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Dankwoord�

�
�
�
Ecuador� 2004,� het� RUFLE� team� trekt� kriskras� door� de� Andes,� op� zoek� naar� nevelbos� en�
páramo.� We� staan� aan� het� begin� van� een� groot� project,� en� de� sfeer� is� enthousiast� en�
verwachtingsvol.� Het� veldwerk� is� behoorlijk� zwaar:� het� klimaat� koud� en� nat,� de� bodems�
glibberig�en�de�hellingen�steil.�Maar�de�spectaculaire�vergezichten�en�Latijns�Amerikaanse�
sfeer�maken�alles�goed.�Vandaag,�Amsterdam�2008.�Mijn�promotieonderzoek�is�afgerond�en�
ik�ben�zowel�blij�dat�het�gelukt�is�als�melancholisch�omdat�deze�memorabele�fase�voorbij�is.�
Ik�heb�enorm�genoten�van�elke�stap.��
�
Veel� mensen� hebben� bijgedragen� aan� deze� onvergetelijke� ervaring� en� ik� wil� deze� laatste�
pagina’s� gebruiken� om� iedereen� te� bedanken.� Allereerst� mijn� promotor� Koos� Verstraten.�
Zijn�vertrouwen�in�mijn�kunnen�was�zeer�waardevol�en�dat�maakt�hem�wat�mij�betreft�een�
echte� ‘people� manager’.� Zijn� gretigheid� met� betrekking� tot� datasets� en� de� eindeloze�
mogelijkheden� die� hij� ziet� om� er� papers� van� te� maken� zijn� erg� motiverend.� Dan� mijn� co�
promotor� Jan� Sevink.� Zijn� creatieve� geest� en� overzicht� hebben� mijn� onderzoek� echt�
geïnspireerd.�Zijn�veldkennis� is�onvergelijkbaar.� Ik�dank�zowel�Koos�als� Jan�voor�het�snelle�
becommentariëren�van�mijn�papers,�dat�stimuleerde�de�voortgang�enorm.�Graag�bedank�ik�
de� overige� leden� van� de� promotiecommissie:� Willem� Bouten,� Peter� Buurman,� Toine�
Jongmans,� Henry� Hooghiemstra� en� Hans� van� der� Plicht� voor� hun� cruciale� rol� bij� mijn�
promotie,�en�voor�het�daadwerkelijk�lezen�van�het�gehele�manuscript.��
�
Dan�natuurlijk�de�overige�RUFLE�teamleden.�Boris�Jansen�was�een�geweldig�klankbord�en�ik�
heb�veel�plezier�beleefd�aan�onze�soms�verhitte�discussies.�Marcela�Moscol�tiene�una�gran�
perseverancia,�ella�ha�pasado�por�momentos�difíciles�en�Holanda�sin�su�familia�pero�a�pesar�
de�eso�trabajó�muy�duro.�Eramos�un�buen�equipo!�Klaas�Nierop�was�altijd�enthousiast�over�
het� RUFLE� project� en� heeft� zijn� specialistische� kennis� gul� gedeeld.� Henry� Hooghiemstra´s�
kritische�blik�ten�opzichte�van�de�bijdrage�die�bodemonderzoek�zou�kunnen�leveren�aan�de�
interpretatie� van� paleorecords� heeft� me� gestimuleerd� om� het� nut� ervan� aan� te� tonen.�
Antoine�Cleef�was�altijd�erg�betrokken�en�positief,�zowel�wat�betreft�mijn�onderzoek�als�mijn�
familie.� De� strijd� der� Mastodonten� in� het� veld� was� mooi� om� mee� te� maken� en� ik� zal� de�
queste�naar�de�‘vierkante�fles’�niet�licht�vergeten.��
�
Expreso� mi� gratitud� al� Ministerio� del� Ambiente� del� Ecuador,� y� en� particular� al� Dr.� Galo�
Rosales,� al� Ing.� Rómulo� Aguirre� y� al� Dr.� Carlos� Molina� por� brindarnos� su� apoyo� en� la�
obtención�de�la�autorización�de�investigación�para�conducir�nuestro�trabajo�en�el�Norte�del�
Ecuador.� Agradezco�al� guardaparques�Miguel�Cavascango�por� su�ayuda�entusiasta� y� a� Luz�
del� Hostal� Los� Frailejones� por� sus� excelentes� habilidades� culinarias.� Mi� reconocimiento�
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especial� a� Chris� James� y� Chulpi,� a� Martha� Muñoz� y� su� familia,� a� don� José� Cando� y� a� los�
muchos�voluntarios�extranjeros�de�Jatun�Sacha�por�los�buenos�momentos�que�compartimos�
en�el�campo.�Al�mismo�tiempo�reconozco�el�apoyo�de�Susan�Poats,�Carla�Gavilanes,�David�
Suárez�y�Paul�Arellano�de�Randi�Randi.�Quisiera�extender�mis�agradecimientos�a�Ecopar�por�
facilitar�nuestra�investigación�brindándonos�las�instalaciones�de�sus�oficinas.�Fue�siempre�un�
gran�placer�el�trabajar�con�los�Ecopares:�gracias�entre�otros�a�Alfredo�López,�Nikolay�Aguirre,�
Luis� Ordoñez,� Erica� Narváez,� María� Agusta� Almeida,� Luis� González,� Kaia� Ambrose,� Kevin�
Cueva,� Pool� Segarra,� Andrea� Arias,� Jhonny� López� y� a� los� estudiantes� colombianos.� Mi�
agradecimiento�va� también�para�Miriam�y�Vicenta�Moreno�y� José�Mazo�por�su�estupenda�
hospitalidad�y�amistad.�Agradezco�a�Hugo�Navarrete�de�la�Pontificia�Universidad�Católica�del�
Ecuador�por�su�colaboración.�Deseo�además�expresar�mi�agradecimiento�a�Robert�Hofstede�
por� transmitirme� su� pasión� por� el� páramo� e� iniciarme� al� modo� de� vida� latinoamericano.�
Agradezco�a�María�Victoria�Arbeláez�y�a�Elisa�por� tantas� reuniones�agradables.�Del�mismo�
modo� no� quiero� dejar� de� reconocer� a� Minard� Hall� y� Patricia� Mothes� (Escuela� Politécnica�
Nacional),� quienes� compartieron� conmigo� su� amplio� conocimiento� de� las� tefras�
ecuatorianas.� Agradezco� asimismo� a� los� siguientes� colegas� investigadores� en� Guandera:�
Maaike�Bader,�Mario�Marziano�y�Stefania�Nonce�por�su�entusiasmo.�
�
Die�rare�RUFLE�monsters�waren�erg�bewerkelijk�in�het�laboratorium,�en�ik�wil�Leo�Hoitinga,�
Leen� de� Lange,� Ton� van� Wijk,� Piet� Wartenbergh,� Bert� de� Leeuw,� Niko� de� Wilde�de�Ligny,�
Frans�Backer�en�Wijnanda�Koot�bedanken�voor�hun�eindeloze�geduld�en�flexibiliteit.�Zonder�
al�het�laboratoriumwerk�was�dit�proefschrift�er�niet�geweest.�Mijn�dank�gaat�ook�uit�naar�de�
verschillende�co�auteurs�en�anonieme�reviewers�die�bijgedragen�hebben�aan�de�papers� in�
dit�proefschrift.�Marijke�Duyvendak�en�Stephen�Vandenbijlaard�van�de�Bibliotheek�van�de�
Universiteit�van�Amsterdam�wil� ik�hartelijk�bedanken�voor�het�snelle�aanleveren�van�soms�
onmogelijk� vindbare� referenties.� Dankzij� Charles� Hogervorst� heeft� het� bodemkundige�
taalgebruik�niet�compleet�gezegevierd�over�correct�Engels.�Marcela�Moscol,�Antoine�Cleef,�
Jan� Peter� Lesschen� en� Irina� Venegas� hebben� meegewerkt� aan� de� Spaanse� samenvatting.�
Marjo� Oligschläger� heeft� gezorgd� dat� het� binnenwerk� er� prachtig� uitziet� en� Jan� van� Arkel�
heeft�de�omslag�mooi�vorm�gegeven.�Dit�onderzoek�werd�gesubsidieerd�door�WOTRO�en�de�
Universiteit� van� Amsterdam,� waar� ik� dankbaar� voor� ben.� Het� RUFLE� veldwerk� werd�
bovendien� gesponsord� door� Fjällraven� dankzij� directeur� Jurg� Noorman,� in� de� vorm� van�
outdoor�kleding�en�materiaal.�Nu�weet� ik�dat�slecht�weer�echt�niet�bestaat�als� je�de� juiste�
kleding�draagt.�Het�veldwerk�was�vele�malen�onaangenamer�geweest�zonder�Fjällraven.�
�
Verder�ben�ik�mijn�verschillende�kamergenoten�op�de�UvA�dankbaar�voor�de�vele�gedeelde�
uurtjes.� In� het� bijzonder� natuurlijk� opperkamergenoten� Maartje� (paranimf)� en� Sanneke.�
Onze�balspelletjes�op�de�kamer�waren�hilarisch�en�boden�de�nodige�afleiding.� Ik�heb�veel�
