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Woord vooraf 

Deskundigen op het gebied van zeer uiteenlopende disciplines hebben 

mij in de loop van dit interdisciplinaire onderzoek adviezen gegeven: 
van musicologen tot bedrijfseconomen, van kunsthistorici tot taalwe

tenschappers. Een bijzonder wijze raadgever is geweest prof. dr. L.A. 
Ankum, die mij door het financiële labyrint van multinationale con

cerns heeft geloodst. Erkentelijk ben ik ook voor de hooggeleerde 

adviezen van prof. dr. N.J. Brederoo, prof. dr. J. W. Drukker, prof. dr. 

JO. Gomery, prof. dr. W. Hogendoorn en prof. dr. A.J.M. Roobeek. 
Tijdens mijn onderzoek heb ik van vele vrienden, kennissen en collega' s 

de nodige steun mogen ontvangen. Zij attendeerden mij op interessant 

bronnenmateriaal en zij voorzagen (delen van) hoofdstukken van 

commentaar. Ik ben wat dit betreft veel dank verschuldigd aan Geoffrey 

Donaldson en Ed Kerkman, maar ook aan Ansje van Beusekom, Ivo 

Blanken, Jos van der Burg, Guido Convents, Kathinka Dittrich van 

Weringh, Jan Heijs, Bert Hogenkamp, Robbert van der Lek, Lou 

Lichtveld, Tjitte de Vries en Huub Wijfjes. Aan de Universiteit van 

Amsterdam heb ik assistentie gekregen van verscheidene studenten die 

aan deelonderzoekingen op het terrein van deze studie hebben meege

werkt. Mijn dank gaat vooral uit naar Hetty Berg, Philo van Gastel, 

Joost Groeneboer, Els Joosten, Casper Oudshoorn, Ilse van der Stoep, 

Robin Terwindt en Sonja van Toorn. Ten slotte spreek ik mijn grote 
erkentelijkheid uit jegens mijn beide promotores, prof. dr. T.P. EIsae

sser en prof. dr. JTh.M. Bank. 

Karel Dibbets 
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Dr. F.H. Beijerinck (1905-1992) uit Hof van Delft 
promoveerde in 1933 te Bern op het eerste proefschrift 

over de invoering van de geluidsfilm. 
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