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Dankwoord
Het dankwoord, meestal als laatste geschreven, en vaak als eerste gelezen. Dit 
is het gedeelte van het proefschrift waar door veel promovendi reikhalzend naar 
wordt uitgekeken, want dit betekent dat het is afgerond, klaar, finito, gepiept. 
Hoewel een proefschrift zeer persoonlijk is, moge het duidelijk zijn dat deze niet 
tot stand is gekomen door alleen mijn eigen inzet, maar ook door de bijdrage van 
vele anderen, in welke vorm of mate dan ook. Gelukkig is hiervoor het dankwoord 
uitgevonden.
Als eerste wil ik mijn promotor Steven Pals bedanken. In de afgelopen ruim 6 
jaar heb je mij de gelegenheid en vrijheid gegeven om mij te ontwikkelen tot de 
onderzoeker die ik nu ben. Hoewel labwerk essentieel is voor een promovendus, 
heb jij mij de andere belangrijke kneepjes van het vak geleerd; presenteren, 
schrijven en publiceren. Dit heeft geresulteerd in een mooi proefschrift. Daarnaast 
wil ik je bedanken voor de momenten buiten het lab. De congressen waren 
interessant, zeer leerzaam, leuk(!) en soms ook ver (Brazilië), maar ook de uitjes 
en Nieuwjaars borrels waren erg gezellig. We zijn een paar keer wezen zeilen 
en we zijn naar België geweest om te langlaufen, een leuke impulsieve actie, 
zeer gewaardeerd, het sneeuwde destijds al hevig in Nederland. Met name denk 
ik met veel plezier terug aan Rio de Janeiro, naast de prachtige locatie en het 
congres zelf, was één van de leuke momenten toch wel het schoenen poetsen op 
de Boulevard, je wacht nog steeds op je wisselgeld.
Ook mijn co-promotor Marcel Spaargaren heeft een belangrijke bijdrage geleverd 
aan mijn proefschrift. Marcel, ik wil je bedanken voor de leerzame momenten tijdens 
mijn promotie. Het was iedere keer weer duidelijk voor mij dat jouw visie en ervaring 
een substantiële bijdrage leverde ten gunste van de presentaties of papers. Zeker in 
de eerste jaren heb ik daar erg veel van opgestoken. Daarnaast wil ik je bedanken 
voor de vele andere momenten. Promotiefeesten, congressen, labuitjes, het was 
nooit saai als jij er bij was. Hoe zit het nou eigenlijk met die katten in Parma? Wellicht 
doodgereden door Super Mario, met zijn opgevoerde Fiat Panda.
Annemieke Kuil, nu zal ik je als “eerste” noemen, daar je op de papers vaak een plekje 
moest opschuiven voor een ander. Het is duidelijk dat jij een bijzonder belangrijke 
bijdrage hebt geleverd aan dit proefschrift, misschien kun je het zelfs wel een beetje 
als jouw proefschrift beschouwen? Afgezien van hoofdstuk 6, zijn er in alle andere 
hoofdstukken figuren van jou terug te vinden. Het mag dan ook niet verassend zijn dat 
ik je als paranimf heb gevraagd. We hebben goed samengewerkt, en ik zou je meteen 
aannemen als ik de kans zou krijgen. Ik wens je veel geluk toe in je verdere carrière, 
en heel veel plezier in de wetenschap.
Richard Groen, mijn tweede paranimf, zoals je had begrepen gaan dames voor. We 
hebben elkaar al leren kennen tijdens een cursus “veilig werken met radioactiviteit” 
van de Vrije Universiteit in 2001, toen al eigenwijs. Des te leuker was het dat ik je in 
mei 2003 weer tegenkwam, maar dan als collega AIO. We hebben elkaar goed leren 
kennen, en hebben in de 5 jaar (eigenlijk 6) dat we samenwerkten een hoop van 
elkaar opgestoken, maar ook enkele mooie publicaties bijeen gepipetteerd. Wat niet 
veel mensen weten is dat wij tot in de kleine uurtjes hebben ge-FACSed in Utrecht, 
daar we al om half acht ’s ochtends begonnen. Wat hebben we gelachen, hopelijk 
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zullen die data binnenkort worden gepubliceerd. Eenmaal vrienden geworden, kom 
je ook bij elkaar over de vloer, ik hoop dat nog vele jaren voort te zetten. Bedankt 
voor alles, maar ook dat je mijn paranimf wilde zijn, 18 november aanstaande zal ik 
naast jou staan, en dan vieren we jouw feestje. Het onderzoek in Utrecht is mogelijk 
gemaakt door de samenwerking met Anton Martens en Henk Rozemuller, waarvoor 
uiteraard mijn dank.
