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Meneer de Rector Magnificus, collega's en vrienden, dames en heren, 
Vandaag wil ik met u bekijken hoe we gegevens in beeld kunnen krijgen; 
ik wil laten zien hoe we door middel van visualisatie meer inzicht 
kunnen krijgen, eerst via een globaal overzicht van bet vak, gevolgd door 
een beschouwing van mijn positie, dit alles gelllustreerd met een aantal 
voorbeelden, en met een vooruitblik op toekomstige perspectieven als 
besluit. 
In de voorgaande zin heb ik diverse keren een woord gebruikt dat 
verwijst naar ons visueel systeem: bekijken, beschouwen, voorbeeld, 
inzicht, overzicht... Waameming speelt een belangrijke rol in ons [even. 
Perceptie is sterk gekoppeld aan cognitie: zien en begrijpen liggen dicht 
bij elkaar. In bet Engels zie je dat nog mooier: I see betekent zowel ik zie 
als ik begrijp. 
Zien is begrijpen, dat is mijn thema vanmiddag. Hoe kunnen we ons 
prachtige visuele systeem gebruiken om inzicht te krijgen in grote 
hoeveelheden gegevens? Laten we eerst eens kijken naar ons visueel 
sys teem. 

Ik begin met een eenvoudig experiment om te laten zien hoe krachtig 
ons visueel systeem is. In figuur I ziet u een aantal cijfers. Als ik 
u nu vraag hoeveel drieen bier staan, dan kost dit heel wat tijd en 
moeite. Maar als ik nu alle drieen een andere kleur geef, dan ziet u ze 
- letterlijk - in een oogopslag en zonder enige moeite. Dit staat bekend 
als pre-attentieve waameming; de informatie is door bet visuele systeem 
al zodanig voorbewerkt <lat ons bewustzijn geen moeite meer hoeft te 
doen. 
Het visuele systeem is ons belangrijkste zintuig, de meeste informatie 
over de wereld buiten ons lichaam komt als licht via onze ogen naar 
binnen. In ons visueel systeem wordt dit licht opgevangen en geana
lyseerd. In gereduceerde vorm wordt deze informatie vervolgens 
aangeboden aan ons cognitief systeem. 

Het visuele systeem is zeer complex. Het begint bij bet oog: fotonen 
komen binnen door de lens en komen terecht op bet netvlies. Het net-
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vlies bevat staaf]es en kegeltjes. Groepjes hiervan zijn gevoelig voor 
helderheid en l<leur, maar ook voor beweging, randen en textuur. Vanuit 
het netvlies wordt deze informatie in gereduceerde vorm doorgestuurd 
naar de visuele cortex. In dit deel van de hersenen, in ons achterhoofd, 
vindt een verdere verwerking plaats. Hier is veel onderzoek naar gedaan, 
en het blijkt dat hier de ruwe informatie uitvoerig verder bewerkt wordt. 
Aspecten als diepte, beweging tot en met complete objecten worden 
herkend en uiteindelijk wordt de visuele informatie in een sterk 
gecomprimeerde en hoogwaardige vorm aangeboden aan ons bewust
zijn. En dat alles zonder dat we ons daarvan bewust zijn, of dat we er 
moeite voor hoeven te doen. 

Waarom hebben we zo'n krachtig visueel systeem? Het antwoord is 
eenvoudig: om te overleven. Ons visueel systeem is in de loop van 
miljoenen jaren geevolueerd, en veel van de eigenschappen kunnen 
worden verklaard vanuit evolutionair perspectief. We zijn goed in het 
waarnemen van diepte, zodat we goed kunnen zien welke tak we 
moeten grijpen. We zijn goed in het waarnemen van beweging, zodat 
we zowel aanvallers als prooien snel kunnen zien. Kleur helpt ons om 
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onderscbeid te maken tussen verscbillende vrucbten. We zijn goed in 
bet waarnemen van gezicbten en uitdrukkingen, omdat we in sociale 
groepen samenleven, enzovoorts. We !even niet meer in bomen en niet 
meer op de savanne, de evolutie is verder gescbreden. En dat is een 
brug naar bet tweede onderwerp dat ik met u wil bespreken: gegevens. 
We !even in een informatiemaatscbappij. Computers zijn overal en 
worden overal voor gebruikt. Informatica gaat over bet verwerken van 
gegevens. Gegevens worden verzameld, opgeslagen, getransporteerd 
en verwerkt. Gegevens komen van verscbillende bronnen: 
bandmatige invoer door de mens, metingen via apparatuur, en ook 
computerprogramma's zelf produceren weer nieuwe gegevens. Dit 
alles heeft geleid tot een data-explosie. 

Een paar voorbeelden. De zoekmacbine Google zoekt in drie miljard 
webpagina's. Het menselijk genoom bestaat uit een reeks van drie 
miljard nucleotiden. Moderne medische beeldvormende apparaten, 
zoals CT- en MR-scanners, produceren routinematig per opname een 
paar honderd megabyte. Computersimulaties produceren helemaal veel 
gegevens. Zo levert een nauwkeurige simulatie van turbulente stroming 
op een rooster van rooo x rooo x rooo punten gedurende bijvoorbeeld 
rooo tijdstappen, waarbij ro grootheden per punt worden berekend, ro 
terabyte aan gegevens op, ofwel een r met 13 nullen. Maar ook dichter 
bij huis hebben we te maken met een data-explosie. De harde schijfvan 
onze PC thuis bevat 20 gigabyte aan gegevens, verdeeld over 150.000 

bestanden. 
We kunnen met dergelijk grote hoeveelheden gegevens niet rechtstreeks 
overweg, het is ruw materiaal. Wat we willen is informatie, antwoorden 
op onze vragen. Als we onze vraag precies kunnen formuleren, dan 
kunnen we automatisch informatie destilleren uit het ruwe materiaal. 
Bijvoorbeeld, wat is het grootste bestand op een harde scbijf, wat is de 
hoogste snelheid die bij onze simulatie van stroming optreedt? Helaas 
zijn onze vragen vaak niet zo scherp. We willen bijvoorbeeld weten 
waarom onze harde schijf zo vol zit en hoe wervels in de stroming 
ontstaan en verdwijnen. 

