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Thema’s die haar al decennia bezighouden, 

bevolken de bladzijden van het nieuwste boek 

van Betteke van Ruler. Het is een bundel 

populairwetenschappelijke artikelen, columns 

en commentaren die ze in haar lange carrière 

schreef. Thema’s die toen actueel waren en 

dat nu nog steeds zijn. Het gesprek over haar 

boek gaat al snel over het vak zelf en over 

de ontwikkeling die het in veertig jaar 

doorgemaakt heeft.

Als een zeventiendeeeuws schilderij dat is 

omkaderd met een witte houten lijst. Een ver

stild grasland voor een diepgroen bos. Slechts 

een krakkemikkig hekwerk doorbreekt het 

groene ritme. Een buizerd zeilt laag over het 

veld en verdwijnt in de bosschage. Het is een 

tafereel waaruit een intense rust spreekt.

Dan pruttelt de koffiepot ineens luidruchtig. 

Even later stapt Betteke van Ruler uit de 

keuken, een kop dampende koffie in haar 

ene hand. Op haar gezicht een stralende glim

lach; in haar andere hand heeft ze het eerste 

exemplaar van Met het oog op communicatie, 

haar nieuwste boek. Voorzichtig, als ware 

het eierschaalporselein, legt ze het boek op 

een bijzettafel en zet zich in een beige leren 

fauteuil. Door het verdiepinghoge raam zien 

we de bosschage waaruit de buizerd zich weer 

losrukt en wegvliegt.

Hier, op de rand van Heemstede en Benne

broek, heeft Van Ruler de rust gevonden 

waarnaar ze verlangde toen ze nog in hartje 

Amsterdam woonde. ‘Ik werd ziek en kon het 

lawaai van de stad niet meer verdragen. Dit 

is de oude tuin van De Hartekamp, een voor

malig landgoed waar Carolus Linnaeus werkte 

aan zijn systeem voor botanische nomen

clatuur.’ De emeritus hoogleraar corporate 

communicatie en communicatiemanagement 

nipt van haar koffie en recht haar rug voor  

het gesprek.

Een nieuw boek vol met eerder  

gepubliceerd werk?

Ze glimlacht. ‘Het is een selectie van popu

lairwetenschappelijke stukken die ik in meer 

dan twintig jaar tijd voor vakbladen als Prev, 

Dialoog, Comma en Communicatie en in 

boeken heb geschreven. Altijd en overal heb 

ik me met het vak beziggehouden. En ik heb 

er eindeloos vaak over geroepen.’

Niet voor niets beschrijft het begeleidende 

persbericht Van Ruler als iemand die uit de 

grond van haar hart iets wil betekenen voor 

het vak en daar haar hele carrière aan spen

deerde. Het zijn grootse woorden. Ze schiet 

nogmaals in de lach: ‘Ik kwam na een jaar 

rechtenstudie, die mislukte, in het vak terecht. 

Op een afdeling publiciteit, zoals dat toen 

heette. Ik werd lid van de Vereniging voor 

Eerlijke Voorlichters en werkte zeventien jaar 

in de praktijk.’

Als ze in 1985 in aanraking komt met de op

leiding communicatiewetenschap in Nijmegen, 

dan net in het leven geroepen, schrijft ze 

zich in. ‘Dat is voor mij, dacht ik. Ik wilde 

antwoord op vragen waarmee ik in de dage

lijkse praktijk zat.’ Ze schuift naar het puntje 

van haar stoel, haar stem gaat een octaaf 

omhoog. ‘Zo gek; dat waren vragen die nog 

altijd leven in ons vak. Hoe moet ik omgaan 

met mijn opdrachtgever? Waar vind ik de 

argumentatie om mijn bazen op de goede 

weg te helpen?’

Met het schrijven van een proefschrift, vindt 

ze een nieuwe roeping. Vol overgave duikt 

Van Ruler de wetenschap in. Sindsdien houdt 

ze zich bezig met dezelfde vragen: hoe zit het 

vak in elkaar? Wat doet de communicatie

professional? Hoe kun je er vanuit de theorie 

tegenaan kijken?

U kwam vanuit het veld de wetenschap in. 

Heeft dat u gevormd?

