap aan collega’s
en de buitenwacht kenbaar te maken. Dat is althans één mogelijke redenering. De academi-
sche wereld kent ook een trend van verengelsing, en dat kan een argument zijn om in de eer-
ste plaats in het Engels over onderzoeksresultaten te rapporteren. Mede daarom besloot de
redactie om een enquête te versturen naar communicatiewetenschappers die werkzaam zijn
aan Vlaamse en Nederlandse universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Deze enquête
zou het mogelijk maken om de koers voor de komende jaren van het Tijdschrift voor Communi-
catiewetenschap verder uit te zetten. Bovendien was deze bevraging een uitgesproken kans om,
ter gelegenheid van dit jubileumjaar, bij de onderzoekers te polsen hoe zij de toekomst van
hun discipline zien.
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Een enquête bij communicatiewetenschappers in Vlaanderen en Nederland

De websurvey liep van 19 april tot 17 juni 2012. Omdat het bestuderen van communicatie en
media niet alleen binnen de communicatiewetenschap plaatsvindt, als sociaalwetenschappe-
lijke discipline, maar evenzeer bij onder meer geesteswetenschappen, hebben we de survey
ruim verspreid. Voor dit onderzoek achtten we zelfselectie belangrijk omdat we de meningen
wilden weten van respondenten die zich bij het onderwijs en/of het onderzoek dat met com-
municatiewetenschap verband houdt betrokken voelen. Dit bleek het geval: voor 92,5% van de
respondenten wat betreft onderwijs en voor 95,7% van de respondenten wat betreft onder-
zoek. Eén van beide vragen positief beantwoorden, volstond om in de steekproef opgenomen
te worden.

Bij het rekruteren is eerst aan de secretariaten van de opleidingen communicatieweten-
schap en mediastudies in Vlaanderen en Nederland gevraagd een e-mailverzoek met een
internetlink naar de medewerkers door te sturen. Daarnaast is gebruik gemaakt van een lijst
met 516 e-mailadressen die in de loop der jaren is samengesteld met de contactgegevens van
deelnemers aan het Etmaal van de Communicatiewetenschap. Daarvan hebben er 250 de survey
geopend, en 186 deze volledig ingevuld, goed voor 43,5% vrouwen en 56,5% mannen. De
gemiddelde leeftijd van de respondenten is 40 jaar (SD = 11), de jongste is 22, de oudste
64. 70% van hen is gepromoveerd. Hun voornaamste werkplek ligt voor 44,1% in Vlaanderen,
voor 55,4% in Nederland en voor één persoon in de Verenigde Staten.

De vragenlijst bestond vooral uit stellingen die betrekking hebben op communicatieweten-
schap als discipline en Tijdschrift voor Communicatiewetenschap. We vroegen de respondenten
aan te geven in welke mate ze het eens waren met deze uitspraken, en dat op een zespunts-
schaal, variërend van ‘helemaal oneens’ [1] tot ‘helemaal eens’ [6]. Indien men ‘geen mening’
aanduidde, werden de scores bij de analyse als ontbrekende waarden beschouwd.

Geen eensgezindheid over de zelfstandigheid van de discipline

In 1996 verwees Stappers naar het belang van de zelfstandigheid van de discipline. In 2012
merken we dat hierover geen uitgesproken eensgezindheid bestaat. Vijf items in onze vragen-
lijst verwezen naar de afbakening van de discipline en samen vormden ze een keurige schaal
(Cronbachs α = 0,811): ‘Communicatiewetenschap is eerder een onderzoeksveld dan een zelf-
standige discipline’; ‘Het is belangrijk dat communicatiewetenschap haar eigenheid weet te
behouden ten aanzien van andere, verwante disciplines, zoals psychologie, politicologie en let-
teren’; ‘Communicatiewetenschap moet haar interdisciplinaire karakter versterken door toen-
adering te zoeken tot verwante disciplines, zoals psychologie, politicologie en letteren’; ‘De
onderzoeksvelden van de communicatiewetenschap kunnen even goed afgedekt worden door
verwante disciplines, zoals psychologie, politicologie en letteren’; en ‘Communicatieweten-
schap moet zich meer profileren als een zelfstandige discipline’. De gemiddelde schaalscore
– berekend na het spiegelen van de scores voor het tweede en laatste item – bedraagt 3,27 (SD
= 1,00). Dit betekent dat de gemiddelde respondent zich bijna op het midden van de schaal
bevindt, maar neigt naar het eerder niet eens zijn met de stelling dat communicatieweten-
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schap een onderzoeksveld is waarbij men toenadering moet zoeken tot andere disciplines, of
dat andere disciplines dit domein even goed kunnen afdekken. Voor vrouwelijke communica-
tiewetenschappers (M = 3,10, SD = 1,01) geldt dit nog meer dan voor mannen (M = 3,39, SD =
0,99), t(166) = 29,25, p < 0,001 two-tailed. Er zijn geen significante verschillen naargelang de
leeftijd of het land van tewerkstelling. Dit laatste is enigszins verrassend, omdat communica-
tiewetenschap in Vlaanderen meer dan in Nederland een symbiose is van communicatie-
wetenschap en mediastudies.

