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VOORWOORD 
 

 

 
Deze studie kent een lange voorgeschiedenis. Oorspronkelijk ben ik in 1988 aan dit on-
derzoek begonnen als assistent in opleiding aan de Faculteit der Historische- en Kunstwe-
tenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het doel was het onderzoek vier jaar 
later af te ronden, maar dat liep anders. Ik zwichtte voor de verlokkingen van de journalis-
tiek en stapte over naar een ander beroep. In plaats van het werk van journalisten te be-
studeren, werd ik zelf een journalist. En alhoewel een substantieel deel van het onderzoek 
voor deze studie was verricht, werd het manuscript nooit voltooid. 

Pas twintig jaar later, nadat ik was teruggekeerd naar de universiteit om daar les te 
gaan geven en onderzoek te doen, pakte ik de draad weer op. De inzichten die ik had 
opgedaan tijdens mijn werk als journalist hielpen bij het aanscherpen van de vraagstelling. 
Vandaar dat de oorspronkelijke opzet van de studie is herzien. In dat opzicht is dit niet het 
boek waaraan ik in 1988 ben begonnen, alhoewel het onderwerp – de begintijd van de 
televisiejournalistiek – wel hetzelfde is gebleven. 

 
Dat deze studie is voltooid, is in de eerste plaats te danken aan mijn promotor Frank 

van Vree die mij geduldig bleef aansporen om het onderzoek weer op te pakken en af te 
ronden. Daarnaast ben ik veel dank verschuldigd aan Jan Bank en Henri Beunders die mij 
in de eerste fase van het onderzoek enthousiast en vaardig hebben begeleid.  

Velen hebben mij onderweg geholpen, zowel bij de audiovisuele archieven als bij de 
overige archieven die ik heb geraadpleegd. De bereidheid van de betrokken redacteuren en 
omroepbestuurders om mee te werken was groot. En ik heb veel steun gehad aan iedereen 
die verbonden was aan Stichting Film en Wetenschap en de Vereniging Geschiedenis, 
Beeld en Geluid. 

Mijn collega's bij de master Journalistiek en Media van de Universiteit van Amster-
dam namen mij in de eindfase van dit onderzoek werk uit handen en stelden mij zodoen-
de in staat het manuscript af te ronden. Zonder hun hulp was dat niet gelukt. Ook de 
steun van de afdeling Mediastudies en de Faculteit der Geesteswetenschappen van de 
Universiteit van Amsterdam was groot. Daarnaast bleken de enthousiaste aanmoedigingen 
van mijn kamergenoten bij Mediastudies onontbeerlijk. Het was bovendien bijzonder 
bemoedigend dat mijn familie en vrienden in mij bleven geloven, ook al leek deze studie 
maar niet af te komen. Ten slotte maakte het grenzeloze vertrouwen van mijn vrouw het 
werk lichter. Het duurde even, maar nu ligt het boek er dan toch. 

 
 

Amsterdam, september 2014  
  


