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Vanaf het moment dat ik in 2004 het plan had opgevat mijn wetenschappelijke stage in de VS 
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de slag. Nu moet ik zeggen dat dit niet direct de exotische bestemming was die ik voor ogen 

had gehad. Toch, enige rondvraag heeft geleerd dat een stage aan Johns Hopkins op z'n minst 

een unieke kans mocht worden genoemd. En dat dat nou toevallig in Baltimore is, tja... 

Nu ik achteraf mijn periode in Baltimore op waarde kan schatten moet ik bekennen dat deze 
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be able to continue to work with you in the future. Many, many thanks for all you've done.

Maar natuurlijk was er van dit alles niets terecht gekomen zonder hulp van de GE-groep. 

Lodewijk, jij bent een fantastisch onderzoeker en ik prijs me gelukkig dat ik een beetje bij je heb 

mogen afkijken. Ik heb het idee dat we elkaar goed aan vullen en ik heb altijd heel fijn met je 

samengewerkt. Ik hoop dat ook in de toekomst te blijven doen. Of dat als patholoog zal zijn 

laat ik nog even in het midden. Wendy, je geeft geweldige invulling aan jouw centrale rol in de 
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Chapter ten

groep, zowel op sociaal als werk-technisch gebied. Ik ben er trots op dat je mijn co-promotor 

wilt zijn. Dank voor alle begeleiding. Folkert, jouw immuno's genieten inmiddels wereldwijd 

faam. Maar veel meer dan dat ben je fantastisch om mee te werken, vrolijk en geïnteresseerd. 

Bedankt daarvoor. Ralph, waar was ik zonder jou geweest die begin maanden in Baltimore. Je 

hebt me geweldig op gang geholpen en bent een goede vriend voor me geweest. Robert, 

thank you for the hospitality that you and Monica have shown, especially last year in Lublin. 

Good luck with your defence in Poland. Marnix, ik hoop dat je je plek gevonden hebt in het 

AMC en dat ik je er nog vaak zal tegen komen. Anya, ik ben blij dat ik jou heb leren kennen. 

Dank voor al je interesse en hulp. Steven, bedankt voor al je enthousiaste verhalen over 

Hopkins. Marijke, ik heb bewondering voor hetgeen je doet. En al is het niet altijd even 

makkelijk geweest, je hebt je stage fantastisch afgerond. Jan-Bart, succes met het afronden van 

je boekje, petje af, en Daniëlle en Mariska met jullie onderzoek.   

Voor alle fantastische momenten in lab en legbatterij en veel meer nog in Basket, Gras en Derek 

dank ik Arie, Eelke, Geert, Pieter, Renéetje, Sjaakie, Guus, Marc, Helen, Frank, Niels, Petra, Razi 

en Iordanka. Karijn, ik heb met heel veel plezier met je samen gewerkt. Een bijzonder bedankje 

voor Robert, voor de koffie en de verfrissende opmerkingen waarop je ons dagelijks hebt 

getrakteerd. Als reserve MRLers zijn Tri en Jan-Willem onmisbaar gebleken. Ik weet dat jullie 

altijd het liefst deel hadden uitgemaakt van de GE-groep, en voor mijn gevoel is dat ook zo. 

Bedankt voor alle leuke gesprekken. Voor alle sequence uurtjes, en dat waren er veel, dank ik 

Remco en zijn Angels van het DNA lab. Mady, bedankt voor alle geweldige momenten in 
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zijn moge, ik beloof eenzelfde oprechte interesse te tonen als jullie steeds weer bij mij hebben 
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