Tamás Csikós, köszönöm szépen, bednakt, ofwel bedankt. Vanaf het moment dat 
je op de afdeling kwam werken was er een klik. Ook wij zijn vrienden geworden. 
Van alle collega’s was jij in ieder geval een bijzonder persoon. Van skinny dipping 
in Sneek tot shoarma eten in Amsterdam-oost, never a dull moment. We hebben fijn 
samengewerkt, buiten dat je veel van mij hebt geleerd (denk ik), heb ik zeker ook 
veel van jou geleerd. Hoofdstuk 6 is van ons samen, we hebben het letterlijk samen 
geschreven, en dat werkte erg bevorderlijk. Het was vrij snel geschreven, en eigenlijk 
vrijwel gelijk gebleven aan de versie zoals het nu in dit proefschrift staat. Ook in Utrecht 
heb jij nog een bijdrage geleverd aan hoofdstuk 4, de hulp was zeer gewaardeerd en 
maakte het werken in de bunker aanzienlijk verdraagzamer. We hebben daar veel 
gelachen, zou dat door de isofluraan gekomen zijn? Yes, yes, walking fridge, and 
a ride on my discostick staan ook in het geheugen gegrift. Papieren onderbroek uit, 
douchen, weer terug fietsen en dan lekker eten, ook bij jou thuis. Ik ben twee keer op 
je verjaardag geweest, ik hoop het nog meerdere keren mee te maken, en een uitje 
naar Hongarije zal er toch ook nog eens van komen? Ik ben blij dat je een nieuwe baan 
(directeur!) hebt gevonden, en dat de rust is wedergekeerd.
Mark Vondenhoff, ook bij jou kan ik alweer een behoorlijk aantal jaartjes terug in de 
tijd, in oktober 2004 heb ik je leren kennen. Hoofdstuk 2 is van ons samen. Begin dit 
jaar gepubliceerd in JI. Vijf jaar intensief zoeken naar de rol van C5-epimerase in de 
embryonale ontwikkeling van lymfoïde organen, wie had dat gedacht? Kennelijk levert 
werken in de wetenschap veel vrienden op, ook bij jou ben ik over de vloer geweest, 
en hebben we de nodige biertjes gedronken, al dan niet in combinatie met een BBQ. 
Het viel mij op dat jij, ondanks de tegenslagen, gepassioneerd over wetenschap kon 
praten, volgens mij hoor je er toch in thuis...niet? Voor hoofdstuk 2 wil ik ook Ramon 
Roozendaal en Reina Mebius bedanken. Zonder jullie bijdrage was het hoofdstuk 
waarschijnlijk niet zo geworden als nu. Ramon, we moesten even doorzetten, maar de 
transplantaties waren mooi gelukt.
Gedurende mijn verblijf op de afdeling pathologie heb ik de kamer gedeeld met een 
groot aantal collega’s. Ook jullie wil ik bedanken. Elles Boon, Esther Tjin, Laura Smit, 
David de Gorter en Richard Bende, jullie waren mijn eerste kamergenoten. Van jullie 
heb ik de beginselen van het AIO leven geleerd, waar ik jullie dankbaar voor ben. Ik 
zal eens origineel zijn, en niet beginnen over de immense kennis van Richard Bende 
met betrekking tot B cellen en lymfomen, en treinen en stations...nee...dat doe ik niet. 
