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DANKWOORD

Het proefschrift is af! Ik roep al een tijdje ‘bijna’, maar nu ligt het er dan toch
echt. Nu rest mij nog een heel aantal mensen te bedanken die hebben bijgedra-
gen aan de totstandkoming ervan, op wetenschappelijk gebied, maar vooral ook
op allerlei andere manieren.

Allereerst een grote dank aan mijn begeleiders, Hans en Steph. Hans, jouw
enthousiasme en ideeën hebben me enorm gestimuleerd. Al is niet alles uitge-
voerd (dan was ik nog niet klaar), dat wat er gebeurd is heeft tot mooie resulta-
ten geleid. Ik heb in ieder geval ook je ‘tik’ overgenomen om op elke plek naar
mijten te zoeken; het veldwerk samen was een waar genoegen, ondanks allerlei
ongemakkelijke taferelen (ingesloten autosleutels, vergeten tas: die plek in
België is toch een beetje vervloekt..). En natuurlijk ook bedankt voor hulp bij
het tellen van minuscule mijteneieren op bremstokjes. Toch niet het meest aan-
gename tijdsverdrijf tijdens de kerstdagen, vooral niet in een 2-bij-3 klimaatka-
mer, maar met z’n tweeën verliep het een stuk sneller. Steph, vooral de laatste
jaren hebben we veel contact gehad. Jouw visie op mijn ideeën en jouw blik op
mijn geschreven werk waren zeer verhelderend. Ik heb veel opgestoken over het
correct formuleren in artikelen (ik ben vast wat komma’s en punten in dit dank-
woord vergeten) en heb ook veel geleerd van jouw enorme kennis van de evo-
lutiebiologie.

Dan Tom, al ben je nu al een tijd vertrokken naar die Zuid-Hollandse
uithoek, de eerste jaren hebben we heel wat tijd samen doorgebracht. Je hebt
me wegwijs gemaakt in het lab, de kweekkamers, en op Anna’s Hoeve, waarvoor
dank. Ook was het altijd interessant om over jouw ieniemienie-beestjes en mijn
‘koeien’ te filosoferen. En natuurlijk de vele veldwerktripjes, met de auto
toerend door Spanje en Polen, waren enerverend. Egbert, al hebben we niet
veel tijd samen op de kamer doorgebracht, het is altijd gezellig als je weer even
langs komt. Veel succes met je afronding!

Thanks to my co-authors Ed and Vicki. It was great meeting you in
Shrewsbury in 2004, and I am really happy we set up this collaboration. Vicki,
part of the data in chapter 4 and 5 is from your hand, thanks for that and for
all the advice and analyses. Ed, thanks for fruitful discussions, and for your
quick replies and helpful comments on the manuscripts! And thanks for your
willingness to take part in my promotion committee.

Betsie en Peter, jullie waren (en zijn) onmisbaar in het lab – dank voor de
vele tips (inclusief die voor pipetten...) en adviezen. Betsie, je hebt heel wat
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gesequenced voor mij, dankjewel! Sangeeta, ook jij hebt hier enorm aan bijge-
dragen, dankzij je zorgvuldige administratie scheelde mij dat heel wat werk.
Lynn, ook bedankt voor je hulp in het lab! Dan Wil, je bent al aan het genieten
van een welverdiend pensioen, maar alle dank voor de lab-hulp, bestellingen, en
ook voor het verzorgen van de mijten in vakanties. Louis! Ook jij enorm
bedankt voor alle hulp bij de kweken, en voor al je interesse en optimisme. Het
was niet eenvoudig kweken op te zetten van mijten van appel- en pruimenbo-
men, maar we zijn toch een eind gekomen. Wat eenvoudiger ging het kweken
van mijten op bonenplanten, maar dan waren er natuurlijk al die jaren wel con-
tinu bonen nodig: Ludek, Harold en Thijs, fantastisch dat elke week weer mooie
bonenblaadjes klaar stonden om verorberd te worden. En ook dank voor hulp
bij verwoede pogingen om de appelbomen in de kas enigszins spintmijt- en
schimmel-vrij te houden.

