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Dankwoord 

Waar veel dankwoorden de soms moeilijke reis van het proefschriftschrijven 
beschrijven was voor mij het promotietraject van de afgelopen vier jaar (en een 
beetje) vooral een ontzettend leuke en mooie ervaring! Dit heb ik te danken aan 
mijn collega’s, familie en vrienden. In dit dankwoord wil ik graag de mensen die mij 
de afgelopen jaren hebben gesteund bedanken. 

Allereerst, mijn begeleiders. Dirk, Tialda en Sabine, dankzij jullie is de afgelopen 
periode niet alleen ontzettend leerzaam geweest maar ook erg plezierig. Dirk, jouw 
deur stond altijd open voor kleine en grote vragen en door je kritische kijk wist ik 
altijd gelijk waar ik mijn stukken kon verbeteren. Tialda, je enthousiasme werkt 
aanstekelijk en de gezelligheid bij de congressen in Aberdeen, Akureyri en Krakau 
zal ik nooit vergeten. Sabine, jouw onuitputtelijke positiviteit heeft me altijd, ook 
via onze vele skype-overleggen, ontzettend gemotiveerd om met plezier door te 
gaan met analyseren en schrijven. 

Het was af en toe even zoeken, maar ik ben hartstikke blij dat ik mezelf een van de 
eerste jonge-promovendi mag noemen van de Hanzehogeschool. Liesbeth, het 
Kenniscentrum Noorderruimte was een fijn thuishonk dankzij jou. En Saskia, je 
weet echt op alle vragen antwoord! Bedankt voor alles. Elles, onder jouw leiding 
heeft de onderzoeksgroep veel stappen gemaakt, bedankt voor je interesse, je 
scherpe blik en de mooie tijd in Siegen. De leden van de onderzoeksgroep, wat was 
het een fijn moment in de maand om uit te wisselen waar we stonden en elkaar 
verder te kunnen helpen, bedankt Elly, Jaap, Jannie, Jantine, Joke, Marianne, 
Mariëlle, Gert en Wilma. Ook mijn mede promovendi wil ik bedanken voor het 
meedenken, lezen, luisteren maar vooral de gezelligheid. Bedankt Annette, 
Clemens, Joke, Marjolein, Martijn, Sascha en Tineke.   

En mijn paranimfen, zonder jullie was mijn promotietraject niet hetzelfde geweest. 
Emma, het klopt, in je promotie heb je een maatje nodig. Bedankt dat je mijn 
promotie-maatje bent en dat je naast me staat in de aula. We hebben maar mooi 
bewezen dat je als promovendus niet veel meer nodig hebt dan een waterkoker en 
een archief. Maarten, mijn eerste dag bij de Hanze maakten we gelijk al kennis en 
het was geweldig om de vele dagen die volgden te beginnen met wat we hadden 
meegemaakt, of dat nu ging over de Hanze, het schrijven of over het gezinsleven. 

De wandeling van de Van Doorenveste naar het Mercatorgebouw heb ik vaak 
gemaakt. Binnendoor of buitenlangs bij lekker weer. Ook bij FRW was ik vaak te 
vinden en heb ik ontzettend genoten van gezellige koffie-momenten, bureau-praat, 
cursussen en lunches. Bedankt hiervoor FRW-collega’s Joost, Koen, Ward, Suzan, 
Paul, Hiska, Angelo, Richard, Anna, Steven, en Julia. 

De deelnemers aan mijn onderzoek ben ik heel veel dank verschuldigd. Zonder de 
inzet van jullie openheid en enthousiasme was het niet gelukt om dit proefschrift te 
schrijven. Het meegenomen worden in jullie wereld heeft ervoor gezorgd dat dit nu 
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ook mijn wereld is geworden. Ik heb groot respect gekregen voor hoe jullie je 
inzetten voor de gemeenschap en ik kan daar alleen maar een inspirerend voorbeeld 
aan nemen. Ontzettend bedankt! 

Maar ook buiten de Hanze en FRW wil ik mijn fijne vrienden bedanken. EO, ik 
hoop dat onze gezellige avonden in de toekomst gewoon door blijven gaan! Of het 
nu ging om luisterende oren, gedachten verzetten, prangende taalvragen of 
praktische tips, jullie staan altijd klaar (op dinsdag of donderdag, dat moeten we 
altijd even afwachten). En Dorinde en Anneke, al vanaf de basis- en middelbare 
school kan ik op jullie rekenen. Dorinde, terwijl ik dit schrijf weet ik niet eens waar 
je precies bent, maar al vanaf groep 1 maak je een belangrijk deel uit van mijn 
leven, en daar komt zo’n wereldreis echt niet tussen. Bedankt voor je 
betrokkenheid en dat je altijd voor me klaar staat. En Anneke, niemand kan 
gevoelens zo goed onder woorden brengen als jij, bedankt voor alle potjes thee, je 
luisterende oor en al je vrolijkheid. Ik heb ontzettend genoten van de culinaire 
afspraakjes met ons drieën (en vooruit, soms ons zessen) en hoop dat er nog heel 
erg veel gaan volgen. 

Tot slot, pap, mam, Jikke, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun bij alles wat 
ik doe. En het blijkt maar weer dat de wijze gezinslessen nooit stoppen! Van Pipi 
Langkous tot AAKEE, het heeft me enorm vooruit geholpen. Lieve Marcel, ze 
zeggen altijd niet meer dan 1 life-event per jaar, toch? Ik ben blij dat ik met samen 
met jou al heel wat af heb kunnen strepen de afgelopen jaren. En tussen al die 
drukte stond je altijd voor me klaar met opbeurende en soms ontnuchterende 
woorden of gewoon een dikke knuffel, honderd miljoen miljard. Ik kan je niet 
genoeg bedanken! En lieve Eline, het is echt waar: grote avonturen beginnen klein.  

Groningen, januari 2019 
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