‘Heel erg. Ik deed totaal andere dingen dan 

mijn collega’s. Zij richtten zich vooral op de 

grote kennisontwikkeling van het vak. Ik hield 

me bezig met de brug naar de praktijk. Dat 

maakt je een andere onderzoeker. Zij maalden 

enkel om wetenschappelijke publicaties, ik 

schreef ook populairwetenschappelijke stuk

ken. Wetenschappelijke stukken schrijf je voor 

collega’s op de universiteiten. Zo bouw je ken

nis op. Maar de praktijkmens weet niet wat er 

gebeurt in de wetenschap.’

Poeh, een breed probleem. En niet bepaald 

exclusief voor communicatie.

‘Het gekke is dat die werelden strikt gescheiden 

zijn; er zit een schot tussen. Wetenschap en Ecommunicatiegeschiedenis  
    van bijna alles
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praktijk bedienen zich van verschillend jargon. 

Ze hebben elk hun eigen logica.’ Hoe dan die 

brug te slaan? Het zit in publiceren buiten de 

wetenschappelijke bladen. Het zit in lezingen, 

je verhaal vertellen. ‘Maar als je in de weten

schap carrière wilt maken, moet je je vooral 

niet met onderwijs bezighouden en vooral niet 

in het Nederlands publiceren. Een vrij slechte 

basis om een brug te slaan naar de praktijk.’

Een goede handreiking is de leerstoel. Anne 

van der Meiden was bijzonder hoogleraar 

van de NGPR. Nu is er Noelle Aarts. Een goed 

teken, maar Van Ruler maakt zich zorgen om 

haar ondersteuning. ‘Ze heeft één dag. Dan 

moet er geld zijn om haar het verschil te laten 

maken. En dat zie ik niet gemakkelijk uit het 

veld of uit Logeion omhoog komen.’

‘Ik heb een keer de zin gelezen: zonder ken-

nisontwikkeling glijdt een beroep af. Die is 

altijd blijven hangen. Een beroep heeft ken

nisontwikkeling nodig. Dat haal je uit eigen 

ervaring, maar wetenschappelijke kennis 

is verschrikkelijk belangrijk. Praktijk en 

wetenschap kunnen niet zonder elkaar.  

Wil je het vak verder professionaliseren,  

wat Logeion zegt te willen, dan moet je  

inves teren in wetenschap.’

Waarom komt er dan zo weinig geld vrij?

Even kijkt ze naar buiten. Ze lijkt haar woor

den te wegen. ‘Dat zal ik je vertellen’, zegt ze 

dan fel. ‘Er wordt ontzettend veel geld uitge

trokken voor onderzoek naar primaire proces

sen, hoe die werken, welke mechanismen 

daarachter zitten. Ons vak wordt niet gezien 

als een primair proces. Ten onrechte. Dit vak 

kan niet op ervaring alleen drijven.’

Zo komen we als vanzelf weer op haar 

nieuwste boek uit. Dat is ook een handreiking 

van een wetenschapper aan de praktijk, juist 

door de aard van de artikelen. Opvallend dat 

de thema’s in het boek onveranderd zijn in 

veertig jaar tijd. ‘Gek hè’, lacht ze daar zelf 

om. Is er dan geen progressie geboekt? Zeker 

wel: ‘Er is veel progressie maar de thema’s zijn 

hetzelfde. En aan de andere kant; wat is veer

tig jaar? Je kunt nu niet vergelijken met de 

periode toen ik nog op de Afdeling Publiciteit 

zat. Maar de problemen zijn gelijk gebleven: 

we worden niet serieus genomen, hoe posi

tioneren we ons vak, en welke (interventie)

methodieken werken wel en niet?’

Voel je je dan geen Don Quichotte? Wat je 

twintig jaar geleden als probleem beschreef, 

is nog steeds niet opgelost.

(lacht) ‘Ik ben gelukkig erg optimistisch  

van aard.’

Een thema uit je boek is dat we blijven han-

gen in conceptualiseren en creëren. Zeg maar 

plannen schrijven en folders maken. Hebben 

we niet de ballen om met de vuist op tafel 

te slaan en te eisen dat we aan het begin 

meedenken?

