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Dankwoord d 

Dee laatste regels van mijn proefschrift, maar niet de minst belangrijke. Op deze 

plaatss wil ik namelijk iedereen bedanken die de afgelopen jaren een belangrijke rol 

heeftt gespeeld, bewust of onbewust, in het slagen van dit onderzoek. Een aantal 

mensenn wil ik hierbij in het bijzonder bedanken. 

Allereerst,, mijn co-promotor Albert Tietema, voor zijn scherpe inzicht, 

enthousiasmee en belangstelling zowel inhoudelijk als persoonlijk. Albert, jouw 

vermogenn om scherp en bondig te formuleren, is mijn onderzoek zeker ten goede 

gekomen.. Je bent een echte professional en ik bewonder je doorzettingsvermogen, 

ookk in moeilijkere tijden, enorm. Je realiseert je misschien niet hoeveel je positieve 

woorden,, als ik weer met een stukje tekst of idee kwam, voor me deden. Je hebt me 

veell  geleerd; daar ben ik je erg dankbaar voor. 

Mij nn promotor, Koos Verstraten, jouw enthousiasme over 'ruwe' data is 

ongeëvenaard:: zelfs data, waar ik in eerste instantie nog niets in zag, waren voor jou 

genoegg om enthousiast te worden. Waardoor ik altijd weer vol vertouwen in mijn 

resultatenn je kamer verliet. Je bent zeer betrokken en hebt een groot vertouwen in 

dee zelfstandigheid van je AIO's, daar mag je wat mij betreft best trots op zijn. 

Alreadyy a few months after the start of my research I met the very inspiring group 

off  VULCANeers in Sitges, Spain. Their history together made them a very relaxed 

group,, in which I felt very quickly at home. During this first meeting I was 

introducedd into climate change research and the idea that is now the basis of my 

thesiss was founded there. The nice atmosphere, including tapas and wine, really 

raisedd my spirits. Every following meeting and workshop with this group stimulated 

mee enormously and refueled my energy. Alwy n Sowerby, Inger K. Schmidt, Claus 

Beier,, Bridget Emmett, Joseph Penuelas, Marc Estiarte, Ton Gorissen and all the 

others:: thank you! 

Kamergenotenn spelen natuurlijk een speciale rol in het dagelijkse leven op de UvA. 

Sander,, Bart, Sam en Wim, bedankt voor al julli e gezelligheid. Femke en Sanneke, ik 

betwijfell  of kamergenoten ooit beter bij elkaar zullen passen dan wij . De serieuze en 

gekkee momenten met julli e wisselden zich zo af, dat een dag zo weer voorbij was. 

Zonderr julli e waren 'de laatste loodjes' zeker tien keer zo zwaar geweest. Tijdens de 

eindelozee variaties op onze rondjes rond de UvA in de lunchpauze hebben we altijd 

well  iets te kletsen. Ik zal dit verschrikkelijk missen. 
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Dee rest van mijn collega's voor de gezellige sfeer en in het bijzonder mede-AIO's: 

Markk Lloyd Davis, Ulrich Leopold, Jan-Peter Lesschen, Klaske Grimmerink, Petri de 

Willigenn en Jasper Vrught. Klaasjan en Boris, twee rotsen in de branding, of het nu 

omm het organiseren van een borrel ging of serieuzere zaken. 

Emiell  van Loon, je was meteen in voor mijn idee voor een strooiselafbraakmodel, de 

implementatiee in Matlab nam je voor je rekening. Het was prettig met je 

samenwerken. . 

Joke,, jouw gezelschap en tomeloze hulp in het lab en in het veld zorgde voor een 

heell  gezellige tijd. All e keren dat ik weer aan een aantal zeer intensieve labweken 

begon,, was ji j er om bij te springen. Zonder al die honderden kopjes thee die we 

samenn hebben gedronken en die ji j in 99% van de gevallen verzorgde, was ik zeker 

uitgedroogd.. De velddagen met jou en Albert, inclusief 'iets lekkers van de bakker' 

warenn een welkome afwisseling. 

Dee koffie bij Leen is natuurlijk ook een fenomeen. Leen: sommige mensen fungeren 

alss lij m en ji j bent er zo een! De tdr- en er 1 O-problemen in het veld, hebben je vaak 

beziggehouden,, maar je beet je erin vast totdat ze opgelost waren. 

Piett Wartenbergh, Leo Hoitinga en Ton van Wij k bedankt voor julli e hulp en al die 

honderdenn analyses die julli e voor me hebben gedaan. Nico de Wilde de Ligny, je 

zelfbereiddee lunch is voortreffelijk. 

'Levensgevaarlijkk - schietterrein', hoe vaak heb ik deze woorden niet gelezen op weg 

naarr mijn veldwerkgebied op het ASK-schietterrein 'de Oldebroekse heide' van de 

Koninklijk ee Landmacht. Gelukkig zijn we nooit geraakt. All e mensen in 'de toren' 

enn in het bijzonder adjudant Deenen, bedankt voor julli e gastvrijheid en ziehier het 

resultaatt van zoals julli e het omschrijven 'het bestuderen van de groei van de heide'. 

Vriendinnenn en vrienden: Inka, Femke, Riekje, Gertuud, Marieke, Robert, Martijn, 

Marc,, Imke, Uif, Reinder en Anton. Al die gezellige avonden, die over alles behalve 

werkk gingen, verzetten mijn zinnen. 

Allez,Allez, allez ! 'Bleausards': weekendjes in Bleau voelden als een lange vakantie. 

Mij nn ouders, ik dank julli e voor het grote vertrouwen dat julli e - ik vermoed al 

vanaff  mijn eerste stapjes - in mij hebben. Jullie steun en liefde is mij heel veel 

waard.. Rein, je zit altijd vol verhalen, die de gang erin zetten. Kitty en Ger, het is 

altijdd erg gezellig met jullie. 

Enn als laatste, Arnold, mijn liefste, je bent er altijd voor me. Jouw vrolijkheid en 

liefdee geven mij enorm veel energie! 

Maartjee van Meeteren 

Amsterdam,, augustus 2005 
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