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Dankwoord∗

Dit proefschrift is een bijzondere inspanning geweest, die niet tot stand zou zijn gekomen zonder de
hulp van velen. Als eerste wil ik mijn co-promotor Theo Gevers bedanken voor zijn niet-aflatend
enthousiasme bij weer een nieuw idee. Zijn positieve instelling heeft mij er meermaals van weten
te overtuigen om door te zetten op de momenten dat alles tegen leek te zitten.

Daarnaast wil ik mijn promotor, Arnold Smeulders, bedanken voor het bieden van de kans om
te promoveren binnen een prestigieuze groep. Ondanks dat we niet veel hebben samengewerkt,
heb ik toch af en toe wat kunnen opsteken van onze gesprekken tijdens uitjes en pauzes.

Zoals iedereen kan beamen is de UvA een waar paradijs voor de verhuisliefhebber. Ik wil dan
ook de vele mensen bedanken die het met mij op een kamer hebben weten uit te houden. Michiel,
Jan, Vlado, Ivo, Roberto, Gosia, Thanasis, Paul, Pep: bedankt voor al jullie hulp, het luisterende
oor en de zelfgebrouwde koffie. Verder wil ik natuurlijk iedereen bedanken voor de goede collegiale
sfeer, waarbij naast discussies over inhoudelijke zaken ook ruimte was voor ontspanning, zoals
tijdens voetbalavonden en conferenties.

Joost van de Weijer wil ik bedanken voor zijn bijdrage aan hoofdstuk 2 − 4. Ook zijn on-
dersteuning gedurende mijn beginperiode in de academische speeltuin wordt zeer gewaardeerd.
Verder wil ik Marcel Lucassen bedanken voor de samenwerking die uiteindelijk tot hoofdstuk 6
heeft geleid. Zijn achtergrond in de menselijke kleurwaarneming zorgde voor een verfrissende
aanvulling op mijn eigen, meer vanuit computationeel oogpunt gedreven, visie.

Buiten de wetenschappelijke steun, is er natuurlijk ook ondersteuning vanuit het persoonlijk
en sociale vlak geweest. Familie en vrienden wil ik bedanken voor de interesse in de voortgang
van mijn onderzoek en de afleiding buiten het werk. Mijn ouders en broers hebben mij altijd
gestimuleerd in het maken van mijn eigen keuzes, en zonder hun steun was ik waarschijnlijk nooit
aan promoveren toegekomen. En wanneer ik zondags eens aanschuif na de wedstrijd bij mijn
voetbalclub in Groningen, weten Ronald, Michel, Willie, Bert-jan en de rest van de groep me
altijd weer het gevoel te geven dat ik nooit weg ben geweest. Iedereen bedankt hiervoor!

Zonder al deze personen zou dit proefschrift waarschijnlijk niet tot stand gekomen zijn. Toch
wil ik nog één iemand in het bijzonder bedanken, en dat is Petra. Ondanks dat ze inhoudelijk niet
altijd wist waar het over ging, heeft ze me toch altijd weten te ondersteunen, op te beuren, aan
te moedigen, overeind te houden en waar mogelijk te helpen. Nu deze periode erop zit, kijk ik uit
naar een toekomst met haar samen.
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