‘Het is geen kwestie van ballen, al zijn er veel 

mannen in ons vak met feminiene kenmerken: 

we zijn allemaal op harmonie gericht. Het is 

een kwestie van houding. Onze mentaliteit: 

de organisatie wil iets, de afdeling com

municatie zorgt ervoor. Zo creëerden we de 
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sfeer dat communicatie ons domein is. Wij 

bedenken het plan en voeren het uit. Maar 

er is meer. Nu communiceert iedereen in je 

organisatie met de buitenwereld. Wij kunnen 

niet langer als een kip op communicatie gaan 

zitten broeden. Wij moeten zorgen dat de 

organisatie en de mensen daarbinnen beter 

communiceren. We moeten coachen.’

Het andere aspect van ons vak waarop de 

communicatieprofessional moet focussen, is 

counseling. Van Ruler: ‘Monitor wat er om je 

heen gebeurt en breng dat in de boardroom 

in. Je moet nu direct antwoorden klaar 

hebben; daarin ligt een belangrijke taak 

voor ons vak.’

"Dat is van ons" moeten we dus veranderen 

in: zet de organisatie in de juiste modus om 

de boodschap uit te dragen?

‘Juist. Ons vakgebied is niet langer “de regie 

en uitvoering van onze eigen dingen” maar 

“de organisatie communicatief maken.” 

Communicatie is niet langer ons exclusieve 

domein. Ik zie wel voorlopers op dit gebied. 

Binnen de overheid wordt er al over nage

dacht en ook sommige bureaus maken 

stappen in die richting. Maar het dringt 

nog niet door tot in de boardroom. En dat  

is gek want uit onderzoek blijkt dat ceo’s 

en communicatieprofessionals dezelfde 

thema’s belangrijk vinden.’

Wat is je devies?

‘Het gaat om de visie op je vak. Bij strategi

sche beslissingen, maar ook bij het maken van 

die brochure. Het is niet jouw brochure, maar 

het is een product waarmee de organisatie 

verder komt. Een wezenlijk verschil. Stel de 

vraag achter de vraag en toon lef. Maar we 

weten vaak te weinig ons punt te maken 

omdat het ontbreekt aan steekhoudende ar

gumenten.’ Voor het effect pauzeert ze even. 

Dan eindigt ze: ‘En die argumenten haal je  

uit de wetenschap. Het is een stokpaardje 
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maar ik heb zelf ervaren dat de wetenschap 

structuur en onderbouwing geeft voor  

je werk. Daarom is die verbinding zo  

belangrijk.’

Verbinding. Ook de aanleiding voor haar 

bloemlezing Met het oog op communicatie. 

Toch? Ze pakt het op en bladert er even 

doorheen. ‘Ach, het was ook een idee van 

de uitgeverij.’ Ze straalt: ‘Ik was op naailes 

gegaan, want je moet toch wat als je met 

pensioen gaat. Het idee voor dit boek sprak 

me aan en schrok me af. Mijn archief was 

nogal chaotisch: rijen dozen en stapels  

papier door elkaar in de kelder.’

Maar ze haalde alles naar boven en ging spit

ten. Ze genoot ervan al die stukken bij elkaar 

te sprokkelen en naar thema te rangschikken. 

Al kwam er een bloemlezing uit die ‘nog wat 

saai was.’ Haar man stelde voor bij elk artikel 

een commentaar toe te voegen. ‘En daarmee 

werd het almaar leuker om te maken.’

Of het, vrij naar Bill Bryson, Een Kleine  

Communicatiegeschiedenis Van Bijna Alles 

is, wil ze niet beweren. Lachend: ‘Waarom 

niet de hang ups van Van Ruler? Het is een 

overzicht van veertig jaar communicatie door 

mijn bril bezien. Er zit ook meer achter; er  

is een website met de wetenschappelijke  

artikelen bij elk verhaal. Ik geloof dat het  

een verhelderend boek is. Er zitten praktische 

handvatten in, heel veel inzicht. Je kunt 

hierin lezen hoe ons vak werkt. Hoe je 

over het vak en over je eigen rol daarin 

zou kunnen denken.’

 

Ze kijkt weer naar buiten, naar de graslanden 

waar ooit Linnaeus rondliep om zijn plantjes 

te classificeren. Hij leerde hier veel. Uit het 

nieuwe boek van de emeritus hoogleraar kun 

je net zo goed leren. ‘Ik ben zo blij dat de uit

geverij mij deze kans bood. Dat die verhalen 

niet in de kelder blijven liggen. Er zitten nog 

zoveel leuke, leerzame dingen in.’

