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Dankbetuiging

Na het voltooien van mijn proefschrift stel ik het op prijs personen te 
bedanken die direct of indirect een bijdrage geleverd hebben.

Allereerst wil ik mijn promotor prof. dr. Joan Hemels bedanken voor 
zijn immer stimulerende begeleiding en zijn altijd warme persoonlijke 
belangstelling. Toen ik hem in de zomer van 2008 benaderde om een pro-
motie onderzoek te starten stond hij meteen open voor dit project van de 
lange adem. Joan kan zondermeer getypeerd worden als mijn gids door 
het landschap van de wetenschap. Hij was eerder begeleider bij mijn kan-
didaatsscriptie in 1982 en bij mijn doctoraalscriptie in 1985-1986.

Bij de voltooiing van mijn proefschrift heb ik veel steun gehad aan de 
immer warme belangstelling van drs. Els Breedveld. Regelmatig heb ik 
haar over mijn belevenissen verteld. Ook wil ik haar hierbij danken voor 
het kritisch lezen van mijn proefschrift en voor haar voorstellen voor cor-
recties.

De basis voor het proefschrift werd tijdens de laatste jaren van mijn stu-
die geschiedenis in Nijmegen gelegd. In deze jaren heb ik samen met mijn 
studievriend drs. Peter Damen gewerkt aan een scriptie over reclamege-
schiedenis. Deze scriptie vormt het uitgangspunt voor dit proefschrift. 
Ik dank Peter dan ook hartelijk voor onze samenwerking en voor zijn 
vriendschap in die jaren. 

Mijn familieleden, vrienden en kennissen hebben regelmatig blijk gege-
ven van hun belangstelling voor mijn proefschrift. Zij hebben mij de laat-
ste tijd wat minder vaak gezien dan zij (en ik) wensten. Tot slot een woord 
van dank aan mijn ouders: uiteindelijk hebben zij de allereerste basis 
gelegd voor dit proefschrift.

Utrecht, 11 december 2011 Robert van Rossum 