Vele personen ben ik dank verschuldigd voor hulp bij het verzamelen van
mijten. Maria and Pavlos, many, many thanks for all your help and kindness
during my stay in Greece. Thanks for the hospitality, for showing me around,
and for the great dinners (also thanks to your mother and sister, Pavlos, and
Maria’s family in Athens!). And of course for all the help with finding and col-
lecting many mite populations! Caspar, Camillo en Peter, erg fijn dat jullie tij-
dens jullie Europa-trip mijten hebben verzameld. Jeroen, bedankt voor Zuid-
Afrikaanse mijten, en Dirk-Jan voor de Zweedse. Ze zijn terug te vinden in ver-
scheidene hoofdstukken! Cécile, thanks for delivering me some French mites!

Joanita, my cute paranimph! A big thanks and a big hug for you. It was great
having you around in the lab, and even greater visiting picturesque Woods Hole
with you!! That was a great course, and a great time. Thanks for all the chatting
and nice dinners (I owe you many...). I will definitely visit you once you’re back
in the Azores, or any other place in the world. Annika, vielen dank, for all the
dinners, cakes, and good times. Both of you good luck with the writing! Ook
dank aan alle anderen binnen (of gelinkt aan) de evolutie-biologie groep: Peter,
Katja, Aletta, Cécile, Saskia, Haydi, Cleve, Jeroen, Mansour en anderen.
Ondanks het regelmatige gebrek aan koekjes waren de wekelijkse donderdag-
ochtend-meetings een waar genoegen. Dan ook bedankt aan de ‘oude buren’:
de populatiebiologen en theoretici. Michiel, Martijn, Paulien, Merijn, Arne,
Nicola, Mathias, Jeroen, Jan, Roos, Tessa, Sara, Amir, Marta, Maus, Iza, Karen,
André, Maarten, Marijn, Tim en anderen, bedankt voor de gezelligheid op de
gang, toen we nog ‘buren’ waren, maar ook na de verhuizing! Gezelligheid was
er ook op de ‘nieuwe’ gang, tussen de planten-groep. Marc, Peter, Alex, Noemi,
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Rob, Gerard, Sheila, Pieternella, Patrick, Danny, Melis, Yorike, Hans, Sabrina,
Jan, Jan, Eric en alle anderen, bedankt daarvoor! Tanya, Betty, Mary en anderen
van het secretariaat: bedankt voor jullie hulp!

Ook wil ik alle SEE commissieleden danken, voor de gezellige bijeenkom-
sten en het organiseren van alle lezingen. Erg leuk dat het (bijna) elke keer toch
lukte om interessante sprekers naar Anna’s Hoeve te halen. Hopelijk wordt dit
nog lang voortgezet!

Farid, thanks for your help with the identification of several spider mites.
Also for trying to teach me how to mount the mites – I got to that point, but
failed on the morphological identification afterwards... It was great you could
take some mites to South Africa for identification – also thanks to Eddie
Ueckerman for his help. I would like to thank Rob Cruickshank for discussion
and advise on primers.

Dit proefschrift had er niet zo uitgezien zonder de hulp van Jan en Jan. Jan
van Arkel, hartelijk dank voor al je hulp met de figuren (ik zal geen power-point
meer gebruiken...) en voor de haarscherpe foto’s van die kleine mijten! Fijn dat
je altijd zo snel reageerde. Jan Bruin, al is het even stressen, mijn grote dank
voor je hulp bij de lay-out. Op het moment dat ik dit schrijf moet het meeste
nog gedaan worden, maar ik heb alle vertrouwen in een prachtig resultaat! Also
thanks to Elliot Kitajima for sharp pictures of Wolbachia and Cardinium bacteria
in Bryobia mites.

Duur, bij jou in Denemarken is mijn interesse voor symbiont-gastheerin-
teracties ontstaan. Je hebt je aan je belofte gehouden: het artikel is toch nog
opgestuurd voordat ik ga promoveren (mede dankzij Anna!), en met een beetje
geluk is het dan zelfs gepubliceerd. Ook bedankt voor discussies en voor het
doorlezen en becommentariëren van hoofdstuk 3.

Greg, thanks for interesting discussions and a sharp look at my ‘stellingen’.
Molly, thanks for discussing my data with me, and for coming all the way from
Arizona to join my committee! Ook wil ik graag Rolf Hoekstra, Leo
Beukeboom, Maus Sabelis en Peter van Tienderen bedanken voor het beoorde-
len van mijn proefschrift en de bereidheid in de commissie te zitten.

