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Paul-Peter: Dank voor je niet aflatende steun tijdens dit project. De mogelijkheden die je ons geboden 
hebt om ideeën te ontwikkelen waren fantastisch. Terwijl wij vaak nog verdiept waren in technische 
details sloeg jij de piketpaaltjes voor de volgende stappen door na te denken over ‘of de juiste mensen 
in de bus zaten’, welke samenwerkingen opportuun waren en welke middelen nodig waren. Ook heb je 
gewaakt over mijn persoonlijke ontwikkeling, waarbij je soms op out-of-the-box wijze kansen creëer-
de. Zo suggereerde je aan Robert Plenge om mij - terwijl mijn proefschrift nog verre van voltooid was 
– naar Boston te halen voor onderzoek. Daarnaast heb je in een beursaanvraag nadruk gelegd op mijn 
extra-articulaire activiteiten.  Leuk om te zien dat het je zo goed bevalt in Engeland. Ik hoop dat we 
naast over wetenschappelijke projecten ook nog veel mogen praten over de Bourgogne, fotograferen, 
wonen in het buitenland en andere zaken. Het was een voorrecht om bij je te promoveren.

Frank: enorm bedankt dat ik onder jouw supervisie heb mogen promoveren en voor je voortdurende 
inspanning voor het project en mijn wetenschappelijke vorming. Je kennis over het toepassen van de 
moleculaire technieken is essentieel geweest voor het slagen van dit  project. Door in je lab onder-
zoeksvragen vanuit het hele AMC (en daarbuiten) te bundelen, heb je kritische massa gecreëerd om 
state-of-the-art onderzoek te doen met de modernste technologie en kan het AMC zich meten met 
de grootste instituten. Het is een unieke plek om te werken. Naast het werk was er altijd tijd voor ont-
spanning; na (of tijdens) de werkbesprekingen, tijdens koken op de culinaire weekenden, op een boot 
of op terrasjes in Amsterdam of Boston. Ik waardeer het enorm en hoop nog menig boompje met je op 
te zetten of zeilen, goede versus goedkope wijn en de zin en onzin van nieuwe apparaten.

Niek: Vanaf ons eerste gesprek over mijn promotie traject was ik ervan overtuigd dat we zouden sla-
gen ondanks alle technische horden. Dat neemt niet weg dat er vele momenten van teleurstelling 
waren als de experimenten mislukten. Je maakte dan altijd uitgebreid tijd om samen de resultaten in 
detail te analyseren en de volgende stappen te bedenken. Ik heb erg veel plezier gehad aan die be-
sprekingen. Jouw vastberadenheid en enthousiasme voor het onderzoek en bereidheid om je in ieder 
detail te verdiepen zijn essentieel geweest om over alle horden heen te komen. Langzaam groeide je 
PI-groep en nu heb je een mooie onderzoeksgroep op het scheidsvlak tussen immunologie en geneti-
ca. Daarnaast waren er talloze mooie momenten buiten het werk geweest zoals de talloze etentjes bij 
jou en Els thuis en de week dat je me in Boston op bent komen zoeken. Ik ben je erg dankbaar voor je 
steun en hoop dat we de komende jaren de techniek verder kunnen uitbouwen en toepassen. Ik hoop 
nog lang met je te blijven werken. 

Rebecca: dank je wel voor je eindeloze inzet voor onze projecten en voor dit boekje, zowel in de 
experimenten, de totstandkoming van de papers en als paranimf. Je kwam in onze groep toen de 
fundamenten van ons onderzoek net stonden, maar er nog vele dingen verbetert moesten worden. 
Jouw inzet was tomeloos, hoe vaak we de experimenten ook moesten aanpassen. Je expertise en 
nauwkeurigheid in het lab zijn van enorm belang geweest en worden alom gewaardeerd. Ik hoop dat 
we nog lang samen experimenten mogen doen en met Raymond en Jasper gaan varen op de Kaag of 
anderszins ‘even niet over werk nadenken’. 

K2 lab: Op het lab voor genoom analyse heb ik de meeste experimenten uitgevoerd. Daarnaast waren 
er velen momenten buiten het lab. Een aantal mensen wil ik in het bijzonder noemen. 
De NGS groep van weleer: Ted, Marja en Linda. Ted, dank voor je eindeloze enthousiasme en creati-
viteit en alle colaatjes tussendoor. Jij wist altijd wel weer nieuwe trucjes die we konden proberen. Je 
inzet voor alles was reilt en zeilt in het sequencinglab is inspirerend! Dat we nog maar veel etentjes 
met jou en Birthe en de kinderen mogen hebben. Marja, ook jij bedankt voor al je hulp met de sequen-
cingexperimenten (in de kou). Je vertrouwdheid, flexibiliteit en humor (bijvoorbeeld toen Marieke de 
sequencingplaat brak) hebben enorm geholpen in het onderzoek. Het was altijd ontspannen en kwam 
altijd wel goed. Het is fijn om met je te mogen werken! Linda, dank voor al je hulp bij het inzetten van 
de runs! 
Mijn benchgenoten: Katja, Justus, Olaf (‘cola moet koud zijn’), Martin (‘regel ik voor je, geen probleem’) 
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en Jeroen (ik hoop dat je boek snel gepubliceerd wordt). Dank voor de mooie tijd. Jenny, leuk dat je bij 
ons stage hebt gelopen. Dank voor al je hulp en veel plezier met alle internationale avonturen! Ruud 
(voor DNA analyses en mijn partner in crime voor de culinaire weekenden), Mia (de spil in het lab), 
Rob (voor al mijn vragen over qPCR en gitaren) en Coby (voor al het conventioneel sequencen). 

