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Dankwoord 
In 2013 verruilde ik het berglandschap rondom Grenoble voor de mij 

welbekende vlaktes in het noorden van Nederland. Om te gaan 

promoveren in Groningen, maar over Fryslân. En ook nog af en toe reizend 

tussen de Rijksuniversiteit en Stenden Hogeschool. Tussen het Peerd van 

Ome Loeks en Us Mem. Over iets met identiteit en toerisme. Over dingen 

die vaststaan en dingen die voorbijgaan. Niet noodzakelijk in die volgorde.   

 Het staat in elk geval vast dat de vier jaar van dit 

promotieonderzoek zeer snel voorbij zijn gegaan. Dat het me is gelukt 

binnen vier jaar mijn proefschrift af te ronden is niet een 

vanzelfsprekendheid. Hiervoor ben ik een aantal mensen dank 

verschuldigd. 

Allereerst wil ik Dirk en Tialda bedanken voor hun begeleiding. De 

gesprekken die we in de loop van de jaren hebben gehad waren altijd 

zowel vermakelijk als inhoudelijk interessant. Waar ik in mijn schrijven de 

neiging heb om uitgebreid te zijn, hebben jullie me geholpen het uiteindelijk 

toch enigszins binnen de perken (proberen) te houden. Hoewel het soms 

zoeken was naar een manier om onze verschillende ideeën en 

verwachtingen samen te brengen, heb ik me altijd volledig gesteund 

gevoeld door jullie.  

Daarnaast wil ik iedereen van FRW bedanken. Alle staf, mede 

promovendi, kamergenoten en flexplek bureaudelers; bedankt voor alle 

adviezen, gesprekken en gezelligheid. Ook bedank ik alle collega’s van ETFI 

en Stenden in Leeuwarden en iedereen van UCF/Campus Fryslân. En 

natuurlijk Arriva en de NS om tussen alle locaties een over het algemeen 

toch best prima verbinding en mobiele werkplek te bieden.  

De afgelopen twee jaren heb ik regelmatig in ‘het noorden’ 

gelogeerd bij vrienden en familie. Vaak kreeg ik ook nog een diner en 

ontbijt er bij! Zonder deze pieds à terre was het een stuk lastiger geweest 
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om op iets grotere afstand van de faculteit te wonen. Ik wil dan ook 

iedereen bedanken die in de loop van de tijd een bedje voor mij klaar had 

liggen. Maar vooral Ralph en Sandra, Michiel en Yvonne, Erik en Martine, en 

natuurlijk mijn ouders Jaike en Theo: ontzettend bedankt voor jullie 

gastvrijheid.  

Tot slot wil ik mijn lieve Mirjam bedanken. Bedankt voor al je support, 

kritische vragen, bereidheid om samen naar Groningen te verhuizen en 

kans om vervolgens Amsterdam te leren kennen!  
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Source:   http://www.ucciani-dessins.com 
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