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Dankwoord
Dit proefschrift is het stoffelijke eindproduct van vijf jaar promotieonderzoek. Vijf 

jaren van verrassende inzichten en harde lessen, fundamentele en toegepaste vragen, 

inspirerende ontmoetingen en goede gesprekken, Eureka-momenten en grote 

teleurstellingen, anoniem zwoegen en publiek koketteren. Het is in vele opzichten een 

verrijkende tijd geweest. Daarvoor ben ik veel mensen dankbaar. Te beginnen bij mijn 

promotores:

Joost Teixeira de Mattos. Nadat Jeroen Hugenholtz dit project helaas vroegtijdig 

moesten verlaten, was jij bereid om de supervisie namens de UvA over te nemen. Je was 

de tweede die ik tegenkwam op de UvA en dat was een hele prettige kennismaking 

die ervoor zorgde dat ik graag bij SILS kwam werken. Ik bewonder je bevlogenheid, 

je liefde voor het vak en voor het onderwijs. Je had een onverwoestbaar vertrouwen 

in mij als wetenschapper en in de goede afloop van dit onderzoek. Dat heb ik als 

heel waardevol ervaren. Je zorgde regelmatig voor licht en lucht in dit project, met je 

aanstekelijke positivisme en humor.

Michiel Kleerebezem. Nadat Eddy Smit dit project helaas vroegtijdig moest verlaten, 

was jij bereid om de supervisie namens NIZO over te nemen. Een enorme aanwinst! 

Ondanks je overvolle schema, nam je met regelmaat uitgebreid de tijd om van 

gedachten te wisselen. Onvermoeibaar tilde je mijn schrijfsels naar een hoger niveau. 

Je voortdurende nieuwsgierigheid en je aanmoediging voor nieuwe experimenten, 

betere teksten, consistentere notaties waren een zegen voor dit proefschrift en voor 

mijn ontwikkeling. Ik heb ontzettend veel van je geleerd, het was een privilege om met 

je samen te werken.

Christof Gysler and David Pridmore. It was a pleasure to have worked together with 

you. This project gained a lot from the continuous interest from Nestlé’s side and your 

input during our monthly updates and the Kluyver meetings. The mutant strains were 

an essential element in this thesis, which we owe to the excellent cloning skills of David 

and his perseverance. 

Ik wil de Leescommissie bedanken voor het kritisch lezen van mijn manuscript.

Het was een genoegen om onderdeel uit te maken van de MMP groep, met zijn vele 

bijzondere persoonlijkheden. Zowel in kantoor C3.258 als in het 12:00 lunchgroepje, 

werd er veel gediscussieerd, geroddeld, gescholden, gesnoept, gewerkt, gelanterfant, 

en ook veel en hard gelachen. Dit waren voor mij ook vooral hele gezellige jaren. Dankzij 
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jullie, lieve collega’s! In het bijzonder: Martijn, jij was een baken van enthousiasme, 

uitbundigheid en onredelijk positivisme in het overheersend cynische academische 

landschap. Gertien, ik heb veel van je geleerd en ik bewonder je ambitie, je kracht, 

je toewijding en je onvermoeibare streven naar meer en beter wetenschappelijk 

onderzoek en onderwijs. Jos, ik heb jouw creatieve projecten en prachtige foto’s zeer 

gewaardeerd! Jeroen, Andreas, Pascal, Aniek, jullie hebben me geholpen met de 

meest uiteenlopende zaken zoals boekjes drukken, figuren maken, wetenschapper 

worden en hoe je moet omgaan met de nieuwste Android-versie op je telefoon. Milou, 

Poonam dank voor de vriendschap en alle mooie tijden die we samen beleefden. 

Felipe, you arrived a bit late but in those few months you added a lot of energy, new 

ideas and a lot of fun. Johan, in lab, kantoor en kantine ben jij de afgelopen jaren een 

dierbare vriend geworden en ik ben dankbaar dat je mijn paranimf wilt zijn. Sarah, jij 

bent een representant van de vele intelligente, ambitieuze en lieve vrienden die ik de 

afgelopen jaren in Amsterdam heb gemaakt. Dank dat je mijn paranimf wilt zijn. All 

other colleagues and friends, although I will not list all your names, you know who you 

are, thanks for everything!

Annereinou, Iris, Marjo en vele andere NIZO’ers, ondanks dat ik geen échte NIZO’er 

was, voelde ik me altijd welkom en was het niet alleen nuttig, maar ook ontzettend 

gezellig om naar Ede te komen. Dank!

Dr. Rebecca ten Cate, mama, jij leerde mij dat een promotieonderzoek een voorrecht 

is. Je bracht me liefde voor de wetenschap bij, doorzettingsvermogen en geduld. Je 

leerde me hoe je zeven levens kan hebben en elke tegenslag te boven kan komen. Je 

bent een blijvend voorbeeld voor mij. 

Papa, een aantal eigenschappen die essentieel waren voor dit project en andere 

activiteiten, heb ik aan jou te denken. Schaamteloos ambitieus zijn, groot denken, 

hoffelijkheid en positivisme. Ik ben gezegend met een inspirerende familie.

Liefste Arjen, zonder jou was dit boekje er ook gekomen, maar door jou was ik een 

hele gelukkige, vrolijke en verliefde promotiestudent. Dank je wel, dat je geduldig was, 

dat je me altijd steunt en dat je me telkens weer aanmoedigt om hoger te mikken. Ik 

heb ontzettend veel zin in ons volgende hoofdstuk in St. Louis.




