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Voorwoord
Het was een hele toer, maar uiteindelijk is dit proefschrift afgerond. De 

eerste woorden werden geschreven in Peize. Daarna volgde Bedum, 

Oostwold, Visvliet, Ulrum, Monster, ’s-Gravenzande, Stuifzand en 

Kropswolde. En, noem het toeval of het lot, maar dit voorwoord schrijf ik in 

een oude basisschool op De Veenhoop die vier jaar geleden is gesloten 

vanwege te weinig leerlingen. Het bewijs dat krimp ook zeker kansen biedt! 

Dit proefschrift had niet tot stand kunnen komen zonder de hulp van velen. 

Leo, bedankt voor de kansen die je me geboden hebt. Het telefoontje dat ik 

kreeg tijdens het WK van 2010 staat me nog helder voor de geest. Ondanks 

dat de afgelopen jaren jou ook voor vele uitdagingen hebben gesteld kon ik 

altijd een beroep op je doen wanneer dat nodig was. Ik waardeer je 

inhoudelijke inbreng en had me geen betere promotor kunnen wensen. 

Claartje, ook bedankt voor de fijne samenwerking. Je scherpe oog voor detail 

was een absolute meerwaarde. Tialda, iets later ingevlogen, maar vanaf het 

begin betrokken, ook erg bedankt. Ik heb veel van je opgestoken over hoe de 

zaken op het platteland in elkaar steken. Nu ik zelf wat meer op de ruimte 

woon, snap ik ook wat beter dat je het wat benauwd krijgt in de Friese 

Wouden. Ajay, onze samenwerking heeft een mooi resultaat opgeleverd. 

Bedankt voor de belangrijke bijdrage aan het  kwalitatieve deel van dit 

proefschrift. 

Andere mensen zijn ook onmisbaar geweest om het onderzoek te laten 

slagen. In willekeurige volgorde: Marien, Elena, Adri en Douwe, Ronco, 

Sanne, Daniel, Michaël, Christof, Joop, Aat, alle personen die ik 

geïnterviewd heb of ter informatie heb gesproken in ’t Zandt, Eenum, 

Beerta, Drieborg, Visvliet, Pieterzijl en Ulrum, Karin, Fulco, Pieter,  Fanny, 

Tineke, Ingrid, Govert, Peter, Marleen, Amriet, Vanessa, Jaccqueline, 

Jeannette, Anja, Hans, Gijs, Nicole, Koen, Philippe, Kim, Myriam, Linden, 

Nina, Ren, Richard, Toni, Michiel, Dennis, Viktor, Bennie, Paul, Mirjam, en 

alle anderen die een inhoudelijke of praktische bijdrage hebben gegeven, of 

er gewoon waren voor een gezellig praatje, hartelijk bedankt! 

CMO STAMM bedankt voor het sponsoren van de receptie.



Zonder de steun van familie, vrienden en kennissen was het natuurlijk nooit 

gelukt. Pa en ma, bedankt voor alles tot nu toe. Ronny, zonder jou was ik 

misschien wel nooit meer aan een studie begonnen. Jammer dat je er niet 

meer bent. Akkeliene, in de moeilijke momenten stond je klaar om me een 

schop onder mijn kont te geven als ik er te makkelijk over dacht, maar ook 

om een arm om me heen te slaan als het moeilijk was. Op naar het volgende 

avontuur! 

Hans Elshof – De Veenhoop april 2017
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