Een rooskleurige toekomst voor de communicatiewetenschap

Wat de toekomst van hun discipline betreft, merken we dat communicatiewetenschappers
deze ‘enigszins rooskleurig’ tot ‘rooskleurig’ inzien. Op een schaal variërend van ‘zeer roos-
kleurig’ [1] tot ‘zeer pessimistisch’ [6] komt de gemiddelde score namelijk uit op 2,61 (SD =
0,96). Daarbij zijn er geen significante verschillen naargelang geslacht, leeftijd of dat men een
proefschrift op zak heeft of niet. Uit de reacties op andere uitspraken is wel op te maken dat
met de leeftijd ook de scepsis toeneemt. Zo is er een positief verband tussen leeftijd en de
mate waarin men instemt met de stelling dat het werk van de doorsnee communicatieweten-
schapper als ‘oude wijn in nieuwe zakken’ te bestempelen is, Pearsons r = 0,16, p < 0,05 two-
tailed, en dat de toenemende specialisatie en profilering in specifieke subdomeinen binnen de
communicatiewetenschap ten koste gaat van ‘generalisten’, mensen die het veld overzien,
Pearsons r = 0,20, p < 0,01 two-tailed. Op hun beurt zijn jongere communicatiewetenschap-
pers het er meer mee eens dat communicatiewetenschappers er steeds beter in slagen om
‘over het muurtje te kijken’, dus inzichten uit verschillende disciplines weten te bundelen. Dat
is af te leiden uit het negatieve verband tussen de score op dit item en de leeftijd, Pearsons
r = -0,29, p < 0,001 two-tailed.

Maatschappelijke trends die de positieve houding van de huidige generatie communicatie-
wetenschappers helpen verklaren, zijn het toegenomen algemene besef dat het maatschappe-
lijke leven doordrongen is van communicatie en media, en de nieuwe evoluties in de media,
zoals de opkomst van sociale media. Beide stellingen kunnen op grote eensgezindheid van de
respondenten rekenen: bij het eerste item is de gemiddelde score 5,10 op 6 (SD = 0,875), bij
het tweede item 4,98 (SD = 1,128).

Daarnaast is er het grote aantal studenten dat de opleidingen communicatie weten aan te
trekken, wat zich normaliter zou moeten vertalen in een grotere onderwijs- en onderzoeksstaf.
Hierbij tekent zich echter een significant verschil af tussen zij die in Vlaanderen werken (‘Vla-
mingen’) en zij die in Nederland werken (‘Nederlanders’). Nederlanders (M = 4,23, SD = 1,35)
vinden meer dan Vlamingen (M = 3,74, SD = 1,29) dat de populariteit van communicatiewe-
tenschappen bij het aantrekken van studenten een goede zaak is voor communicatieweten-
schap als onderzoeksdiscipline, t(173) = -2,46, p < 0,05 two-tailed. Vlamingen (M = 4,10, SD =
1,34) vinden ook significant meer dan Nederlanders (M = 3,54, SD = 1,36) dat communicatie-
wetenschap als onderzoeksdiscipline het slachtoffer is van het eigen succes bij het aantrekken
van nieuwe studenten, t(158) = 2,26, p < 0,05 two-tailed.



6 |  Tijdschrift voor Communicatiewetenschap — 40 [4] 2012

Trends in het onderwijs en onderzoek: nadelen of kansen?

