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D A N K W O O R D

Allereerst wil ik Arnold Smeulders, mijn begeleider en promotor, bedanken. De
vele discussies die wij gevoerd hebben waren altijd buitengewoon interessant en
productief. Altijd werd ik gedwongen om dieper na te denken, om alle materie
beter te begrijpen, en om problemen vanuit meerdere, soms verrassende perspec-
tieven te bekijken. Op de juiste momenten werd filosofie omgezet in praktische
experimenten, die essentieel waren voor de behaalde resultaten in dit proefschrift.
Ook heb ik zeer veel opgestoken van het schrijven van wetenschappelijke artike-
len. Arnold, heel erg bedankt. Ik heb zeer veel van je geleerd, en zonder jou had
dit proefschrift nooit zijn huidige kwaliteit bereikt.

Verder wil ik mijn co-promotor, Remko Scha, bedanken. Remko was de begelei-
der van mijn master scriptie en hij heeft mij geïntroduceerd als promotiekandi-
daat voor een samenwerking tussen hem en Arnold. Als buitenstaander in de
beeldverwerking zorgde hij veelal voor frisse invalshoeken, ongehinderd door
mode in de beeldverwerking. Discussies met zowel Remko als Arnold leverde
altijd filosofische hoogtepunten op.

Ook wil ik mijn wiskundeleraar, Jaap de Jonge, bedanken, die mij al vroeg
kennis deed maken met creatief oplossen van problemen.

Natuurlijk wil ik ook dank betuigen aan alle collega’s met wie ik altijd prettig
heb samengewerkt en van wie velen tot vrienden zijn verworden. Koen heeft
hier een speciale vermelding: het bundelen van onze krachten heeft geleid tot het
winnen van de prestigieuze, internationale Pascal VOC 2008 classificatie competi-
tie, alsmede tot twee felbegeerde uitnodigingen voor presentaties op de Pascal
VOC 2011 workshop. Verder komt hoofdstuk 4 van dit proefschrift voort uit onze
vruchtbare samenwerking. Ook Vlado, Ivo en Roberto wil ik bedanken, onze
week in Sicilië was onvergetelijk. En Michael, voor alle lunches. Tenslotte bedank
ik Virginie, voor haar eeuwige bereidheid in het helpen met administratieve en
bureaucratische rompslomp.

Nicu, thanks for giving me and Vika the opportunity to continue my work in
Trento, between the snowy peaks of the dolomites. Jacopo, thanks for the warm
welcome and all the cold beers.

Uiteraard wil ik ook al mijn vrienden bedanken. Ik geloof in kruisbestuiving
van gedachten: pluralisme werkt verruimend voor de geest. En zo heeft ieder uit
mijn diverse vriendenkring toch zijn steentje bijgedragen aan dit proefschrift. Be-
langrijker is echter hun bijdrage aan de broodnodige ontspanning ende vermaeck.
Marit: bedankt voor de concerten. Colette: bedankt voor het het goede gezelschap
in “De Koning”. Vincent: dank voor de experimentele kunst weekenden en voor
alle maatschappelijk-filosofische gesprekken. Daan: dank voor alle filmavonden
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en inhoudelijke discussies. Jochem: dank voor het delen van een appartement,
voor de vele culinaire hoogtepunten en voor je goed doordachtte standpunten.
Rein: dank voor de boottochten en alle feesten. Gerjan: je bent mijn favoriete
Sidra inschenker. Andres: dank voor alle Spaanse escapades. David: dank voor
de donkere, drummende trommel met lasers. Jelmar: dank voor alle Caciques en
mooie impulsieve acties. Wouter: dank voor alle bakkies en de rotsvaste vriend-
schap.

Tenslotte wil ik mijn ouders bedanken, die mij altijd overal in hebben gesteund,
en mijn broer, die altijd klaarstaat en als een van de eerste ons bezocht in Italië.
Finally, Vika, thank you for all our wonderful trips. You are where my heart is.
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