Richard, bedankt voor de leuke momenten en de interessante gesprekken, op de 
kamer, tijdens de lunch alsook in de Epstein-Bar. In deze alinea wil ik ook de oude 
overbuurman van Richard Bende nog eens extra noemen. David, bedankt dat jij mijn 
fitness trainingsmaatje hebt willen zijn tijdens onze periode samen op het lab. Ik ben 
blij dat ik je heb kunnen helpen voor een mooie publicatie in Blood, hoofdstuk 5 van 
dit proefschrift. Bedankt voor de figuren, zo op het laatst, veel succes in Leiden (en 
verder), we houden contact.
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Snel daarna kwam de tweede lichting, ik heb jullie zien komen en zien gaan. 
Naast Richard Groen heb ik de langste periode de kamer gedeeld met Febe van 
Maldegem en Jurrit Zeilstra. Als ik jullie noem, dan komt ook automatisch Laura 
weer naar voren. Wie had gedacht dat jij eerder vader dan doctor zou worden...jij 
Jurrit? Het eerste is goed geslaagd, nu het tweede deel nog, ongetwijfeld zal het 
een mooi proefschrift worden! Ook wil ik je bedanken voor de leuke en gezellige 
momenten naast het lab, met name in de beginjaren hebben we veel gepilst, 
waar Texel toch een klein hoogtepuntje van is. Febe, iemand met passie voor de 
wetenschap en vol zelfvertrouwen. Ik bewonder de manier waarop jij opeens klaar 
was met je proefschrift, het ging nagenoeg geruisloos voorbij. Dit is ook typerend 
voor jouw manier van wetenschap bedrijven, het is dan ook niet verassend dat je nu 
in Engeland zit met eigen geld. Ook hier heb je het lastig in de opstart, maar ik weet 
zeker dat er wat moois uit komt!
Dan is er nog de laatste groep. Kinga Kocemba, the AIO who talks faster than her 
shadow. You started as a masters student, and worked with Richard Groen. Soon, 
it became clear that you were made for PhD research. Although you had a tough 
time, things are finally coming together, as always. I have no doubt that you will 
write a very nice thesis! Thanks for the Polish snacks. Verder wil ik hier Robbert 
Hoogeboom, Martine Keimpema, Martin de Rooij, Sander Joosten, Ronald van 
der Neut en Carel van Noesel bedanken. Carel, jouw blik op bepaalde delen van 
mijn onderzoek werkte vaak verfrissend, en verhelderend, of zorgde er voor dat ik 
bepaalde dingen vanuit een ander perspectief bekeek, bedankt hier voor. Ronald, 
naast de gezelligheid op het lab en de koffie (nu gratis destijds op jouw kosten) ook 
erg gezellig geborreld en gegeten bij jou thuis. Robbert en Sander, altijd lachen 
met jullie. Aan woordgrapjes niet te kort. Robbert je onderzoek begint te lopen, veel 
succes met laatste periode. Sander, ook vader geworden. Al ingeschreven voor de 
zwemschool, ik neem aan dat de kleine eerder zwemt dan loopt? Ook met deze 
groep hebben we leuk geborreld en gefeest.
Naast Tamás, zijn er nog een aantal postdocs die ik wil hier wil noemen. Patricia 
Celie, Anand Iyer, Jeroen Guikema en Karène Mahtouk. Patricia, het begon op de 
VU, toen ik als stagaire bijna klaar was, starte jij daar als AIO. Vervolgens heb ik jou 
en Jaap van den Born beter leren kennen op de HSPG congressen. Dit leidde tot 
een gezamenlijke publicatie, mijn dank hier voor. Uiteindelijk werden we zelfs directe 
collega’s en deelden we een kamer. Jammer misschien dat het kort was, maar wel 
leuk dat jij verder gaat met het HSPG onderzoek. Karène, thanks for the French 
accent, hope you are happy, and I wish you all the luck. Anand, het was goed je te 
leren kennen, het is indrukwekkend hoe jij de Nederlandse taal beheerst. Ik zal je 
promotie feest niet snel vergeten. Als je Anand zeg, dan zeg je automatisch Pran 
Das. Pran, bedankt voor de discussies en de afleiding tussendoor, we zullen elkaar 
ongetwijfeld nog spreken. Jeroen, toen ik net weg was, kwam jij op de afdeling, toch 
heb ik je een beetje leren kennen tijdens het afronden van mijn proefschrift, lekker in 
het weekend als het rustig is op de afdeling, bedankt voor het luisterend oor.
