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Cornelis Davids werd geboren op 7 mei 1931 in de Purmer,
gemeente Ilpendam. In Amsterdam is hij biologie gaan stu-
deren aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn perso-
neelsdossier is terug te vinden dat hij al op 16 september
1955 in dienst is gekomen bij de universiteit. Zeer waar-
schijnlijk was dat als student-assistent. Direct na zijn studie
is hij op het toenmalige Zoölogisch Laboratorium gaan wer-
ken, dat toen onder leiding stond van Prof. Dr. E.J. Slijper.
Daar is hij gestart met de studie naar watermijten, een
hoofdzakelijk in het zoete water voorkomende soortenrijke

diergroep met een complexe levenscyclus. Daarmee nam hij
het stokje over van A.J. Besseling, die in de periode 1930-
1968 de enige Nederlandse onderzoeker aan deze groep
was. De eerste wetenschappelijke publicatie van Davids ging
echter over de anatomie van rattenspieren (Davids et al.
1964). Zijn onderzoek op het gebied van de watermijten
richtte zich op de relaties tussen Hydrachna conjecta en wa-
terwantsen. Zijn eerste publicatie hierover stamt uit 1969
(Davids 1969) en deze studie zou uiteindelijk uitmonden in
zijn proefschrift (Davids 1973b). Watermijten kennen drie
vrijlevende stadia, namelijk de larve, de deutonymf en de
adult. De larven van H. conjecta zijn parasitair op water-
wantsen van de geslachten Callicorixa, Corixa, Cymatia en
Sigara. Nymfen en volwassen H. conjecta leven van de eieren
van waterwantsen. Davids ontdekte dat de gesteelde eieren
van Cymatia onbereikbaar zijn voor H. conjecta. Een ander
interessant aspect was dat de wants Sigara falleni immuun
was voor infectie door watermijtlarven. Zijn proefschrift be-
vatte veel details over de biologie van H. conjecta en wordt
nog steeds veel geciteerd. Naast Hydrachna hebben Davids
en zijn studenten ook de biologie van het genus Eylais on-
derzocht (Nielsen & Davids 1975). Met Robert Crowell pu-
bliceerde Davids over Nearctische sponsmijten van het ge-
nus Unionicola (Crowell & Davids 1979a, b).

Hoewel Davids vooral geïnteresseerd was in de parasito-
logische aspecten van watermijten, had ook de verspreiding
van watermijten in Nederland zijn aandacht. Zijn eerste pu-
blicatie op dit vlak betrof de waarneming van een nieuwe
Arrenurus-soort in Nederland (Davids 1970). Deze waarne-
ming betrof echter een vrouwtje en Smit & Van der Hammen
(2000) hebben deze soort niet meer in de Nederlandse lijst
opgenomen omdat vrouwtjes van deze groep uit het genus
Arrenurus niet of zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden
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Meer dan 40 jaar heeft Kees Davids zich bezig
gehouden met de studie aan watermijten. Hij
was vooral geïnteresseerd in hun ingewikkelde
levenscyclus. Zijn proefschrift ging over de be-
kende rode waterspinnetjes van het geslacht
Hydrachna. Soorten van dit genus parasiteren
als larve op volwassen waterwantsen, terwijl de
adulten leven van de eieren daarvan. Ook andere
aspecten van watermijten hadden zijn belang-
stelling, zoals de verspreiding in Nederland. Zijn
publicatie hierover was de eerste die een goed
inzicht gaf in het voorkomen in ons land. De
taxonomie van watermijten had niet zijn groot-
ste belangstelling. Niettemin zijn er drie nieuwe
soorten door hem beschreven, waaronder een
Limnesia-soort die algemeen in Nederland voor-
komt. Naast watermijten heeft Davids zich
bezig gehouden met veel andere diergroepen:
zoöplankton (hoofdzakelijk watervlooien, roei-
pootkreeftjes en raderdiertjes), schaalamoeben,
vedermuggen, driehoeksmossels en trematoden.
Ook zijn er veel ecotoxicologische publicaties
waar hij als medeauteur optrad.

Na zijn pensionering is hij met vijf andere
acarologen gestart met het schrijven van een
nieuw standaardwerk over de watermijten van
Noord-, Midden- en West-Europa. De hoofd-
stukken die Kees Davids op zich had genomen
naderden hun voltooiing. Door zijn ziekte heeft
hij dit project helaas niet kunnen afmaken.
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bleken. Al zijn gegevens over de verspreiding van de Neder-
landse watermijten heeft hij in 1979 gepubliceerd in een
Wetenschappelijke Mededeling van de KNNV, die de stand
van zaken veel beter weergaf dan de publicatie van Besseling
(1964) (Davids 1979a). Niettemin bleek later dat in Neder-
land nog veel nieuwe soorten voor de fauna vastgesteld kon-
den worden (Smit & Van der Hammen 2000). In de KNNV-pu-
blicatie schreef Davids dat watermijten alleen kunnen voor-
komen waar hun gastheren voorkomen en dat zij hierdoor
van weinig betekenis zouden zijn om de waterkwaliteit te
kunnen vaststellen. Deze conclusie is later weerlegd in di-
verse publicaties. Watermijten bleken juist zeer goede indi-
catoren.

