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Dankwoord
Het dankwoord. Alleen het woord “bedankt” op deze pagina laten drukken zou
dus eigenlijk voldoende zijn geweest. Toch grijp ik nu de kans om mijn
waardering voor een aantal mensen zwart op wit te zetten. Aan de keuze van
mijn paranimfen (Martin, Richard, Tjarda en Frits) is te zien welke drie groepen
(waarvan de grenzen overigens niet scherp zijn) mensen een belangrijke rol in
mijn leven spelen: familie, vrienden en collega’s.

Mijn ouders leerden me de schitterende wereld van de bloempjes en de
beestjes kennen en hebben het dus waarschijnlijk op hun “geweten” dat ik
bioloog ben geworden. Ondanks hun eigen besognes, sleepten zij mij met hun
optimisme en vertrouwen in mijn kunnen door moeilijke periodes heen. Helaas
heeft mijn vader niet mogen zien hoe zijn mooie tekening het omslag van dit
proefschrift siert.

Mijn “grote” broers, Martin en Richard, leerden me als klein meisje
voetballen. Deze sport werd mijn grootste hobby, uitlaatklep en bron voor
mooie vriendschappen. Met mijn schoonzussen, Anita en Karianne, kan ik
lekker “kleppen” over van alles en nog wat. Ook dit viertal staat altijd weer voor
me klaar om een handje te helpen met raad en daad. Bij mijn nichtjes en
neefje, Sabine, Larissa en Jeroen, kan ik gewoon mezelf zijn, maar ook eens
lekker gek doen.

In het Biologisch Centrum te Haren liep iemand rond die na 4 jaar een grote
aantrekkingskracht op mij uitoefende. Gelukkig is het nog niet toegestaan om
mensen te klonen; zij is de beste vliegenvanger die ik tot nu toe heb ontdekt.
Daarnaast is ze een grote steun voor me. Zonder Tina had ik het gedurende
de afgelopen jaren nooit allemaal volgehouden. Ze heeft het niet gemakkelijk
gehad als partner van iemand die naast een voltijds baan een proefschrift
probeerde te schrijven en ik hoop dan ook dat we straks weer wat meer tijd
zullen hebben voor elkaar en om samen leuke dingen te gaan doen.

Ik heb eerlijk gezegd niet dag en nacht aan mijn onderzoek gewerkt vanwege
al mijn vriendschappen, hobby’s en uitjes. Deze niet-wetenschappelijke
bezigheden hielden me wel al die tijd op de been. Met name Tjarda Everaarts,
Corrie Perdok, Patricia Deen, Yvonne Lamers, Margreet Olthof en Ivan van
Nek zijn zeer goede vrienden met wie ik mijn belevenissen en frustraties kon
delen, die me mee op vakantie namen om nieuwe energie op te doen, met wie
ik ging sporten om stoom af te blazen of die me vergezelden naar de bioscoop
om de werkelijkheid even te kunnen vergeten. Bovendien maakte Tjarda de
mooie tekeningen die in hoofdstuk 1 staan voor me.
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Dagen achtereen in je eentje in een schemerige kamer (het gedrag van)
vliegen observeren valt niet altijd mee. Dan is het goed om weer met beide
benen op de grond terecht te komen door even met iemand een paar woorden
te wisselen. Behalve dat mijn “insektencollega’s” Kees den Otter, Frits Kelling,
Nico Noorman, Karen Voskamp, Ingrid van den Broek en Wynand van der
Goes van Naters en natuurlijk mijn overige vakgroepsgenoten (Dierfysiologie,
RuG) daar (misschien onbewust) herhaaldelijk voor hebben gezorgd, hebben
we het ook erg gezellig met elkaar gehad. Vooral het samenwerken met mijn
twee mede-“Muscatiers” of “Vliegenvangers uit Haren”, Frits en Nico, heeft
voor veel plezier, zelfbeschouwingen en werkmotivatie gezorgd.

Zonder mijn referenten Kees den Otter en Henk Mastebroek had ik geen vijf
jaar in Groningen doorgebracht om onderzoek aan huisvliegen te verrichten.
Zij hebben het onderzoek met veel enthousiasme maar ook met een kritische
blik gevolgd. Daarnaast heeft Kees veel tijd en energie in dit proefschrift
gestoken. Mijn promotor Doekele Stavenga heeft met de laatste (zware)
loodjes van het proefschrift geholpen.

Natuurlijk zijn er nog meer mensen geweest die op de een of andere manier in
positieve zin hebben bijgedragen aan mijn onderzoek. Een aantal van hen wil
ik hierbij noemen. Sjouke Kuindersma boorde de literatuurbron over fototaxis
bij vliegen voor me aan. Jan Koenes, Wim Venema, Karel Visser, Hein
Leertouwer, Ben Pijpker en Swier Greven wil ik bedanken dat ze me hebben
voorzien van timmermansvakwerk en allerlei technisch vernuft en dat ze me
bekend hebben gemaakt met het werken ermee. Het is ontspannen werken
met de activiteitsmeters van Jan van der Pers in combinatie met het
computerprogramma Act-o-mat van Frans Maes. Ook de bedrijven die bij het
projekt waren betrokken (Denka International B.V. te Barneveld, Berson
Milieutechniek B.V. te Nuenen, VDP Laboratories te Hilversum en Philips
Lighting te Eindhoven en Roosendaal) voorzagen me van allerlei materialen
en instrumenten. Daarnaast zorgden de heren Den Braber, Moskal, Van
Lierop, Van der Pers, Tielemans, Gielen en Mombers er elk half jaar voor dat
de gebruikerscommissiebijeenkomsten gezellig en inspirerend waren. Met de
studenten Gwenny Fuhler, Femke Obbema en Francesca Ialenti heb ik met
veel plezier samengewerkt.

Waldo de Boer wil ik heel hartelijk bedanken voor zijn statistisch advies.
Dankzij de steun van mijn collega’s van het Laboratorium voor Entomologie
(WUR) te Wageningen is het me gelukt om dit proefschrift af te ronden. Joke
Poelstra en Annelies van Leeuwen hebben me enorm geholpen door de
afstand tussen Groningen en Wageningen voor me te overbruggen.
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Behalve dat de heer J.B. Jespersen van het Statens Skadedyrlaboratorium in
Lyngby, Denemarken, ons van vliegenpoppen voorzag om een kweek op te
zetten, waren de familie van Diermen te Barneveld en de familie Waninge te
Pesse zo aardig een paar “rare” wetenschappers toe te staan vliegen en
maden te komen vangen in hun stallen. Deze vliegen en hun duizenden
nakomelingen hebben natuurlijk het eigenlijke werk gedaan. Ik keek alleen
maar toe ......
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