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Dankwoord
Astebleef, doar hej’t book lign. Mijn inter-

esse voor ontwikkelingen ‘in de marges’, 

samengebracht in één boekwerk. Ik zal 

eerlijk zijn: dat wat gebeurt aan de randen 

en in de schemergebieden, vind ik nou 

eenmaal het interessantst. Ontwikkelingen 

in de marges roepen bij mij de meeste 

vragen op, ook over wat er gebeurt in de 

hoofdstroom. 

Hieronder volgt de bekende opsomming 

van mensen die ik wil bedanken voor hun 

bijdrage aan de totstandkoming van dit 

boek, dus zet u schrap!

Allereerst Dirk, bedankt voor de bege-

leiding en ondersteuning van de afgelopen 

jaren. In afwisselende situaties en in 

verschillende projecten heb ik geleerd hoe 

ik staande kan blijven als wetenschapper, 

en tegelijkertijd maatschappelijk relevant 

actief kan zijn. We hebben een groot 

deel van de Noordzee-regio gezien en 

geconcludeerd dat, in digitaal opzicht, het 

platteland nog lang niet af is. Er is dan ook 

genoeg aanleiding om samen ‘campagne’ 

te blijven voeren voor breedband op het 

platteland, hopelijk met evenveel plezier 

als de afgelopen jaren. Jouke, bedankt 

voor jouw scherpe blik en het blootleggen 

van de (on)logica van de breedbandwereld. 

Ontwikkelingen in de breedbandwereld 

zijn inderdaad af en toe niet te geloven, en 

dat mag gezegd én geschreven worden.

Daarnaast wil ik alle instanties bedank-

en die mijn onderzoek mede gefinancierd 

of ondersteund hebben: de Europese Unie 

via het Interreg 4B programma en het 

project ‘ITRACT’, de provincie Groningen, 

het Ministerie van Economische Zaken, 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, de provincie Overijs-

sel, Kennisnet/Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap, en de provincie 

Drenthe.

Ik wil hier ook alle mensen ‘in het veld’ 

prijzen. Hans, bedankt voor de open dis-

cussies over de Oldambtse situatie en alles 

buiten de grenzen. Jan, de telefoontjes om 

bij te praten over ‘breedbandland’ waren 

van grote waarde voor mijn onderzoek; bel 

vooral nog eens! Ida, Dorine en Peter, in de 

onderzoeken voor de provincie Groningen 

heb ik de basis kunnen leggen voor veel 

van mijn werk. Mijn dank gaat ook uit 

naar oud-gedeputeerde Besselink voor 

haar vertrouwen in mij. En Ellen en Najim 

in Den Haag: hoe taai het onderwerp ook 

is, de samenwerking met EZ was en is erg 

plezierig! 

Bijzondere dank gaat uit naar de ini-

tiatiefnemers die bereid waren om hun 

verhaal met mij te delen: het bestuur van 

Stichting Oldambt Verbindt, ECO Ooster-

moer (Rienus en Jannie), SallandGlas (Ben) 

en Glasvezel Buitenaf (Mischa). Ik bewon-

der jullie moed en doorzettingsvermogen.

Wim, Jeroen, Marije en Jan in Emmen: 

bedankt voor het toegang bieden tot de 

Emmense woonwagenwereld. Zonder jullie 

had ik nooit zoveel inzicht kunnen krijgen 

in het digitale dagelijkse leven van de 

bewoners op De Ark en ‘de kleine kampjes’. 

Mijn veldwerk in Emmen herinner ik als 

gezellig, leerzaam en spannend. Jeanet en 

Wendele, zonder jullie steun vanuit BZK 

had ik nooit zo diepgravend onderzoek 

kunnen doen. 

To my friends in the UK: despite the fact 

that you are not remaining, you remain 

welcome here in Groningen. Gary, ta very 

much for all your help and support. You 

have been an academic inspiration and a 
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great friend. Our visits to public houses 

all over the UK made me think about the 

question of public value. I postpone any 

conclusion on this matter as long as possi-

ble, as there are still so many pubs I have 

not yet visited. I hope I will meet you and 

Katie often in the future. 

Leanne, thank you so much for the chal-

lenging and pleasant discussions on digital 

inclusion and Gypsy-Travelers. There is still 

a lot to discover in this field and I hope we 

can explore some parts of it together. If 

you use the lurchers, I will use the family 

link! John, great thanks to you for showing 

me around the most fascinating places ‘up 

North’. I trust that the challenges these 

places are facing will remain a key topic 

in our discussions, but first and foremost 

there are the issues at Anfield to discuss. 

Never a dull moment. Aileen, thank you for 

the warm welcome in Belfast, the fruitful 

discussions, and the enjoyable times at the 

stadium. Angelica and Barry, I’m grateful 

for your help in understanding how Euro-

pean projects work, and how they should 

work, and thanks for mentoring during 

ITRACT and beyond. 

