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Voorwoord 
Al snel nadat ik in mei 1999 aan mijn promotieonderzoek begonnen was, ontdekte 
ik dat het schrijven van een proefschrift een evolutieproces is. Het AIO-voorstel, 
waarin het promotieproject omschreven is, dient als een wetenschappelijke 
oersoep waarin allerlei basale ideeën ontstaan. Alleen die ideeën die zich het best 
ontwikkelen bereiken het proefschrift.  

Dit proces voltrekt zich helaas niet vanzelf. Als promovendus had ik de taak 
om de oersoep in mijn hersenen op te nemen en daar het evolutieproces te doen 
plaatsvinden. Dit valt te zien als een soort geestelijk kookproces waarbij 
begrippen als overkoken, stoom afblazen en aanbranden een geheel eigen 
betekenis krijgen. 

Om dit proces beter te laten verlopen, heb ik van mijn promoteres (Peter 
Leeflang en Dick Wittink) les in wetenschappelijk koken gehad. In sommige 
gevallen betrof dit daadwerkelijk meekoken, in andere gevallen hadden ze een 
meer ondersteunende en sturende rol. Dit laatste betekende dat zij de zich uit de 
oersoep voortspruitende ideeën op hun wetenschappelijke overlevingskans 
toetsten. Daar waar mogelijk werden ideeën bijgestuurd, echter dinosauriërs en 
dodo’s werden zonder pardon door al dan niet menselijk ingrijpen uitgeroeid. Ik 
realiseer me hun onmisbaarheid voor de afronding van mijn proefschrift en wil 
hen dan ook op deze plek als eerste bedanken. 

Als tweede wil ik ACNielsen bedanken voor de sponsoring van het project, in 
het bijzonder mijn directe contactpersonen: Toine Boonman, Gilian Halewijn, 
Stephen Langestraat, Johan van der Horn en Rutger Druijve. Gedurende het 
proces hebben zij verschillende ingrediënten geleverd die tot het eindproduct 
geleid hebben. Vooral de bewaking van de praktische insteek heb ik zeer op prijs 
gesteld.  

Ook wil ik de leden van de beoordelingscommissie bedanken: Bart 
Bronnenberg, Janny Hoekstra en Ton Steerneman. Alledrie hebben ze hun eigen 
betekenis gehad voor mijn proefschrift. Bart Bronnenberg als inspirator voor 
hoofstuk 5, Janny Hoekstra als steun op persoonlijk en wetenschappelijk gebied 
en Ton Steerneman als ondersteuner op statistisch gebied.  

Voor een aantal hoofdstukken heb ik het geluk gehad met anderen te mogen 
samenwerken. Viola Braaksma en Hanneke Schreuder ben ik veel dank 
verschuldigd voor hun werk aan het onderzoek naar local marketing onder 
fabrikanten (hoofdstuk 3). Met name hun fanatisme om de non-respons terug te 
dringen is bijzonder te noemen. Josefa Parreño Selva wil ik bedanken voor het 
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samen bevechten van dagelijkse verkoopgegevens van één supermarkt (hoofdstuk 
5). Harald van Heerde ben ik dankbaar voor zijn bijdrage als co-promotor, met  
name voor het denkwerk aan en het afbakenen van het onderzoek in hoofdstuk 6.  

Als laatste wil ik mijn ouders, familie, vrienden en nog niet genoemde 
collega’s bedanken voor hun persoonlijke ondersteuning. In het bijzonder bedank 
ik Arjan Wesseling, Mark Gorter, Willem Koop, Csilla Horvath en Jeannette 
Wiersema voor de hulp indien de oersoep eens aanbrandde, stoom af moest blazen 
of overkookte. 

 
Groningen, november 2003 
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