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Martinuss Cornells van Eijk, roepnaam Marco, werd geboren te Zevenhuizen (ZH) op 24 juni 
1970.. Hij volgde zijn middelbare schoolopleiding aan het Atheneum van de samenwerkings-
schooll  te Waddinxveen. Vervolgens studeerde hij Medische Biologie aan de toen nog Rijks 
Universiteitt van Utrecht. Zijn hoofdvakstage voltooide hij bij de vakgroep Immunologie van 
dee faculteit Geneeskunde te Utrecht, alwaar hij zich bezighield met transcriptionele regulatie 
vann zich ontwikkelende T en B cellen. Een bijvakstage voltooide hij bij de vakgroep 
Veterinairee Biochemie van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht, alwaar hij de anaerobe 
stofwisselingg van de parasitaire worm Fasciola Hepatica bestudeerde en daar heeft 
geprobeerdd complex II van de ademhalingsketen te zuiveren. Na wat uitzend werk en een 
projectt van drie maanden bij de vakgroep Protein Engineering van de faculteit Scheikunde te 
Utrechtt werd op 1 december 1995 het project gestart, aan de Universiteit van Amsterdam in 
hett Academisch Medisch Centrum, bij de werkgroep Cellulaire Immunologie aan de vakgroep 
Celbiologiee en Histologie, wat heeft geresulteerd in dit proefschrift. Hij vervolgt zijn 
werkzaamhedenn in het bedrijfsleven, bij Tanox Pharma, waar hij zich zal gaan bezighouden 
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