EXIM: Terwijl ik mijn experimenten in het lab voor genoomanalyse deed, deed ik mijn computerwerk 
in het experimentele immunologielab. Zo was er ook plek voor immunologisch input. Ook dit lab ben 
ik dankbaar voor de input in mijn werk. In het bijzonder:
Mijn kamergenoten waarmee ik binnen en buiten het lab een mooie tijd heb gehad en die altijd bereid 
waren om mee te denken. Rogier, Cristina, Laurian, Jaap, Ronald v Olfen, Doreen, Ae-Ri en Ines. Felix 
(because it’s cool), hoop je snel weer te zien als je in het land bent, en dat we nog maar veel cross-over 
papers mogen bedenken! 
Ronald van Ree. Door ons clandestiene espressoapparaatje (die het na al die jaren nog steeds doet) 
spraken wij elkaar vrijwel dagelijks. Je bent altijd vrolijk en in voor een grapje. Dank voor je luisterend 
oor en je adviezen. Ik bewonder je voor de ontspannen manier waarop je jouw onderzoeksgroep leidt. 
René van Lier, dank voor je inspanningen om de techniek toe te passen op immunologisch gebied. 
Door je kennis konden we de resultaten snel in perspectief zien. Uiteraard wil ik daarin ook Ineke 
ten Berge en Ester Remmerswaal noemen, met wie ik met veel plezier hoofdstuk 4  geschreven heb. 
Ester, dank voor de fijne samenwerking en succes in de eindsprint voor je promotie. Klaas, dank voor 
je samenwerking op de CD27 paper. Leuk om te zien dat je zulk enorm mooi onderzoek blijft doen op 
Sanquin.

KIR: Een derde afdeling waar ik veel was, is uiteraard de reumatologie. Bijgevoegd foto’s van de zeil-
weekenden. Ook vanaf deze afdeling is er veel input geweest waar ik iedereen voor wil bedanken. In 
het bijzonder: Dominique, dank de samenwerking in een aantal papers en het feit dat je altijd mee 
wilde denken over de vraag of ideeën levensvatbaar waren. Met je kennis van het reumatologie en 
immunologie heb je enorm bijgedragen in het structureren van papers en het interpreteren van resul-
taten. Ik hoop dat er nog vele mooie projecten volgen. Daan, dank dat je me wegwijs gemaakt hebt 
in de kliniek. Ik heb enorm veel van je geleerd, niet alleen inhoudelijk maar ook organisatorisch. De 
patiënten en je collega’s zullen het jammer vinden dat je het AMC gaat verlaten, maar gelukkig ben 
je dan weer samen met PP! Heel veel succes en geluk in Cambridge. Marjolein de Hair, dank voor de 
samenwerkingen op gebied van ‘early RA’ en lymfeklieren. Fijn dat we zo hebben kunnen samenwer-
ken! Marieke H, dank voor de leuke tijd in het lab. Je zag de humor van mislukte experimenten altijd 
wel in (vooral als dat een stompzinnige oorzaak had) en zorgde dat alles toch weer goed kwam. Je 
gave om 100 dingen tegelijk te doen zal me lang heugen. Marleen, ik denk met veel plezier terug aan 
het organiseren van biopten, borrels en zeilweekenden. Lisa, dank voor je input tijdens en buiten de 
werkbesprekingen. Tineke, dank voor onze samenwerkingen op de papers. Het was leuk om je weer 
te zien in Central Park!