Slechts een publicatie over de faunistiek van buitenland-
se watermijten is van zijn hand verschenen, namelijk over
watermijten van Griekse eilanden (Davids 1977b). Het op
naam brengen van deze soorten kostte hem veel hoofdbre-
kens en het is hier dan ook bij gebleven.

De taxonomie van watermijten had niet zijn grootste be-
langstelling. Naast twee Nearctische nieuwe Unionicola-
soorten, die hij samen met Crowell publiceerde (Crowell &
Davids 1979a), is door hem slechts een nieuwe soort be-
schreven (Davids 1997a). Het bestaan van deze nieuwe
soort, door hem uiteindelijk Limnesia undulatoides ge-
noemd, was hem reeds lang bekend. Uit kweekproeven was
namelijk gebleken dat een nauw aan de algemeen voorko-
mende Limnesia undulata verwante soort voorkwam die
geen parasitair stadium had. De publicatie liet niettemin
meer dan tien jaar op zich wachten. Toch heeft Davids nóg
een belangwekkende taxonomische publicatie op zijn naam
staan. De taxonomie van twee groepen nauw verwante
Piona-soorten had tot dan toe veel verwarring en discussie
opgeleverd. Davids & Kouwets (1987) toonden aan dat de
soorten van de eerste groep, bestaande uit Piona coccinea, P.
stjoerdalensis en P. imminuta, zeer goed te onderscheiden
zijn. In de literatuur werden deze drie soorten vaak gesy-
nonimiseerd. Hetzelfde gold voor de tweede groep,
bestaande uit Piona pusilla en P. rotundoides, die eveneens
goed te on-derscheiden zijn.

Op het gebied van watermijten tenslotte heeft Davids sa-
men met Simon van Mechelen een film gemaakt over water-

mijten. Deze heeft veel lof geoogst en hij was hier dan ook
apentrots op.

In zijn wetenschappelijke carrière heeft Kees Davids zich
echter niet alleen met watermijten beziggehouden. Studen-
ten van hem deden onderzoek aan mossels (Davids 1964,
Bruin et al. 1970), zoöplankton (Vos-Kelk & Davids 1977, Da-
vids et al. 1987), schaalamoeben (Ruitenburg & Davids
1977), chironomiden (Ten Winkel & Davids 1987a, b, Kikkert
& Davids 1990, Heinis & Davids 1993), trematoden (Borg-
steede et al. 1969, Kraak & Davids 1991, Davids & Kraak
1993), kokerjuffers (Ten Winkel et al. 1986), driehoeksmosse-
len en ecotoxicologie (Ten Winkel & Davids 1982, Van Diepen
& Davids 1985, 1986, Timmermans & Davids 1989, Timmer-
mans et al. 1989, Timmermans et al. 1991, Bleeker et al.
1992, Kraak et al. 1992, 1993, 1994, Postma et al. 1994,
1995, Kraal et al. 1995, Langevoord et al. 1995, Stuijfzand et
al. 1995) en interacties tussen diverse diergroepen (Ten Win-
kel & Davids 1987b, Van de Bund et al. 1995). Als uitvloeisel
van zijn studie naar de biologie van Hydrachna conjecta ver-
scheen er nog een kleine publicatie over de waterwants
Sigara striata (Davids 1979b). Tot slot is hij nog mede-auteur
van een artikel over Sikko Parma (Van Liere et al. 1992).

Talloze boekbesprekingen zijn van zijn hand verschenen,
over uiteenlopende onderwerpen als nematoden, oligochae-
ten en limnologie. Hij was (mede)organisator van twee
wetenschappelijke congressen in Amsterdam. In 1991 werd
het elfde internationale symposium over chironomiden ge-
houden, waar hij tevens voorzitter van was. In 1996 werd
het derde symposium van de European Association of Acaro-
logists gehouden en Davids wist een groot aantal onder-
zoekers op het gebied van watermijten te bewegen naar Am-
sterdam te komen.