Ilse, bedankt voor je gastvrijheid tijdens 

mijn bezoeken aan Brussel. Je hebt me 

laten zien dat in het centrum van Europa, 

(digitale) gelijkheid nog ver weg is. Ik hoop 

in de toekomst nog vaker met je samen te 

werken. Eveline, de korte koffiepauzes, die 

altijd langer duurden dan gepland, heb ik 

erg gewaardeerd. Laten we onze link tussen 

FRW en FEB vooral behouden. Sanne en 

Marlous, bedankt voor jullie bijdragen aan 

het onderzoek naar breedbandinitiatieven. 

Mede door jullie was het mogelijk om in 

korte tijd enorm veel werk te verzetten voor 

verschillende projecten. 

Aan alle (voormalig) FRW’ers die ik ge-

durende mijn onderzoek heb leren kennen: 

bedankt voor een mooie en inspirerende 

tijd als PhD. Daarnaast bied ik hier ook 

mijn excuses aan, aan degenen die ik soms 

wat te lang van het werk heb gehouden. 

Voetbal dient nu eenmaal uitgebreid voor- 

en nabesproken te worden.

Debbie en Gwenda, toppers van 203, en 

geweldige en gezellige paranimfen. Mijn 

werk en welbevinden gingen vooruit door 

met jullie een kamer te delen. Hardop 

denken en voorlezen om te horen hoe iets 

klinkt: beide zijn van onschatbare waarde. 

Debbie, bijzonder bedankt voor je tips voor 

het afronden van het proefschrift en alle 

rompslomp eromheen.  

Wouter, Willem, Eefje, Ilse, Sander, Ivo, 

Bram, Job, Bergsma, Derk, Rutger en Anne: 

bedankt voor de interesse, maar ook de 

afleiding, gedurende de lange weg naar 

de eindstreep. Geloof me, afleiding is een 

heel belangrijk ingrediënt geweest voor dit 

proefschrift. Willem, Eefje: bedankt ook 

voor het bieden van onderdak in Den Haag. 

Willem en Ellen, mijn bezoeken aan 

Losser waren rustpunten in drukke tijden. 

Met Jordy en Sven erbij is het alleen maar 

mooier geworden. Ik hoop binnenkort weer 

meer tijd te hebben om jullie kant op te 

komen.

Pa en ma, zonder jullie steun was de 

keuze voor de wetenschap niet zo vanzelf-

sprekend. Jullie hebben me van jongs af 

aan geleerd om verder te kijken dan m’n 

neus lang is, maar tegelijkertijd niet te 

vergeten waar ik vandaan kom – ‘verget 

nooit oe hoesnummer’. Waar en hoe ik ben 

opgegroeid heeft in grote mate bepaald 

hoe ik als onderzoeker functioneer. De 

familieverhalen van Salemink en Pril doen 
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altijd weer beseffen wat er mogelijk is en, 

minstens zo belangrijk, wiens hulp en 

tegenwerking je daarbij kunt verwachten. 

Onmeunig bedankt voor jullie steun en 

interesse door de jaren heen!  

Britta, mijn steun en toeverlaat, meine 

Perle. Jij weet net als ik dat een functie in 

de academische wereld tijd vreet – aber es 

läuft. Er zijn dan ook veel mooie plannen 

een tijdje op de plank blijven liggen. Laten 

we samen tijd maken voor die mooie plan-

nen, want jij en ik hebben het verdiend. 

Heanig an en rap wat!  

Groningen, juli 2016   
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The Men Who Don’t Fit In

There’s a race of men that don’t fit in, 

A race that can’t stay still; 

So they break the hearts of kith and kin, 

And they roam the world at will. 

They range the field and they rove the flood, 

And they climb the mountain’s crest; 

Theirs is the curse of the gypsy blood, 

And they don’t know how to rest.

If they just went straight they might go far; 

They are strong and brave and true; 

But they’re always tired of the things that are, 

And they want the strange and new. 

They say: “Could I find my proper groove, 

What a deep mark I would make!” 

So they chop and change, and each fresh move 

Is only a fresh mistake.

And each forgets, as he strips and runs 

With a brilliant, fitful pace, 

It’s the steady, quiet, plodding ones 

Who win in the lifelong race. 

And each forgets that his youth has fled, 

Forgets that his prime is past, 

Till he stands one day, with a hope that’s dead, 

In the glare of the truth at last.

He has failed, he has failed; he has missed his chance;  

He has just done things by half. 

Life’s been a jolly good joke on him, 

And now is the time to laugh. 

Ha, ha!  He is one of the Legion Lost; 

He was never meant to win; 

He’s a rolling stone, and it’s bred in the bone;  

He’s a man who won’t fit in.

(Robert W. Service, The Spell of the Yukon and Other Verses, 1907)


