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Dankwoord

Een wetenschappelijk onderzoek over de journalistiek. 

Als wetenschapper heb ik mij begeven in de wereld van de journalistiek. De 
wetenschap en de journalistiek; twee ogenschijnlijk andere werelden, maar 
in wezen vertonen ze veel overeenkomsten. Wetenschappers en journalisten 
zijn nieuwsgierig, nemen nooit genoegen met het behaalde resultaat, willen 
altijd het antwoord achter het antwoord achterhalen en zijn op zoek naar de 
werkelijkheid en waarheid.

Met dit wetenschappelijk proefschrift wil ik een bijdrage leveren aan het 
vormen van een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de journalistieke 
praktijk. Dit zou echter nooit mogelijk zijn geweest zonder de hulp en 
samenwerking van een aantal bijzondere wetenschappers en journalisten. 

Ten eerste wil ik de promotiecommissie dankzeggen voor de aandacht die zij 
aan mijn dissertatie heeft gegeven en voor het vertrouwen dat zij in mij als 
wetenschapper heeft gesteld. 

Verder wil ik vooral mijn twee promotors Jo Bardoel en Kees Brants bedanken. 
Ik ben er trots op dat zij mijn promotors zijn geweest, ‘mijn twee vaders’ in de 
wetenschap. Twee fantastische begeleiders, beoordelaars en teamgenoten. Het 
was niet altijd even gemakkelijk - urenlange discussies over de theoretische 
concepten - maar altijd inspirerend en met humor.                                             

Zonder de hulp van vier leidende figuren in de journalistiek had dit onderzoek 
nooit tot stand kunnen komen: Pieter Broertjes, Thom Meens, Hans Laroes 
en Harm Taselaar. Het feit dat ik een kijkje in de keuken mocht nemen en zij 
alle mogelijkheden boden om mijn onderzoek uit te voeren, was al een eerste 
resultaat wat mediaverantwoording en transparantie betreft. En natuurlijk 
dank voor de volledige medewerking van alle geïnterviewden. 

Bart de Vries die, toen ik ontslag indiende, meer dan trots op mij was dat ik de 
stap in de wetenschap zette. Dank aan Hollander van der Mey/MS&L voor 
de financiële ondersteuning. 
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Mijn collega’s wil ik bedanken voor hun kritische blik, hun sportieve 
houding en natuurlijk voor de gezelligheid. In het bijzonder wil ik Sophie, 
Tom, Rosa en Esther bedanken; inmiddels ook wel experts op het gebied van 
mediaverantwoording! Altijd geduldig, altijd een luisterend oor en aandacht 
voor mijn belangstelling om de brug tussen wetenschap en de praktijk te 
vormen. Eva en Hilde voor de gezelligheid als ‘kamergenoten’. Linda voor 
haar nuchterheid. Andreas voor zijn humor. Harmen, mijn ‘lotgenoot’. Jochen 
en Rens, behalve hardloopmaten, ook fantastische PhD club convenors. 
Klaske voor de goede ‘reflectiemomenten’. En Danielle en Damiet voor het 
transcriberen van de interviews.

Ook wil ik  Maartje bedanken voor haar steun en geduld, hoewel ze zich af 
en toe wel afvroeg wanneer ‘het boek’ eindelijk eens af zou zijn. En, David 
voor de allerlaatste afronding.

Tot slot mijn allernaasten. 

Mijn vader, die mij niet alleen steunde in mijn beslissing om te gaan 
promoveren, maar ook altijd bereid was een kritische blik op mijn stukken 
te werpen en mij leerde om kennis toepasbaar te maken. Ik bedank mijn 
broer David, mijn kritische corrector. Joost, die mij leerde “out of the box” 
te denken, zijn vrije dagen voor mij opgaf, zodat mama kon werken en die 
zorgde dat ik met beide benen op de grond bleef. Marcus, for being here! And 
mami, thank you for understanding.