(Visiting) collaborators: 
Barbera en Antoine, dankzij jullie konden we de grote hoeveelheden gegenereerde data verwerken. 
Jullie expertise is onmisbaar in onze project en ik ben blij dat we inmiddels nog intensiever samenw-
erken. Koos, dank je wel voor alle analyses die je voor ons gedaan hebt. Vooral onze vrijdagmiddag 
sessies waren erg ontspannen! 
Dear Nan (Shen), I enjoyed our time during and after working hours. It was fun working with you. I 
admire your dedication towards science and your skills to perform experiments in Amsterdam and run 
a department in Shanghai! I’m sure the future holds great things for you. 
Dear Stefano and Veronica, thank you for the great times in Amsterdam. Italian doctors in a Dutch lab 
was quite a culture shock, but you managed to perform great research. Thank you for your friendship 
and your hospitality in Rome.
Dear Zhuoli (Zhang), I had a great time with you in Amsterdam, both in the lab and during our trip to 
Zeeland (with all the dykes). You were always cheerful although away from your family. You are a great 
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doctor and scientist. Thank you for the opportunity to work with you.
Madeleine, dank voor de leuke ontspannen samenwerking en je vriendschap. Wat begon als een wild 
idee tijdens een kop koffie op plein G werd een mooie publicatie. More to come!
Taco, dank voor je creatieve input. Ik bewonder de manier waarop je vanuit unieke patiëntenpopulat-
ies basale immunologische vragen aanpakt. Ik hoop dat we menige analyse mogen opzetten. 
Lucas en Ulrich, dank jullie voor de samenwerking op de B-cel projecten. Ik ben enorm enthousiast dat 
we de technologie zo snel richting een klinische toepassing kunnen brengen. Dank voor jullie input, 
vertrouwen en enthousiasme!  
Robert Plenge, thank you for giving me  the opportunity to work in your lab in Boston. It was a great 
experience! You were a great mentor and you showed me the finer details of building and sustaining 
collaborations around the world. You also transferred the base-ball fever to me. Thanks to you we had 
a fantastic day at Fenway!
Paul de Bakker, dank dat ik in je groep in Boston kon werken. Er ging een (GWAS)-wereld voor me open. 
Ik weet nog goed dat we samen achter de computer de eerste gegevens zagen die tot hoofdstuk 3 ge-
leid hebben, we konden het haast niet geloven. Ik hoop dat onze samenwerking in de komende jaren 
meer inzicht gaat bieden in de totstandkoming van de T- en B-cel receptor repertoiren. Ik kijk ernaar 
uit. Dank dat je in mijn commissie plaats wil nemen.    
John, Paul McL (which Paul are you referring to? We have 3 Paul’s), Zongqi, Towfique, Nikos, Sarah, 
Uri, Ben. Thanks for the collaborations and your friendship. Good times in Boston! Hope to see you all 
soon in Boston or Europe.
Douglas (Kwon), thank you for our enduring collaboration. It is fun to explore the secret of mucosal 
immunity with you and your group in Boston!

Mijn ouders, Johannes en Anne, jullie hebben me altijd onvoorwaardelijke gesteund en aangemoedigd 
in alles wat ik ondernam. Dankzij jullie was de interesse in geneeskunde en wetenschap er al vroeg. 
Nieuwsgierigheid werd altijd beloond, tenzij het betekende dat de schuur opnieuw gevoegd moest 
worden. Maar zoals altijd werd ook toen de ondernemendheid wel gewaardeerd. Ik ben extreem blij 
en trots dat ik deze mijlpijl met jullie kan vieren.

Hanna, lief zusje, je ben een onvoorwaardelijke steun en motivatie voor me. Ook je onderzoek in de 
kunstgeschiedenis is prachtig werk en een inspiratie. Hein, mijn oudere broer, je bent altijd een rots in 
de branding. Wat we ook doen, het is altijd goed. Van het uitbikken van de voegen van de schuur toen 
we vier en zes jaar oud waren (om deze vervolgens met nat zand opnieuw te kunnen voegen), tot de 
vormgeving van de website voor dit proefschrift! Thanks bro!

Daarnaast ben ik mijn vrienden in binnen- en buitenland dankbaar voor alle aanmoedigingen, interes-
se en hun vriendschap. Datzelfde geldt voor de rest van mijn familie (in het bijzonder zwager Lex) en 
de ouders en grootvader van Marieke. 

Lieve Marieke, wat is het heerlijk om met je samen te zijn. In Amsterdam of in Boston, in het lab of in 
de keuken. Het maakt niet uit. Over de hele wereld zijn we samen gefascineerd door het kleine en het 
grote. Of het nu gaat om inspirerende mensen, kleine beestjes, nieuwe gerechten of nieuwe experi-
menten...samen dingen ontdekken is altijd leuker.
Ook de fascinatie voor de werking T- en B-cell receptoren is een gedeelde passie waarbij we samen 
eindeloos in het lab ‘gerommeld’ hebben om experimenten of analyses werkend te krijgen. Daarmee 
liepen onze studies vaak naadloos over (soms tot licht verwarring bij Niek). Je bijdrage in dit proef-
schrift is daarmee enorm geweest. Ook in de afrondingsfase van het proefschift hebben we samen - en 
uiteraard met hulp van anderen (in het bijzonder Rebecca en Hein) - veel gerommeld om alles mooi te 
krijgen. Zonder je creatieve input was het niet gelukt! 
Gelukkig nog eindeloos veel dingen om samen te ontdekken in de gewone en in de wetenschappelijk 
wereld! Ik kijk uit naar alle avonturen samen... groot en klein!


