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Inleiding
Meerdere auteurs beschouwen lokale communicatie als een belangrijk studieveld
binnen de communicatiewetenschap. De motivatie voor een dergelijke stellingname
is tweeledig. Enerzijds wordt lokale communicatie als fundamenteel beschouwd voor
de socialisatie van het individu in de hedendaagse democratische samenleving (vgl.
o.a. Kieslich, 1972; Dorsch, 1980; Jonscher, 1991; Hollander, Van der Linden &
Vergeer, 1992), waarmee de maatschappelijke relevantie van de wetenschappelijke
bestudering van lokale communicatie wordt aangegeven. Anderzijds wordt gesteld
dat de bestudering van lokale communicatie van belang is (ofkan zijn) voor de
theorievorming binnen de communicatiewetenschap (vgl. o.a. Dewey, 1944; Hardt,
1975; Hollander & Stappers, 1992). Daarbij wordt doorgaans verwezen naar een
tweetal aspecten van lokale communicatie die zich minder duidelijk op bijvoorbeeld
een landelijk niveau laten bestuderen. Zo laat lokale communicatie zich ten eerste
onderscheiden van communicatie op nationaal niveau doordat de vaak vastliggende
communicator- en recipientrollen bij lokale communicatie al naar gelang de situatie
wisselen. Bij lokale communicatie zijn het de traditionele recipienten die
communicatoren worden, bijvoorbeeld doordat ze participeren als vrijwilliger bij een
lokale omroep, een buurtblad redigeren of een videocamera hanteren. '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
gebracht' (Hollander, 1988, p. 3). Ten tweede maakt de specifiek lokale setting
waarbinnen onderzoek naar lokale communicatie plaatsvindt het mogelijk naast
lokale media aandacht te besteden aan interpersoonlijke vormen van openbare
communicatie (vgl. Evers, 1988).
Een veelheid aan studies naar verschillende aspecten van lokale communicatie is de
laatste decennia gepubliceerd. Deze studies overziend moeten we echter constateren
dat van werkelijke cumulatie van inzichten nauwelijks sprake is. Het inzicht over
het gebruik lokale media, de structuur van lokale medialandschappen, de
totstandkoming van lokale boodschappen is toegenomen, maar zelden worden
dergelijke apecten in relatie tot elkaar onderzocht, beschreven en verklaard.

In het onderstaande willen we de belangrijkste methodologische problemen
waarvoor de bestudering van lokale communicatie zich geplaatst ziet benoemen.
Voorts zullen we een voorstel doen voor (toekomstig) onderzoek naar lokale
communicatie. Dergelijk onderzoek moet naar onze mening integraal van aard zijn;
onderzoek naar lokale communicatie dat gericht is op de bestudering van
recipienten, communicatoren, interpersoonlijke communicatie, media, media-
inhouden en structurele kenmerken binnen een lokale setting.
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