goede� herinneringen� aan� onze� gezamenlijke� UvA� tijd.� Verder� wil� ik� ook� kamergenoten�
Ingrid,�Laurens�en�Casper�bedanken�voor�de�gezelligheid�en�leuke�gesprekken.�En�natuurlijk�
jaargenoten� Jan�Peter�en�Klaske�voor�de�vele�gezellige� lunchwandelingen�en�koffiepauzes.�
Het� was� leuk� om� samen� te� werken� met� Geert� Jan,� Gilles� en� Deanna� in� de� ICG�
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promovendicommissie.� Joris,� Marieke,� Julian,� Mirjam,� Mirella,� Marjolein� en� Jerry� wil� ik�
bedanken� voor� de� gezellige� koffiepauzes,� wetenschappelijke� discussies,� gezamenlijke�
cursussen�en/of� leuke�veldwerken.�Mirjam�Vriend� (†)�was� zeer�behulpzaam�en� ik� zal�haar�
missen�op�onze� jaarlijkse� studiereünie.�Vele�andere� collega’s�hebben�bijgedragen�aan�een�
prettige�werksfeer,�onder�andere�Erik,�Jan,�Emiel,�Harry,�Albert,�Annemiek,�Lucy,�John,�Joost,�
Pim,�Fred,�Joke�en�Mijke.�Samenwerking�met�studenten�Ray,�Niels,�Richard,�Natalie,�Johan,�
Erik�en�Misha�was�leuk�en�leerzaam.�
��
Annewieke�(paranimf)�zit�in�hetzelfde�schuitje�maar�dan�op�een�compleet�ander�onderwerp�
en� het� was� heel� verfrissend� om� van� gedachten� te� wisselen.� Bedankt� voor� de�
scherpzinnigheid�en�betrokkenheid.�Elisabeth�en�Miriam�bedankt�voor�de�gezellige�avondjes�
met� kaasfondue.� De� studiedames� Marieke,� Maartje,� Inka,� Riekje� en� Gertruud:� wat� is� het�
bijzonder�dat�we�elkaar�nog�steeds�zo�vaak�zien,�bedankt�voor�de�vriendschap.�Ellen�wil� ik�
graag�bedanken�voor�de�heldere�analyse�van�mijn�psyche�van�tijd� tot� tijd.�Kasper�en�Roos�
voor�de�gedeelde�passie� voor� goede�koffie�en� lekker�eten.�Matthijs,� El�bandalo,�herinnert�
me� gelukkig� af� en� toe� aan� de� noodzaak� tot� feesten.� Mede� fysisch� geograaf� Hiddo� wil� ik�
bedanken�voor�de�leuke�discussies.��
�
Tot� slot� wil� ik� natuurlijk� mijn� familie� en� schoonfamilie� bedanken� hoewel� dat� bijna�
onmogelijk�is.�Wat�fijn�dat�ik�uit�zo’n�warm�nest�kom.�Mijn�ouders�wil�ik�bedanken�voor�hun�
onvoorwaardelijke� vertrouwen,� dat� vormt� een� geweldige� en� onvervangbare� basis.� Ze�
hebben�hun�avontuurlijke�en�eigenwijze�dochter�altijd�gesteund�met� raad�en�daad�en�dat�
was� vast� niet� altijd� even� gemakkelijk.� Mijn� zus� Sanne� wil� ik� bedanken� voor� de� leuke� en�
inspirerende�gesprekken�en�Erwin�voor�zijn�analytische�blik.�Het�was�heel�bijzonder�om�mijn�
familie� in� Ecuador� te� mogen� rondleiden.� Schoonouders� Joke� en� Henk� bedankt� voor� de�
oprechte�interesse�en�nieuwsgierigheid.�Katja,�Mel,�Gosse,�Hanno�en�Perle�bedankt�voor�de�
vrolijke�noot.�Opa�Tonneijck,�Oma�Kim�en�Oma�de�Rooy�wil�ik�bedanken�voor�het�meeleven�
op� afstand.� Mijn� lieve� zoon� Karel� heeft� bijgedragen� door� meestal� heel� goed� te� slapen� ’s�
nachts�en�natuurlijk�door�zijn�relativerende�vrolijkheid�en�onbezorgdheid.�De�verschillende�
oppassen� en� de� crèchedames� wil� ik� bedanken� voor� de� goede� zorgen.� En� dan� natuurlijk�
Kasper,�mijn�partner� in�crime�en�altijd� in�voor�avontuur,�die�mij�vaak�beter�begrijpt�dan� ik�
mezelf�begrijp.�Dit�boekje�heb�ik�aan�hem�opgedragen,�mijn�dank�is�groot.��
�
�
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