
het laatste woord
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als het om smaak gaat

wat van op, de ander wordt er 
misschien passief van. Ieder 
mens zit weer anders in elkaar. 
Het spreekwoord ‘over smaak 
valt niet te twisten’ geeft al aan 
dat de aard van het individu 
zwaar meetelt. Gelukkig zijn er 
wel groepen van consumenten 
te vinden met overeenkomstige 
eigenschappen. Dat geeft het 
smaakonderzoek basis. Belang-
rijke uitgangspunten zijn: 
– Mensen kunnen goed verge-

lijken. Bijvoorbeeld: deze is 
het meest zoet. De grootte 
van een verschil wordt ver-
schillend geïnterpreteerd, 
maar de richting van het ver-
schil niet. 

– Over smaak valt niet te twis-
ten blijkt te slaan op het type 
product, zoals ‘ik hou niet 
van tomaten’. Liefhebbers 
van tomaten blijken opval-
lend gelijke voorkeuren te 
hebben. Er bestaan geen lief-
hebbers van tomaten met 
een melige, waterige smaak. 

De twee basisprincipes van 
smaakonderzoek zijn dus: het 
laten vergelijken van producten 
door doelgroep consumenten. 
‘De mens’ heeft geen zin, er zijn 
te veel uitzonderingen. 
Smaakonderzoek is voor een 
deel gebaseerd op natuurweten-
schappelijk onderzoek. Het han-
teert gelijke begrippen als be-
trouwbaarheid, herhaalbaarheid 

en juistheid. Er gelden ook 
‘nieuwe’ wetmatigheden, zoals 
ieder mens is uniek, dus onder-
zoek clusters van mensen met 
zoveel mogelijk gelijke interes-
ses. Gebruik methoden die daar 
op kunnen controleren. Smaak-
onderzoek laat de grote invloed 
zien van opvattingen van men-
sen op de waarneming. De 
waarneming van eigenschappen 
van een product kan bij blind 
onderzoek geheel anders zijn 
dan bij het zien van een merk. 
Dit verschijnsel kan toegeschre-
ven worden aan het placebo-    
effect. De fysiologie van de 
mens is verbonden met zijn   
opvattingen. 
De uitspraak van David Hume* 
is ook van toepassing op 
smaakonderzoek. Het is de 
mens die bepaalt hoe zijn we-
reld er uit ziet. Smaak is een in-
teractief proces en interactieve 
processen vragen om andere 
onderzoeksmethoden.
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Traditionele natuurwetenschap-
pelijke onderzoeksmethoden 
kunnen voor smaakonderzoek 
niet een op een worden toege-
past. Bij traditioneel onderzoek 
zijn correlaties bijvoorbeeld 
praktisch altijd oorzaak-gevolg 
relaties. Maar als de mens ob-
ject van onderzoek is, ligt het 
complexer. Voorbeeld: het vaak 
kijken naar televisie zal niet bij 
iedere persoon hetzelfde effect 
hebben. De ene mens steekt er 

*De schoonheid van de dingen bestaat in de geest van degene die ze             
aanschouwt. David Hume (1711-1776).
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