Erg blij ben ik met alle steun die ik van vele vrienden gekregen heb. Dank
voor jullie grote interesse in mijn doen en laten (ga je nu al wéér weg....??).
Wageningse biologen (en aanverwanten!), ik geniet nog steeds van alle gezellige
ondernemingen samen, dat er nog veel weekendjes, dineetjes, tentgesprekken
(bij voorkeur met Roald en Arjan;-), kroegavonden en andere uitstapjes mogen
volgen! Coranne, Martine, Saskia, Christel, Petra, Sandra en Esther: bedankt
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voor de leuke tijd samen, en alle wijntjes, etentjes en gezelligheid. Petra, erg leuk
dat je mijn paranimf bent! Ook bedankt voor je gezelschap en hulp op de Italië
veldwerk-trip, en voor de mijten uit China! Maar vooral bedankt voor alle leuke
tijd samen en de goede gesprekken (het komt altijd goed!). Suzanne, we zijn
ongeveer gelijktijdig begonnen als AIO, en het is heel fijn af en toe met jou
ervaringen uit te wisselen. De schrijfweek op de Veluwe was ook een erg goede
zet! Ik kijk uit naar jouw boekje! Sebas, dank! Je hebt me door menig dipje heen
geholpen, bedankt voor fijne gesprekken en voor veel gezelligheid.

En dan natuurlijk alle sportvrienden! Wat is het ontzettend heerlijk om af
en toe de zinnen te verzetten tijdens een loopje, of tijdens een potje raggen op
de fiets! (of rustig toeren natuurlijk �). En vooral met leuk gezelschap! Hilde,
Dirk, Edith, Jacomina, Jan, May, Monica, Jeroen, Marcel, Roger, Wouter, Peter,
Jonna, en alle anderen, dank voor alle leuke fietstochten, vakanties, adventure-
races, en ja zelfs voor de zwemtochten (ik ga het nog eens leren)! Maar ook voor
de spelletjes, diners, en al het lachen. En natuurlijk voor de over-enthousiaste
volharding om mijten te vinden hoog in de Zwitserse bergen (veel te koud! en
ja, ze bestaan wel degelijk). Ook alle andere Hellassers niet te vergeten, de trai-
ningen zijn erg gezellig en een ware bron van ontspanning! Judith, bedankt voor
fietstochtjes en vooral het gezellige koffie- en theeleuten, en de gesprekken
ondertussen. Familie Beeksma, het is altijd heerlijk vertoeven op de boerderie,
ontspannen werk dat stallen uitmesten! Iedo en Toke, bedankt voor de leuke
vriendschap en de betrokkenheid en grote interesse in mijn onderzoek. Beeke,
Frouke, Hedri en Sybren – dankjewel voor alle supermooie tekeningen! Ik ga er
een hele muur mee behangen!

Dan even terug naar Twente, waar ik altijd met heel veel plezier kom. Anita
en Manon, jullie zijn geweldig, dank voor onze hele fijne vriendschap, voor de
Twentse nuchterheid en jullie relativeringsvermogen, en voor alle (fiets)vakan-
ties! ‘Alles hef ’n eand, mer n’n wost hef d’r twee’ heeft dan niet mijn stellingen
gehaald, maar is nu dan toch nog vermeld;-) Hoevese vriendinnen, al ben ik er
niet zo vaak, het is altijd erg gezellig met jullie!

Dan mijn fantastische familie! Ma en pa, dank voor de geweldige opvoeding
en al jullie vertrouwen in mij. Het is altijd heerlijk thuiskomen, een ware ont-
spanning! Nu waarschijnlijk drie kinderen in het buitenland (wat zit er toch in
die genen?;-), geweldig hoe jullie ons hierin steunen, al is het niet altijd even
makkelijk. Jullie worden nog ervaren wereldreizigers! Dan de twee oeties;-) Mijn
liefste zus, Marjolein, je bent een fantastische zus, super wat we allemaal samen
doen! Succes met de laatste loodjes in Nieuw Zeeland en ik hoop je snel ergens
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op de aardbol te zien (and Al as well!). Broer Ivo, Anna and little Riley, dank
voor alle gezelligheid en alle hulp en interesse. Ivo, nu op naar jouw boekje!

Lieve mensen, allemaal erg bedankt, ook iedereen die niet bij naam
genoemd is! Al zit ik straks wat verder weg, ik hecht erg aan alle goede vriend-
schappen, dus blijf mailen, bellen, en kom vooral eens langs!!

Vera
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