Helen Meijer en Esther Beuling, ik wil jullie bedanken voor alles wat ik van jullie 
heb geleerd. Allebei niet meer werkzaam in de wetenschap, maar zeer zeker wel 
bekwaam. Hier wil ik ook Liane Klok, Annemiek Vos, Irma Vogelzang, Marije Overdijk, 
Leonie Grüneberg en Anneke de Haan-Kramer bedanken. In het bijzonder wil ik 
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Anneke noemen, als student begonnen, en een bijdrage geleverd aan hoofdstuk 
4, zeer bedankt! Ook de onafscheidelijke Monique Oud en Esther Schilder-Tol 
(EsMo, of MoEs?), ben ik dank verschuldigd, voornamelijk voor de gezelligheid, 
maar ook natuurlijk voor de niet te onderschatten PCR introductie. Uiteraard wil ik 
mijn waardering uiten aan Peter van Amstel en Nike Claessen. Jullie hebben er altijd 
voor gezorgd dat het lab bleef draaien, wat moest ik zonder jullie? Wilfried Meun 
wil ik heel erg bedanken voor zijn grafische ondersteuning, maar met name voor de 
lay-out van mijn proefschrift, het ziet er netjes uit! Wim van Est, nog bedankt voor de 
tussendoor adviezen.
De afdeling pathologie bestaat niet alleen uit hemato-immuno-B cel-patho-biologen 
(of zoiets), maar er zijn ook andere onderzoeksgroepen en ondersteunend 
personeel. Jan Weening, Marc van de Vijver, Sandrine, Jan Aten, Onno, Allard, 
Ronald Verkruisen, Remco, Johan, Anya, Folkert, Alex, Ralph, Wendy, Peter de 
Rooij, Peter Teling, Loes, Elena, Xiaofei, Frank, Marius, Gwen, Ingrid, Jaklien, 
Joris, Marnix, Mark Dessing, Mirjam, Jitske, Mireille, Thera, Hans, Frederike, Gerrit, 
Bert, de assistenten, het secretariaat en de diagnogstiek (Robert), allen bedankt 
voor de gezelligheid (labuitjes), de input tijdens presentaties of anderszins. Jelger 
van der Meer en Wilco Pulskens wil ik toch even apart noemen. Jelger, het was 
een zeer leuke ervaring de WK wedstrijd Nederland-Argentinië in Frankfurt, helaas 
een bloedeloze 0-0, wel gefeest met de Argentijnen. Toch leuk dat Tomoya en jij, 
mij meevroegen voor de oefeninterland, en nog wel in de ArenA, (ik zag je angstig 
zweten) bedankt! Wilco, bedankt voor de leuke gesprekken, het eind is in zicht, de 
publicaties stromen binnen, succes met het afronden van je proefschrift. O ja, we 
hebben nu iedereen kampioen laten worden (behalve Feyenoord natuurlijk), dus 
dit seizoen gaan wij er weer eens met de titel vandoor, ok? Anders halen we de 
Champions League natuurlijk nooit....
Het ARIA wordt nog wel eens overgeslagen, maar zoals duidelijk moge zijn bestaat 
mijn proefschrift voornamelijk uit onderzoek met muizen. Ik wil het personeel van 
het ARIA, te weten Sandra, Cindy, Lydia, Anneke, Francis, Karen, Stacey en Sanne 
bedanken voor hun zorg en toewijding.
Tot slot ben ik dank verschuldigd aan Tom Cupedo. Allereerst omdat je mij als postdoc 
hebt aangenomen, maar zeer zeker ook voor de tijd en ruimte die je me hebt geboden 
om mijn proefschrift netjes af te ronden. Na mijn vakantie kan de volledige energie 
gestoken worden in het uitdagende project, succes gegarandeerd? In dezelfde groep 
wil ik ook Kerim, Eric V, Natalie, Irene, Elwin, Miranda, Ellen, Georgi, Jan en Eric B 
bedanken voor hun support tijdens de laatste loodjes.