We staan op, schudden elkaar de hand.  

Als we naar buiten lopen, zijn we toch nog 

benieuwd: is dit het laatste dat we horen  

van de wetenschapper in ruste?

Weer een brede lach. Naailes zit er voorlopig 

niet in. Het boek dat nu af is, krijgt een 

vervolg in de vorm van essays door andere 

wetenschappers. ‘Als het magazine Psycho

logie met een echt wetenschappelijke inslag. 

Elk half jaar een bundel als mooi overzicht van 

het vak.’ Dat is nog niet alles: ‘In juni lever 

ik de kopij aan voor Communicatie Nu, een 

glossy die inzicht geeft in de stand van zaken 

en onze opdracht voor morgen. Reportages 

en columns, verslagen en portretten. In  

september ligt hij in de schappen.’

Ze vindt het heerlijk om te doen. En de 

twinkeling in haar ogen verraadt haar stille 

gedachte: voor wie wil is wetenschapper  

in ruste een rekkelijk begrip.

Sander Grip is freelance bedrijfsjournalist en 

hoofdredacteur van C. Fotograaf Suzanne 

Paap is mede-eigenaar van Zinnenprikkelend, 

bureau voor sensitieve communicatie.
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met het oog op  co� unica� eCommunicatiewetenschappers die uit de grond van hun hart iets willen 
betekenen voor de communicatieprofessie en daar hun hele carrière aan 
wijden, zijn zeldzaam. Betteke van Ruler is zo iemand. Dit boek bevat een 
selectie uit haar oeuvre, gerangschikt onder een aantal thema’s waarover 
zij vanaf de vroege jaren negentig – en nog steeds – veel schrijft. Thema’s 
die na al die jaren nog steeds relevant en vaak verrassend actueel zijn. 
Ze was haar tijd nogal eens vooruit. Het is opmerkelijk hoeveel ideeën, 
gedachten en concepten Betteke jaren geleden al lanceerde en die nog 
maar kort geleden op grotere schaal een snaar raakten. Al vanaf het begin 
van haar carrière betoogde zij dat organisaties zich druk moeten maken 
om afstemming (alignment) met hun stakeholders. Maar in de loop van de 
jaren gaat zij verder: naast afstemming met belangrijke stakeholders 
moeten organisaties ook aandacht besteden aan het maatschappelijk 
humeur. Zij noemt dat re� ectief communicatiemanagement. Niet minder 
bekend is haar communicatiestrategieënmodel, het Communicatiekruis-
punt, en haar ideeën over de taak van de communicatieprofessional. 
Dit en veel meer thema’s uit het communicatievakgebied, komen terug 
in deze bundel.

Betteke van Ruler is emeritus hoogleraar corporate communicatie en 
communicatiemanagement. Zij heeft een lange carrière achter de rug, 
eerst als communicatieprofessional, daarna als docent communicatie in 
het hbo, en sinds 1996 als wetenschapper. In de loop van de tijd heeft zij 
talloze boeken en artikelen gepubliceerd over communicatiemanagement 
en over de professionals in het communicatievak. 

“Als geen ander heeft Betteke van Ruler bijgedragen aan de 
professionalisering van de communicatieprofessie. Met het oog op 
communicatie is daarvan het ultieme bewijs. Dit boek is een must read 
voor iedereen die gelooft in de kracht van excellente communicatie.”
- Frank Körver, Boer & Croon Consulting

“Het versterken van de re� ectieve oriëntatie op het totale 
communicatieproces is de rode draad in deze overzichtsbundel, 
waarin Betteke van Ruler mij als communicatieprofessional 
prikkelt, inspireert en scherp houdt met haar pleidooi voor 
meer educated guesses.“ - Celia Noordegraaf, Communicatievrouw van het jaar 2011

 
“Een overzichtelijke ordening van de bijdrage van Betteke 
van Ruler aan het brede terrein van communicatiemanagement. 
De toegankelijk geschreven artikelen zetten opnieuw aan tot 
re� ectie op je eigen denk- en handelwijze. Een aanrader!” 
- Erik Reijnders, zelfstandig adviseur en auteur
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