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Marinus (roepnaam Richard) werd op 16 juli 1974 geboren in het Diaconessenhuis te 
Utrecht. In 1993 behaalde hij het HAVO diploma aan het Cals College te Nieuwegein. 
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Intervet, waar hij betrokken is geweest bij de productie van vaccins voor veterinair 
gebruik. Na twee jaar heeft hij zijn carrière vervolgd in het Universitair Medisch 
Centrum te Utrecht. Daar heeft hij vanaf januari 2000 tot december 2005 gewerkt 
als researchanalist in de groep van Peter van der Vliet. Hier heeft hij onderzoek 
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master opleiding Developmental Biology & Biomedical Genetics aan de Universiteit 
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afdeling Immunologie van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) te Amsterdam. De 
resultaten van dit onderzoek staan beschreven in dit proefschrift. Sinds januari 2010 
werkt hij als postdoctoraal onderzoeker in de groep van Jan-Hermen Dannenberg 
op de afdeling Gen Regulatie van het NKI. een gedeelte van de resultaten van dit 
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