Davids was een begenadigd docent die vele generaties
studenten wist te boeien met zijn college over evertebraten.
Spreken in het openbaar ging hem goed af en zijn speeches
waren altijd doorspekt met veel humor. Als collega werd hij
bijzonder gewaardeerd en karaktereigenschappen als tac-
tisch, integer, nauwgezet, charmant, geestig en hulpvaardig
zijn op hem van toepassing.

Na zijn pensionering is hij in 1994 met Reinhard Gerec-
ke, Antonio di Sabatino, Terry Gledhill, Henk van der Ham-
men (in 2002 overleden) en Harry Smit begonnen met een
boek over systematiek, ecologie en verspreiding van water-
mijten van Noord-, Midden- en West-Europa. Dit boek is een
van de delen uit de Süsswasserfauna von Mitteleuropa, de
opnieuw uitgegeven serie die gestart was door A. Brauer in
1909. Het meest recente boek over watermijten uit dit deel
van Europa dateert al weer uit 1936 en is sterk verouderd.
Davids had de inleiding en de genera Hydrachna, Eylais,
Neumania en Unionicola op zich genomen. Het meest pro-
blematisch was ongetwijfeld het genus Eylais. K. Viets (1956)
noemde het genus ‘einer crux aller Hydracarinologen’. Vol-
wassen dieren zijn in het verleden op basis van de zeer vari-
abele ‘oogbril’ onderscheiden, hetgeen geleid heeft tot vele
synoniemen. Viets & Viets (1960) hebben hier stevig het mes
in gezet, zodat een beperkt aantal soorten overbleef. Velen,
en ook Davids, vermoedden dat de synonimisaties van Viets
& Viets (1960) iets te rigoureus waren doorgevoerd. In de
tussentijd was gebleken dat larven goede kenmerken hebben
om de soorten van elkaar te onderscheiden. Vooral de Rus
B.A. Wainstein (1980) heeft veel larvale beschrijvingen gepu-
bliceerd. Een keerzijde hiervan is dat er twee classificatiesys-
temen zijn ontstaan, namelijk een voor de larven en een
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Figuur 1. Voordracht op het chironomidencongres in Amsterdam in

1991. Foto: S. van Mechelen

Lecture at the chironomid congress in Amsterdam in 1991.



voor de adulten. Veel van de door Wainstein beschreven
soorten zijn alleen door Poolse auteurs gemeld. Aangezien
Polen tot het gebied behoort waar het nieuwe boek betrek-
king op heeft, zag Davids zich voor een groot probleem ge-
plaatst. Het contact met enkele Poolse auteurs was namelijk
moeizaam. Bovendien was niet altijd duidelijk dat een larve
en een adult tot dezelfde soort behoorden. Davids slaagde er
niettemin in een nieuw overzicht met determinatietabel van
het genus Eylais samen te stellen, die meer soorten omvat
dan het overzicht in Viets & Viets (1960). Ook de Inleiding,
en de genera Neumania en Unionicola kwamen gereed.

Ondertussen was bij Kees prostaatkanker geconstateerd.
Hij had veel vertrouwen in de goede afloop. Helaas bleek de
ziekte keer op keer door de behandelwijze heen te breken.
Alleen de beschrijving van het genus Hydrachna moest nog
gedaan worden, het genus waar hij als geen ander veel van
afwist. Hij heeft dit niet meer kunnen afmaken. Hij betreurde
het zeer dat hij dit boek, wat zonder meer als zijn magnum
opus beschouwd kan worden, niet kon voltooien. Op de
overgebleven auteurs rust een zware plicht het boek tot een
goed einde te brengen.

Zijn vrouw Magda en zijn collega’s Michiel Kraak en Peter Coesel wil
ik bedanken voor hun bijdragen aan deze in memoriam.
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Fieldwork at Lake Maarsseveen in 1989.
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Summary
In memoriam Kees Davids, 7 May 1931 - 22 October
2004

Kees Davids has studied water mites for over 40 years. He was
especially interested in their complicated life cycle. His thesis
was on the ecology of the familiar red water mites belonging to
the genus Hydrachna: larvae of this genus live as parasites on
adult water bugs, but predate on their eggs as adults. Kees was
also interested in the distribution of water mites in The Nether-
lands and he was the first to give a proper overview. Taxonomy,
however, was not one of his favourite subjects. Still, he described
three new species, among which a commonly occurring species
of Limnesia.

Apart from water mites, Kees studied many other aquatic
groups, such as zooplankton (especially Branchiopoda, Copepo-
da and Rotifera), Thecamoeba, Chironomidae, zebra mussels and
Trematoda. He also co-authored a large number of ecotoxicolog-
ical publications.

After his retirement Kees, together with five other water mite
specialists, started a new series on systematics, ecology and dis-
tribution of European water mites. Unfortunately he was not able
to finish his part.




