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Cover (inside): A synthetic image generated from Gaussian white noise. The first and
second order statistics of this image are close to those of natural images. It has the
property of scale invariance and contrast constancy.
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Voorwoord

Als mensen mij vragen wat voor werk ik doe heb ik altijd enige moeite de juiste
woorden te vinden. Vaak is men niet tevreden met een eenvoudig antwoord als: “ik
ben AIO”, of: “ik werk bij de universiteit”. Een dergelijk kort antwoord is meestal
juist een prikkel om door te vragen. Men is nieuwsgierig en wil het naadje van de
kous weten. Ik heb plezier in mijn werk, dus doe ik desgevraagd vol enthousiasme
mijn onderzoek zo helder mogelijk uit de doeken. Al snel blijkt dan echter dat de leek
struikelt over de vaktermen en mijn uitleg langer duurt dan wenselijk is. Het blijkt
iedere keer weer een uitdaging te zijn de balans tussen “bondig” en “begrijpelijk” te
vinden. In dit proefschrift is deze balans grotendeels doorgeslagen naar de
karakterisering “bondig”. Het is dus vooral geschreven voor wetenschappers met
weinig tijd. Wie dit proefschrift nog te lang vindt adviseer ik in ieder geval hoofdstuk
1 en de samenvatting te lezen. Deze delen geven een beknopt overzicht van het
vakgebied en van mijn werk.

Ik ben in Groningen gekomen vanuit een technisch nest. Het is mij goed bevallen dat
ik op deze universiteit, en met name op het lab van biofysica, ook de minder
technische facetten van de wetenschap van dichtbij heb mogen beleven. De mensen
op het lab hebben ervoor gezorgd dat ik met zoveel plezier aan dit proefschrift heb
gewerkt. Iedereen, ook degenen die al lang niet meer op het lab werken, wil ik
bedanken voor de prettige sfeer, de inspirerende werkomgeving en de ondersteuning.

De noodzakelijke wetenschappelijke feedback kreeg ik onder andere uit de PIONIER
groep en van mijn promotor Doekele Stavenga.

Met bijzonder genoegen noem ik mijn co-promotor Hans van Hateren. Ik heb veel
aan hem te danken.

Niet alleen heb ik de afgelopen jaren met plezier in Groningen gewerkt, ik heb me er
ook zeer thuis gevoeld. Dit is voor een belangrijk deel de verdienste geweest van
mijn huisgenoten. Verder wil ik de vrienden die ik hier gevonden heb niet vergeten.
Met name Esther heeft mij zeer gelukkig gemaakt. Zij probeert mij nog steeds
Gronings te leren.

Tot slot noem ik mijn familie omdat zij er altijd al waren.
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