
Dankwoord

Op deze plaats wil ik graag enkele mensen bedanken, die mij geholpen hebben bij het tot stand
brengen van dit proefschrift.

Om te beginnen mijn eerste promotor, Jos Roerdink. Ik wil hem bedanken voor zijn begelei-
ding en vertrouwen in het afronden van dit proefschrift. Ik heb zelf altijd graag een proefschrift
willen schrijven dat vanaf het eerste tot het laatste hoofdstuk een samenhangend boekwerk is en
niet een proefschrift bestaande uit artikelen. Op advies van Jos, heb ik uiteindelijk besloten te ca-
pituleren en toch het proefschrift uit artikelen te laten bestaan. Jos stelde ”Een proefschrift is niet
je definitieve levenswerk. Het moet ook ooit eens af zijn.”. Mijn werk bij het rekencentrum bleek
in de praktijk niet te combineren met het afronden van het oorspronkelijk geplande boekwerk en
nood breekt dan wet. Jos, ik denk dat je uiteindelijk gelijk hebt en hoop dat we in de toekomst
nog eens samen een aantal artikelen kunnen schrijven als spin-off van dit proefschrift, over een
aantal ideëen die ik nog heb en noodgedwongen niet in dit proefschrift heb kunnen opnemen.
Verder wil ik je bedanken voor het zeer nauwgezet lezen van stukken tekst die ik heb geschreven
en je LATEX-hulp in het finale stadium van het afronden van dit boekje.

Een andere zeer grote bijdrage aan dit proefschrift is geleverd door mijn tweede promotor
Wim Hesselink. Een aantal algoritmen uit dit proefschrift is ontstaan uit intuı̈tieve ideëen, die
ik vervolgens testte op geconstrueerde invoerbeelden. Meestal bevatte zo’n eerste implementatie
wel een aantal fouten. Vervolgens riep ik de hulp van Wim in om zijn licht over mijn oplossing te
laten schijnen. Het resultaat was dan meer dan eens een volledig nieuw algoritme, waar met veel
moeite mijn oorspronkelijke idee in terug te vinden was. Wim is een meester in het vertalen van
een intüıtief gesteld probleem in een formele specificatie, om dan vanuit deze specificatie stap
voor stap een programma met correctheidsbewijs af te leiden. We hebben vaak gezamenlijk op
het bord in zijn kamer op deze wijze aan mijn algoritmen gewerkt en ik vond dit zeer plezierig,
hoewel het voor mij een harde leerschool is om geen plaatjes te mogen tekenen ter ondersteuning
van mijn argumenten. Het leidde tot een aantal gezamenlijke publicaties, waarop we beide onze
stempels hebben gedrukt. De signatuur van de artikelen, waarbij Wim co-auteur is, is duidelijk
formeler dan die van de overige artikelen, terwijl de context toch duidelijk beeldverwerking blijft.
Ik vind het jammer dat het in dit vakgebied zo moeilijk is om mensen geı̈nteresseerd te krijgen
voor deze formele benadering van het ontwikkelen van algoritmen voor beeldbewerkingstaken,
want ik ben nu toch wel erg vaak algoritmen in de beeldverwerkingliteratuur tegen gekomen die
enige (kleine) foutjes bevatten.

Nicolai Petkov wil ik bedanken voor het dragen van de initiële verantwoordelijkheid voor
mijn begeleiding en zijn adviezen. Naast het wetenschappelijk werk heb ik Nicolais groepseve-
nementen (dagjes zeilen) erg gewaardeerd. Ik kan dit soort activiteiten iedere onderzoeksgroep
aanraden.
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Harm Bakker, Jan-Eppo Jonker, en Jan Jongejan wil ik bedanken voor de geregelde discus-
sies die we hebben gehad over de algoritmen in dit proefschrift en de gezellige tijd die we hebben
besteed achter de toetsenborden van onze terminals, terwijl we weer eenséén van mijn ideëen
probeerden te programmeren. Uit deze activiteiten is me meer dan eens gebleken dat program-
meren teamwork is en niet iets voor een enkel persoon, die zich opsluit op zijn werkkamer. Een
team maakt minder fouten dan een individu. Dit verklaart waarschijnlijk ook onze gezamenlijke
passie voor de jaarlijkse programmeerwedstrijd van het IWI.

Met Michael Wilkinson heb ik drie papers gepubliceerd. Alle drie over de implementatie van
connected set filters en hun toepassingen. Michael, bedankt voor je enthousiaste samenwerking
en de vele uren gezellig gebabbel. Ik hoop dat we in de toekomst nog vaker tot leuke algoritmen
kunnen komen, door eenvoudigweg te brainstormen met een whiteboard en wat stiften.

Toen ik nog op het IWI werkte als AIO deelde ik een kamer met Peter Kruizinga en Tino Lau-
rens. Hen wil ik bedanken voor de gezellige werksfeer en de discussies die we hebben gevoerd
over onze onderzoeken. Ditzelfde geldt voor Michel Westenberg, die zijn eigen paar vierkante
meters aan de andere zijde van de gang ter beschikking stelde als een soort AIO-kantine waar
we onder het genot van een ’bakkie pleur’ (dit is koffie, zelfs mijn spellingchecker snapt dit niet)
o.a. onze worstelingen op het pad naar het schrijven van onze proefschriften bespraken. Alle
drie hebben ze ruimschoots van mij gewonnen, door enige jaren eerder te promoveren. Ineke
Kruizinga wil ik bedanken voor de vele gezellige uurtjes die vele collegae van het IWI en ik bij
haar koffie drinkend hebben doorgebracht, en voor haar support als het even wat minder ging.
Tenslotte wil ik nog vermelden dat ik met zeer veel plezier op het IWI heb gewerkt als studen-
tassistent, AIO en docent. Ik wil al mijn ex-collegae op het IWI bedanken voor de plezierige
samenwerking, i.h.b. Coen Bron, Eelco Dijkstra, Rudy Moddemeijer, Jos Nijhuis, Harm Paas,
Roelof Sijtsma, en Arthur Veldman.

Mijn collegae op het Rekencentrum, m.n. Rob de Bruin en Laurens Voerman, wil ik bedanken
voor de vele malen dat ik ze lastig mocht vallen met dit proefschrift. Als ik een nieuw idee had,
dan waren Rob en Laurens nooit te beroerd om wat tijd uit te trekken om een fout in mijn
redenering te zoeken.

Mijn paranimfen Ger Battjes en Harrie Bos wil ik bedanken voor hun bereidheid mij te steu-
nen tijdens de verdediging van dit proefschrift.

Mijn familie wil ik bedanken voor hun belangstelling en steun. In het bijzonder wil ik mijn
ouders bedanken voor hun materiële en immaterïele steun tijdens mijn studie en in de daaropvol-
gende AIO-periode.

Last, but not least, wil ik mijn partner Ernee Bos bedanken voor haar geduld en begrip. Ik
vermoed dat het schrijven van een proefschrift niet alleen een proeve van bekwaamheid is van de
promovendus, maar tevens een zeer grondige test van het doorzettingsvermogen van zijn of haar
partner. Lieve Ernee, bedankt.