Gedurende de vele jaren, zijn er heel veel personen die ik heb willen, en zou moeten 
bedanken, en ik heb de stille hoop dat ik niemand ben vergeten. Mocht dit onverhoopt 
toch zo zijn...sorry, en dan alsnog bedankt!
Naast werk bestaat er ook zoiets als een privé leven, gelukkig. Voor de nodige 
afleiding op de tennisbaan, het voetbalveld, aan de poker tafel of in de kroeg wil ik 
graag in het bijzonder Richard, Gert, Domininique, Jaap, en Patrick bedanken. Ik ken 
jullie al erg lang, en we hebben veel gelachen, laten we dit in ieder geval voortzetten. 
Jim, bedankt voor de snowboard uitjes, het was erg gezellig in Oostenrijk, jammer dat 
je pa het huisje heeft verkocht.
Tijdens mijn AMC periode heb ik natuurlijk veel steun gehad van mijn familie. 
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Er was altijd veel interesse, en ik denk dat jullie uiteindelijk ook een beetje begrepen 
waar ik al die jaren mee bezig ben geweest. Lieve Pap, hoewel ikzelf heb moeten 
solliciteren, heb jij de vacature gevonden voor mijn AIO plek, waarvoor dank, het is de 
juiste beslissing geweest. Het heeft wel even geduurd, maar hierdoor promoveer ik 
wel op een bijzondere datum en heb ik een mooi proefschrift. Mama zou ongetwijfeld 
zeer trots zijn geweest. Bedankt voor jouw steun, adviezen en het luisterend oor. 
Stefan, mijn tweeling broer, en toch een totaal andere studie gekozen dan ik. Je 
bent er altijd voor mij, misschien wel de meest verstandige van de twee, in ieder 
geval wel een stuk liever. Met jou en Anja op vakantie (en daar buiten), steeds weer 
gezellig. We gaan na mijn promotie meteen naar Amerika, leuk! De vakanties waren 
altijd relaxed, het kwam zelfs voor dat ik een paar dagen niet aan mijn werk dacht, 
allebei bedankt daar voor. Monica, jouw interesse in mijn werk begon al toen ik nog 
stage liep op de VU. Later hebben jij, Stefan en papa mij naar Oxford gebracht voor 
mijn tweede stage, vanaf dat moment wist ik dat ik wilde promoveren, je interesse 
en steun zijn altijd gebleven, heel erg bedankt. Margo, Wouter en Maarten, bedankt 
voor de gezellige familie dagjes, laten we dat vooral vaker doen, het zorgde voor 
veel ontspanning en plezier. Wim en Jolande, Robbert en Niels, ik heb het altijd erg 
leuk gevonden als jullie vroegen hoe het op mijn werk ging. Volgens mij hebben jullie 
een aardig idee gekregen van mijn bezigheden in het AMC. Mijn dank is groot voor 
de steun em interesse. Ik voelde me altijd thuis, en het was altijd gezellig op valantie, 
tijdens een borrel of een lekkere BBQ.
Tot slot, degene waar ik het meeste van hou, mijn lieve vriendin. Lieve Chandra 
ik ben je oneindig dankbaar voor het geduld dat je hebt opgebracht, iedere keer 
weer, ook als ik in het weekend weer even naar het AMC moest, of dat het een late 
werkdag werd. Het is bewonderenswaardig hoe jij hier mee bent omgegaan, die 
zeven lange jaren. Er leek geen eind aan te komen. Jij bent mijn nummer één, die 
altijd achter mij staat. Je kon alles lekker relativeren en mij motiveren en opbeuren 
als ik weer eens chagrijnig thuis kwam. Bedankt voor de toepasselijke, bijzondere 
en mooie kaft van mijn boekje, de eigen figuren (hoofdstuk 1 en 7) en de muisjes. 
Nu is het tijd voor ons. We zijn onze relatie begonnen net op het moment dat ik in 
dienst trad bij het AMC, wat zal er een hoop veranderen!

Rogier :)
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