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Dankwoord d 

Robertt de Hoog, dank voor de betrokkenheid waarmee je mij op mijn weg naar dit proefschrift 
hebtt begeleid, vanaf de beslissing om eraan te beginnen, tot en met de laatste loodjes. 
Bobb Wielinga, dank voor diezelfde toewijding waarmee ji j mij hebt begeleid. 
Dee jarenlange samenwerking met dit team van twee professoren was voor mij een eer en een 
^roott plezier, het was inspirerend en leerzaam in ontelbaar veel verschillende opzichten. 
Anjoo Anjewierden, dank voor je hulp, zonder welke ik reddeloos verloren was geweest. Voor 
mijj  ben je een soort tovenaar. 
Jacobijnn Sandberg, dank voor je .goedgezelschap, 't wasjïjn om bij jou te zijn! 
Noorr Christoph, dank voor de onvergetelijke tijd in Hawaii. 
Ookk dank aan mensen van SWI en TNO. 

Martinn Kabel, dank voor de vnje keuze in een wereld vol mogelijkheden. 
Mariaa Buren, dank voor je inzet op organisatorisch en artistiek gebied. 
Fleurr Jacobs, Steven Lohman, Sandra Vos, Guido van Rijn en Jurrijn van de Rest, dank voor de 
vriendschap;; Ineke van Veen en Barbara Kabel, dank voor de bijzondere vakantieadresjes. 
Rolandd Cornelissen, dank voor de gepassioneerde Jtlosq/ïscheaesprekken over ontologieën, op ieder 

momentt van de dag. 
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