De bevinding dat in Nederland en Vlaanderen anders tegen de toegenomen onderwijsaantal-
len aangekeken wordt, suggereert dat er zich trends in onderwijs en onderzoek voordoen die
als nadelen dan wel als kansen kunnen worden gezien. Zo is het voor het Tijdschrift voor Com-
municatiewetenschap van belang in welke mate men belang hecht aan publicaties in internatio-
nale, en vooral Engelstalige publicaties. Dat het tijdschrift sinds enkele jaren een officiële ISI-
impactscore heeft gekregen, zorgt er alvast voor dat het als interessanter wordt bevonden. Van
de respondenten is 41% het daarmee eens en 32% helemaal eens. Naarmate men jonger is,
neemt ook de mate van instemming toe, Pearsons r = -0,23; p < 0,01 two-tailed. Toch vindt
56% van de respondenten dat de impact van het tijdschrift nog moet verbeteren voor ze tijd
willen investeren in een Nederlandstalig paper; dit is althans het percentage dat het eens of
helemaal eens is met de uitspraak: ‘De impact van Tijdschrift voor Communicatiewetenschap is
te beperkt om te investeren in het uitwerken van een Nederlandstalig manuscript’. Daarente-
gen erkent 88% van de respondenten dat een grote troef van het tijdschrift is dat het onder-
zoekers de gelegenheid biedt om hun onderzoeksresultaten met het werkveld en praktijk-
mensen in Nederland en Vlaanderen te delen.

Het themanummer: Etmaal van de Communicatiewetenschap 2012

Over één item waren de respondenten het roerend eens, namelijk dat de samenwerking tus-
sen communicatiewetenschappers over de landsgrenzen heen een goede zaak is. Met een
gemiddelde score van 5,51 op 6 (SD = 0,66) behaalde deze uitspraak de hoogste score in de
enquête. Wat de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland betreft, is er sinds 2011
NeFCA, The Netherlands – Flanders Communication Association. Sinds 2000 is er ook het
Etmaal van de Communicatiewetenschap, de jaarlijks terugkerende conferentie die onderzoe-
kers uit Nederland en Vlaanderen samenbrengt.

Zoals de traditie het wil, maakt Tijdschrift voor Communicatiewetenschap in een speciaal
themanummer plaats vrij voor een selectie van de bijdragen die tijdens de recentste editie van
het Etmaal gepresenteerd zijn. De editie van 2012 vond plaats op 9 en 10 februari aan de KU
Leuven. Meer dan 250 onderzoekers kwamen er samen om te netwerken en van gedachten te
wisselen bij de presentatie van 158 papers en 23 posters. De initiële selectie voor dit thema-
nummer gebeurde niet door de gelegenheidsredactie, maar op basis van de quoteringen voor
de abstracts en papers die voor de conferentie werden ingestuurd. We vroegen vervolgens aan
de auteurs die van de externe reviewers de hoogste scores toegekend kregen om hun papers te
herwerken tot een compact maar duidelijk verhaal. Een volgende externe reviewprocedure
leverde uiteindelijk zes sterke bijdragen op.

Annemarie van Oosten en Inge Boot bijten de spits af met een bijdrage waarin ze nagaan wat
de rol van betrokkenheid en dissonantie is bij negatieve reacties van vrouwen op seksuele
videoclips. Annemarie van Oosten kreeg voor dit paper tijdens het Etmaal de ‘Best Student
Paper Award’ uitgereikt. Aan de hand van een experiment tonen de auteurs aan dat vrouwen
in staat zijn weerstand te bieden aan de vaak al te stereotiepe en seksistische videoclips (in
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concreto: het dansnummer ‘Pin Pon’ van de Cubaan El Médico). Dit kwam onder meer tot uit-
ing in de gedachterapportage van de respondenten waarbij er veel negatieve reacties werden
opgetekend.

De tweede bijdrage is van de hand van Laura Vandenbosch, Eline Frison en Steven Egger-
mont. Zij rapporteren over een experimentele studie waarin ze nagingen wat het effect van de
vampierenfilm Twilight is op de zelfobjectivering van zeventig adolescente meisjes. Met zelf-
objectivering verwijzen de auteurs naar het belang dat de meisjes aan uiterlijke lichaams-
kenmerken (bijv. gewicht) en competentiegerelateerde lichaamskenmerken (bijv. gezondheid)
hechten. Uit de analyse blijkt dat de populaire film bijdraagt aan zelfobjectivering en dat de
identificatie met het vrouwelijke hoofdpersonage hierbij een rol speelt.

