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Dankwoord d 
Ditt proefschrift heeft alleen tot stand kunnen komen door de inzet en steun van vele 
mensen.. Allereerst moet daarbij Mous Sabelis worden genoemd. Hij heeft mij ooit dit 
onderzoekk toevertrouwd en mij het noodzakelijke zelfvertrouwen gegeven. Ook heeft hij 
mee overtuigd dat praktisch onderzoek een goede theoretische onderbouwing behoeft, en 
ditt concreet gemaakt met zijn creatieve adviezen en bij het samen schrijven van 
artikelen. . 

Bijj  het experimentele onderzoek heb ik onmisbare steun gekregen van Pam van 
Stratum,, Yvonne van Houten, en niet te vergeten Wietske van der Hoeven, die enige tijd 
alss gastmedewerker nauwgezet het gedrag van roofmijten heeft bestudeerd. 

Hett genoegen waarmee ik het onderzoekswerk heb verricht, was grotendeels het 
gevolgg van de vriendschap met collega's als Jan Bruin, Kees Nagelkerke en Bas Pels. De 
vriendschapp met Bas is, kort na ons bezoek aan een congres in Brazilië, wreed afgekapt 
doorr zijn verdwijning tijdens een vakantie in Bolivia. Dit was, samen met de dood van 
mijnn vader, het dieptepunt in deze fase van mijn leven. Het hoogtepunt was zonder meer 
dee geboorte en het opgroeien van mijn zoon Niels, die als 5-jarige nu meer vragen stelt 
dann duizend wetenschappers kunnen beantwoorden. 

Niett in de laatste plaats ben ik dank verschuldigd aan Margot die vaak moest 
bijspringenn als ik vanwege het onderzoek weer eens verstek liet gaan bij mijn huiselijke 
verplichtingen,, en die mijn onaanspreekbaarheid moest verduren rondom de vele 
deadlines. . 

Hett verblijf in Vancouver, Washington (USA) is zeer veraangenaamd door de 
vriendschapp van Steve Booth en de gastvrijheid van Lynell en Linda Tanigoshi. 

Daarnaastt zijn er vele andere mensen, teveel om op te noemen, op de Universiteit 
vann Amsterdam of daarbuiten, die hebben bijgedragen aan de prettige werksfeer, of die 
mijj  met woord of daad hebben gesteund bij mijn onderzoek. 
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