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DANKWOORD D 

Inn de hieraan voorafgaande pagina's wordt herhaaldelijk betoogd dat de 

contextt waarin iets gebeurt, van grote invloed is op de wijze waarop dat 

gebeurt.. Dit geldt ook zeker voor de totstandkoming van een proefschrift. In de 

jarenn dat ik aan mijn proefschrift heb gewerkt, heb ik het geluk gehad omringd 

tee zijn geweest door velen die ertoe hebben bijgedragen dat dit proefschrift er 

überhauptt is gekomen. 

Edithh Smit maakte mij als eerste enthousiast voor het idee om te gaan 

promoveren.. Later vormde zij als co-promotor, samen met promotor Peter 

Neijenss een stabiel en eensgezind 'ouderpaar', onder wiens supervisie het 

onderzoeksprojectt tot wasdom is gekomen. Beiden ben ik erg dankbaar voor hun 

advies,, steun, geduld en vooral ook het vertrouwen dat zij de afgelopen jaren in 

mijj hebben gesteld. Ik hoop in de toekomst nog vaak met z'n drieën samen te 

werken. . 

Promoverenn wil nog wel eens het imago van 'saai' of 'een eenzame 

bezigheid'' hebben. Dit heb ik nooit zo ervaren, dankzij een grote schare van 

geweldigee 'collega's'. Veel inspiratie en kennis heb ik opgedaan tijdens de Ph.D. 

clubs,, maar evenzogoed tijdens talloze lunches en vele lange avonden in de 

kroeg.. Voor alle inbreng, steun en gezelligheid dank ik vooral (in order of 

appearance)) Tijs, Mark, Thorn, Sudeep, Danielle, Kim, Moniek, Claes, Martin, 

Irene,, Jochen en Roderick. 

Hett onderwerp van dit proefschrift heeft veel raakvlakken met de praktijk. 

Ikk vond het erg prettig af en toe met mensen uit het veld van gedachten te 

kunnenn wisselen over hun visie, werkwijze en nieuwe ontwikkelingen. Vooral 

Johnn Faasse, Lex van Meurs, Costa Tchaoussoglou, Alke BaGler, John Rodenburg, 

Renatee Tromp en Olchert Vels hebben mij veel inspiratie gegeven. 

Hett onderzoek in dit proefschrift kwam tot stand dankzij verschillende 

samenwerkingsverbanden.. De medewerking van Quote Media, SWOCC, 
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Interview/NSS,, Initiative Communications en Unilever stelde mij in staat om het 

empirischee onderzoek op een grootschalige en natuurgetrouwe wijze uit te 

voeren.. Ook heb ik veel hulp gekregen van 'mi jn ' (voormalige) studenten 

Mariekee Sopers, Sonja ten Cate, Sander Bruggelling en Femke de Veer. 

Heell veel dank wil ik uitspreken aan mijn lieve, trouwe vrienden en 

familie.. Wat had ik zonder jullie moeten beginnen? Ik ben blij en trots dat 

Maaykee en Babette straks naast mij staan. Trots ben ik ook dat Maayke de cover 

vann dit proefschrift heeft ontworpen, vanzelfsprekend, maar toch bijzonder. 

Tott slot bedank ik drie mensen in gedachten. Angela, jouw inbreng was 

velee malen groter dan alleen het bedenken van de titel van mijn proefschrift. 

Pappaa en Mamma, jullie vormen de basis van al mijn zijn. Dit proefschrift is voor 

jull iee drieën! 

Amsterdam,, augustus 2003 






