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Dankwoord1

Er zijn een aantal mensen die hebben bijgedragen aan het verschijnen van dit proefschrift.

Zonder hen was ik allang gestopt met mijn AiO-schap om iets veel leukers te doen.

Allereerst mijn begeleiders Ben en Zoran. Zoran heeft me geleerd dat technische ken-

nis en wetenschappelijk inzicht samen leiden tot praktisch oplossingen. Zijn pragma-

tische en efficiënte aanpak inspireert me. Ben heeft me geleerd hoe over die gevonden

oplossingen te publiceren. Ik waardeer ook zijn directe manier van het benaderen van

mensen (hij leerde me dat wetenschappers ook gewoon een telefoon hebben). Vooral de

laatste jaren heeft hij flink wat bergen moeten verzetten om mij zo ver te krijgen mijn

proefschrift af te ronden. Mijn dank hiervoor.

Het samenwerken met IASers en ook ISISers was leuk en leerzaam. Het was Bas die

er voor zorgde dat mijn software kon draaien op diverse robots. Eigenlijk was hij de

enige die daadwerkelijk iets aan intergratie deed in het “Intergrating Project” Cogniron.

De datasets die ik heb gebruikt voor dit proefschrift zijn voor een groot deel door hem tot

stand gekomen. Mijn kamergenoten (Carsten, Michael, Thanasis en vast nog iemand die

ik vergeet) zorgden voor de nodige afleiding en ook voor het delen van proefschriftleed.

Doordat ik hen zag ploeteren, dacht ik dat het erbij hoorde, bedankt.

En dan een dankbaarheid van een hele andere orde. In de maand dat ik begon aan

mijn AiO-schap bleek Jurny zwanger te zijn. Een kleine negen maanden later met Koen

erbij zag ons leven er opeens heel anders uit. Ik leerde dat het eigenlijk niet kan: jonge

kinderen en AiO-schap. Jurny heeft haar ambities opzij gezet, om er voor te zorgen dat

ik verder kon werken aan mijn proefschrift. Ze heeft vaak voor zowel moeder als vader

gespeeld, wanneer ik mijn roes lag uit te slapen na een nachtje doorwerken, of ergens bij

een conferentie aan het feesten was. Ik zal het, na vandaag, nooit meer doen.

1In dutch
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