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DANKWOORD D 

Dee afgelopen vier jaren fietste ik altijd fluitend richting lab. Dat komt niet in het minst doordat er 
opp Anna's Hoeve een fantastische groep mensen rondloopt waar ik veel van heb geleerd, zowel op 
wetenschappelijkk als op sociaal vlak. 
Meestall  wanneer ik dagelijks rond half negen 's ochtends mijn fiets in het rek plaatste, was het licht 
opp de kamer van mijn co-promotor dr. Bas van Geel al aan. Bas, ik wil je hartelijk bedanken voor je 
zeerr goede begeleiding de afgelopen vier jaren. Ook wanneer je eigenlijk geen tijd had nam je de 
tijdd voor me. Jouw wetenschappelijke 'drive', je kennis, je openstaan voor nieuwe zaken en je 'no-
nonsense'' instelling zijn zeer motivered. 
Ookk mijn tweede co-promotor, dr. Johannes van der Plicht, wil ik hartelijk bedanken voor zijn 
inzet.. Hans, ik genoot altijd van onze bijeenkomsten en electronische contacten. Jij bezit een 
waardevollee combinatie van kennis, humor en intelligentie. JJc waardeer jouw 'doen we'-instelling. 
Prof.. dr. Henry Hooghiemstra, mijn promoter, wil ik bedanken voor zijn optimisme, ideeënstroom, 
humorr en 'relaxedheid'. Ik zal de mokken vrijdagmiddagwijn missen. 
Dr.. Gerard Heuvelink, bedankt voor je inbreng bij de numerieke aanpak van UC wiggle-match 
dating. . 
Noww that dr. Dmitri Mauquoy has moved to Uppsala, life has become a bit dull here in Amsterdam. 
Elefantico,, thank you so much for your ever rapid and relevant help, and for our scientific and very 
non-scientificc discussions. 
Dee leden van de leescommissie wil ik bedanken voor het opofferen van hun kerstvakantie om dit 
proefschriftt te beoordelen. 
Nicoo de Wilde de Ligny dank ik voor het verrichten van de C/N en LOI analyses. Jan Dahme en 
Ferryy Bouman: bedankt voor de determinaties van stukjes hout het veen. 
Graagg wil ik Annemarie Philip en Elly Beglinger bedanken voor het prepareren van de 
pollenmonsters.. Annemarie, je maakt zulke sterke koffie bij de vlaaien dat ik slechts zelden in slaap 
benn gevallen tijdens het analyseren van de door jou perfect bereide pollenplaatjes. Bedankt dat je 
altijdd de tijd voor me nam wanneer ik je weer lastig kwam vallen, voor werk of heel andere zaken. 
Datt laatste geldt overigens ook voor onze bloem, Betty 'IBEDty' Bijl ; wat moet het Hugo de Vries 
labb (al bestaat het niet meer) zonder mensen als jij ? Nog veel meer mensen hebben mij geholpen bij 
hett onderzoek, waarvoor mijn hartelijke dank, ook als je naam hier niet staat. 
Anitaa Aerts-Bijma, Dicky van Zonneveld, Fsaha Ghebru en de andere mensen van het Centrum 
voorr Isotopenonderzoek in Groningen, hartelijk bedankt voor alle hulp en advies. 
Prof.. dr. Karl-Dag Vorren fra Universitetet i Tromse, Norge, tusen takk for laererike 
feltekskursjonenn og samarbeidet som folgte (og skal fialge?) av det. 
Mij nn studie Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen was een onvergetelijke tijd, niet in de 
laatstee plaats door Piet Kuiper, Cecile Lapré, Jan Delvigne en de redactie van de Helix. Ook de 
medewerkerss van het Arctisch Centrum (met name Louwrens Hacquebord en Frits Steenhuisen) wil 
ikk bedanken voor de leerzame cursus, excursie, scriptie en de daaruit voortkomende contacten. 
Tusenn takk til alle ved UNIS, Svalbard, Norge. 
Natuurlijkk wil ik Ruben, Os, Car, Désirée, Marten, Wobine, Martine, Sicco, Emmy, Nienke en de 
anderee Harense biologiestudenten bedanken voor alle leuke dingen die we samen hebben 
ondernomenn en nog ondernemen. 
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Ookk wil ik mijn douche bedanken; vaak borrelden tijdens de langdurige stoomsessies onverwacht 
oplossingenn omhoog voor MC wiggle-match problemen. Nu we het toch over apparaten hebben: ik 
zall  de HdV-printer niet echt missen, maar, naar valt te verwachten, hij mij wel. Mijn laptop wil ik 
bedankenn voor de dagenlange berekeningen en voor zijn reacties op de soms ongezouten kritiek die 
'iee van mij te horen kreeg. Ik ben gehecht geraakt aan de trein die toch bijna altijd rond 07:58 van 
Zaandamm Kogerveld vertrok. Mascha, ik zal de dagelijkse gesprekken en jouw geklaag over de NS 
enn onze mede-forensen missen. 
Enn dan al diegenen die langer of korter ons lab als student bezochten en het leven aldaar zeer 
leefbaarr maakten. Ik noem Mirella, Tim, Machiel, Marjolein, Jerry, Jaconette och Linda Kjellberg. 
Dee 'mensen van beneden', Gerard, Hans, Ludek, Harold, Jan, Inge, Ferry, Sheila, Katja, Patrick, 
Rob,, Peter, Peter, Marc, Danny, Dirk, Albertine, Louis; sorry dat ik de laatste jaren niet meer de tijd 
namm voor julli e koffiepauzes. 
Alessandraa 'Flopflop' Speranza, bedankt voor de goede tijd die we samen op onze kamer hebben 
doorgebracht.. We konden urenlang stil en serieus aan het werk zijn, maar altijd klonk na enige tijd 
zachtt jouw stem: 'hopje?' 
Joostt Duivenvoorden, Guido van Reenen, Antoine Cleef, Rob Marchant, Hanneke Bos, Jeroen 
Groenendijk,, Xiukang Xue, Michael Wille, Giacomo Biserni, Arnoud Boom, and Frans van Dunne 
havee been great colleagues, thank you for all the time spent together. 
Muchoss de mis companeros de trabajo latinoamericanos han llegado a ser mis amigos mas buenos. 
Juann Carlos 'dr. Nijn', Vladimir 'Pescadito', Alvarro 'Sapito', y ayayay, las latinoamericanas, 
muchass gracias por todo: Maritza 'Sweet Pea', Natalia, Maria Paula, Catalina 
'Catafinca/Fincatalina',, Maria Victoria 'Eucalypta', Euridice 'la Topoyiya', Nelsa 'la Rana', 
Sandra,, Eliana, Daniela y Dunia 'Paleohontas'. 
Muchass gracias para los paranimfos, Nijn y Margarina, muy amable! 
Margreet,, ik hoop dat we nog lang elke woensdag bij kunnen bellen. Of, hoe een zus tegelijkertijd 
eenn goede vriendin kan zijn (vgl. Hannes en Ella...) en ook nog als psycholoog kan bijspringen 
wanneerr nodig. Lourens, wanneer zullen we ophouden met wederzijdse kapselgrapjes? Nooit, hoop 
ik.. Mijn ouders wil ik bedanken voor hun steun bij mijn studie en natuurlijk ook daarvóór en erna. 
Gaann we nog eens samen Engbertsdijksvenen bezoeken? 
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