Steven Malliet en Wannes Ribbens presenteren vervolgens de resultaten van een onderzoek
naar de rol van geobserveerd realisme en morele afstand bij de invloed die uitgaat van digitale
games. Concreet gaat het daarbij over het gratis door het Amerikaanse leger verspreide com-
puterspel America’s Army en de mogelijke invloed van het spelen ervan op onder meer de aan-
trekkelijkheid van een job in het leger en de inschatting van de mate dat moslims vijandig
staan tegenover de westerse wereld. De auteurs concluderen dat het zo’n vaart niet loopt,
omdat ervaringen en ideeën van gamers een meer doorslaggevende rol spelen dan louter de
ervaring met het computerspel.

Of sponsorvermeldingen in televisieprogramma’s effectief zijn, verneemt de lezer in de
bijdrage van Sophie Boerman, Eva van Reijmersdal en Peter Neijens. Op voorwaarde dat een
sponsorvermelding wordt herinnerd, zo besluiten de auteurs, herkennen kijkers gesponsorde
programma-inhouden als reclame. Bovendien zorgt deze bewustwording ervoor dat ze het
gesponsorde deel onder meer als minder eerlijk en minder betrouwbaar bestempelen.

Hoe mensen omspringen met meerdere beeldschermen in de huiskamer vormt het onder-
werp van de bijdrage van Evelien D’heer, Steve Paulussen en Cédric Courtois. Op basis van een
survey en diepte-interviews concluderen de auteurs dat er in de woonkamer tegelijk gebruik
wordt gemaakt van een veelheid aan schermen, gaande van een tv-toestel tot laptops en
tablets, maar dat dit niet ten koste hoeft te gaan van de sociale interactie. Niet alleen is er het
contact tussen de huisgenoten, maar ook online met de buitenwereld.

Ivar Vermeulen en Esther Weijkamp ten slotte vertellen wat de effecten zijn van synchroon
bewegen in groep op het groepsgevoel van de leden en op het samenwerkend gedrag. Daar-
voor voerden ze een experiment uit met 75 scholieren. Uit de resultaten is op te maken dat
indien leden van een groep identieke bewegingen maken, dat voor een hogere sociale identifi-
catie zorgt, en indien die bewegingen gelijktijdig gebeuren, dit tot een bevordering van de
entitativiteit (i.e. de perceptie van eenheid en verbondenheid) en de samenwerking leidt.

Samen vormen de artikelen een dwarsdoorsnede van de thema’s waarmee communicatie-
wetenschappers in Vlaanderen en Nederland momenteel begaan zijn, zoals tot uiting kwam
op het Etmaal van de Communicatiewetenschap 2012. De organisatoren van de KU Leuven wen-
sen alle reviewers, auteurs en aanwezigen te bedanken om ook deze editie tot een succes te
maken. Volgend jaar, op 7 en 8 februari 2013, vindt de conferentie plaats in Rotterdam.

Baldwin Van Gorp, Leen d’Haenens, Steven Eggermont, Hilde Van den Bulck
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Naschrift

Uit de resultaten van het onderzoek dat ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan is uitge-
voerd, blijkt waardering voor het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap. De redactie is ver-
heugd dat de resultaten van dit onderzoek het bestaansrecht van een Nederlandstalig dan wel
een op Nederland en Vlaanderen gericht communicatiewetenschappelijk tijdschrift onder-
schrijven. Of er in het tijdschrift in de toekomst ook Engelstalige artikelen kunnen worden
opgenomen en wat de voor- en nadelen daarvan zijn, zal tijdens de komende redactievergade-
ringen (wederom) ter discussie staan. De redactie zal de informatie die dit onderzoek heeft
opgeleverd uitgebreid bespreken om het beleid voor het tijdschrift voor de komende jaren te
bepalen.

Wij danken Baldwin Van Gorp, Leen d’Haenens, Steven Eggermont en Hilde Van den
Bulck, die als gastredactie niet alleen dit Etmaal-nummer hebben samengesteld, maar daar-
naast ook de enquête onder Vlaamse en Nederlandse communicatiewetenschappers hebben
uitgevoerd. Ook dank aan alle respondenten die middels deze enquête hun mening hebben
gegeven en daarmee ook een stempel drukken op het beleid ten aanzien van het Tijdschrift
voor Communicatiewetenschap.

Connie de Boer




