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 Voorwoord

Sinds de eerste editie van Journalistieke cultuur in Nederland in 2002 is het 
debat rond journalistiek evident in een stroomversnelling geraakt. Dat zien 
we aan de verlevendiging van het algemene mediadebat, maar ook aan 
de forse groei van de academische aandacht voor de professie. De eerste 
editie bevatte een dwarsdoorsnede van het toenmalige onderzoek door 
een bont gezelschap van vooral communicatiewetenschappers, sociologen, 
historici en belangstellende journalisten. Sinds die tĳ d is niet alleen het 
aantal wetenschappers die zich met media bezighouden sterk gegroeid, 
maar ook het aantal universitaire opleidingen journalistiek. Deze studies, 
meestal samenvattend aangeduid met de Engelse termen Media Studies 
en Journalism Studies, borduren theoretisch en methodisch voort op de 
tradities van verwante wetenschapsgebieden, maar onderscheiden zich 
met name door hun onderzoeksobject: de cultuur van en rond media en 
journalistiek. Kern van het journalistieke onderzoek vormen thema’s als 
de historische en actuele dynamiek van de beroepspraktĳ k, de culturele 
context van journalistieke opvattingen, en de politiek-maatschappelĳ ke 
betekenis van journalistieke producten.

Journalism studies kunnen worden gezien als een logische brug tussen 
de klassieke communicatiewetenschappelĳ ke, taalkundige en historische 
opleidingen enerzĳ ds en de meer beroepsgerichte opleidingen voor de jour-
nalistiek aan het hbo en een toenemend aantal universiteiten anderzĳ ds.

Gegeven de recente, grote veranderingen in zowel het object als de 
discipline van journalistieke studies hebben de samenstellers ten opzichte 
van de eerste editie gekozen voor een volledig nieuwe opzet met merendeels 
nieuwe auteurs. Slechts in een enkel geval is gekozen voor actualisering 
van een in de eerste editie verschenen tekst. Alle bĳ dragen zĳ n tot stand 
gekomen in het perspectief van de ontwikkelingen van het afgelopen de-
cennium, en het resultaat laat tamelĳ k adequaat de huidige variatie aan 
academische benaderingen van de journalistieke professie zien. Evenals 
de vorige bundel biedt deze nieuwe editie ruimte aan zowel jonge als meer 
gevestigde wetenschappers, en aan academici die aan universiteiten of bĳ  
hogere beroepsopleidingen werkzaam zĳ n. Tezamen vertegenwoordigen 
ze zo veel mogelĳ k de volle breedte van disciplines en opleidingen. Bĳ  de 
herdruk van de tweede editie in 2019 zĳ n op bescheiden schaal actuali-
seringen doorgevoerd, met name in de bĳ dragen van Bakker, Leurdĳ k en 
Leendertse en Poell en Van Dĳ ck. Een volledige actualisering volgt bĳ  een 
nieuwe, herziene uitgave.



10 JOURNALISTIEKE CULTUUR IN NEDERLAND 

Het doel van deze bundel is en blĳ ft het bieden van inleidende reflecties 
op wezenlĳ ke vraagstukken in het debat over journalistiek en journalistieke 
cultuur in Nederland. Het boek heeft hierbĳ  aandacht voor zowel de jour-
nalistieke traditie en haar vaste waarden, met name in het eerste deel, als 
voor de toekomst van de professie en de noodzaak van innovatie, vooral in 
het tweede deel. Het boek beoogt aldus bruikbaar te zĳ n voor het onderwĳ s 
op universiteiten en hogescholen, zoals dat ook in de afgelopen zeventien 
jaar al ruimschoots het geval gebleken is. Tevens biedt deze bundel een 
uitgangspunt voor verder onderzoek en reflectie voor eenieder die zich door 
beroep of belangstelling betrokken voelt bĳ  de journalistiek.

Bĳ  de totstandkoming van deze bundel is de steun van het Stimulerings-
fonds voor de Journalistiek onontbeerlĳ k geweest.


