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Stellingen

1. Het is aannemelijk dat het visueel systeem van soorten die afhankelijk zijn van hun
gezichtsvermogen zich in de loop van de evolutie heeft aangepast aan de
beeldstatistiek van diens omgeving.

2. Het maximaliseren van de informatieoverdracht in modellen voor visuele
systemen geeft alleen zinnige resultaten als men uitgaat van een ingangssignaal
met ruis.

3. Qua helderheid en contrast zijn conventionele beeldschermen vaak niet in staat
om natuurlijke beelden natuurlijk weer te geven.

4. Onafhankelijkheid verbetert de blik op de wereld.

5. Dat de tast een belangrijke rol speelt bij de beeldvorming blijkt als men in het
donker naar een lichtschakelaar zoekt.

6. De mate van redundantie en irrelevantie van veel televisieprogramma’s doet
vermoeden dat deze informatiestromen sterk gecomprimeerd kunnen worden.

7. Het verkeerscirculatieplan voor de binnenstad van Groningen is wel effectief om
automobilisten uit het centrum te weren, maar niet erg efficiënt in het verminderen
van het daar per auto afgelegde aantal kilometers.

8. Dat een suikerfabriek vlak ten westen van de stad Groningen ligt is hinderlijk en
gezien de ruimte in de rest van de provincie onnodig.

9. Nuu het korekt sgrijven van du needurlantsu taal door du invoering van du niewu
speling prakties onmoguluk gumaakt is wort het tijt om fooneetiesu sgrijfwijzu
toe tu staan. Dit zal teevuns du diaalektun die reets in du gusprookun taal
guaksepteert raakun ook sgriftuluk voor iedureen toegangkuluk maakun.

10. Men is nooit te oud om te spelen.