Een manier om meer complexe vragen te beantwoorden is het gebruik 
van methoden uit de statistiek. Een elementair voorbeeld: we kunnen 
met behulp van lineaire regressie uitrekenen wat de correlatie is tussen 
twee grootheden. Meer algemeen: we gebruiken een model en bepalen 
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de parameters zodanig <lat het model zo goed mogelijk de gemeten 
waarden verklaart. Vaak is <lit een prima werkwijze, maar deze vereist 
wel dat we erop kunnen vertrouwen dat dit model onze gegevens correct 
beschrijft. Een nog groter probleem is dat we sowieso over een model 
moeten beschikken. Vaak zijn onze vragen daarvoor veel te wazig. 
Waarom is mijn harde schijf vol? Heeft deze patient wel of niet een 
tumor? Wat gebeurt er nou eigenlijk tijdens mijn simulatie? Om dit 
soort vragen te beantwoorden moet zwaarder geschut in stelling worden 
gebracht. We moeten gebruikmaken van superieure machinerie om 
patronen en structuren te ontdekken: het menselijk visueel systeem. Met 
andere woorden: om te snappen wat er gebeurt, is het vaak handig om er 
een plaatje van te maken. 
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figuur 2 

Ve ldtocht van 

Napoleon (1812), 

Charles Minard (1869) 

Ik ben natuurlijk niet de eerste die op <lit idee is gekomen. Het in beeld 
brengen van gegevens kent een lange traditie. Ik geef u een voorbeeld 
(figuur 2), een klassieker die door velen wordt beschouwd als de beste 
visualisatie van statistische gegevens ooit. Het toont de veldtocht van 
Napoleon in 1812 naar Rusland. Deze afbeelding is gemaakt door 
Charles Minard in 186! [1]. In deze afbeelding warden zes variabelen 
getoond: de positie van het leger, de omvang, de richting via kleur en 
de temperatuur. Kille cijfers, maar de visualisatie toont het drama. 
In de prachtige boeken van Edward Tufte [2, 3, 4] kunnen nag veel 
meer voorbeelden warden gevonden van goede en oak heel slechte 
visualisaties. 

'e ' I 1 

' L_ _____________ _ 

Dergelijke beelden zijn met de hand getekend. De komst van de 
computer heeft een revolutie betekend. Afbeeldingen kunnen auto
matisch warden gemaakt, waarbij de gebruiker kan instellen wat hij 
wil zien en hoe hij het wil zien. Computer graphics in het algemeen en 
visualisatie in het bijzonder hebben zich de afgelopen decennia razend
snel ontwikkeld. Ik zal <lit illustreren aan de hand van mijn eigen 
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figuur 3 

Simulatie zijde\ingse 

botsing 

ervaringen. 
In 1981 begon ik met mijn afstudeerwerk bij het Instituut voor Weg
transportmiddelen TNO. De apparatuur van die tijd was een Tektronix 
4014, gekoppeld aan een CDC mainframe. Mijn onderwerp was het 
simuleren van voetgangersongevallen. Voor mijn twee-dimensionale 
simulaties gebruikte ik het MADYMO-pakket van TNO. Met dit pakket 
konden ook drie-dimensionale simulaties worden verricht. Het lukte 
me om een programma te maken waarmee de resultaten als drie
dimensionale lijntekeningen in beeld werden gebracht [figuur 3]. 
Deze plaatjes verschenen al snel in allerlei artikelen, brochures en 
in het jaarverslag van TNO. 

Dit was een belangrijke ervaring voor mij. Ik ontdekte hoe leuk en 
interessant de puzzels van 3D computergrafiek zijn en welk groat effect 
visualisatie kan hebben, niet alleen voor het verkrijgen van inzicht maar 
ook voor het presenteren van resultaten. 

Ik nam afscheid van de letselbiomechanica en began in 1982 als promo
vendus bij Industrieel Ontwerpen. Mijn begeleider daar, Erik Jansen, 
had het nieuwste van het nieuwste aangeschaft: een Grinnell raster
display-systeem. Dat was zeer kostbaar, maar het had hele mooie 
specificaties. Met een raster-display-systeem kun je niet alleen 
tekeningen maar ook ingekleurde beelden laten zien. Dit apparaat had 
een oplossend vermogen van 512 bij 512 beeldpunten en 256 kleuren 
die uit een palet van 16 miljoen kleuren konden warden gekozen. Ik 
gebruikte het systeem om door middel van ray tracing, toentertijd een 
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nieuwe techniek, geometrische objecten te modelleren en af te beelden. 
Na een uitstapje bij de industrie ben ik gaan werken bij het Energie
onderzoek Centrum Nederland (ECN). Eind jaren tachtig werden de 
eerste 3D grafische werkstations op de markt gebracht. Dit leidde tot het 
ontstaan van Scientific Visualization, wetenschappelijke visualisatie, als 
apart vakgebied [5]. Hoe kunnen we die nieuwe apparatuur gebruiken 
om de resultaten van simulaties in beeld te brengen? Bij ECN kreeg 
ik in 1991 de beschikking over splinter!\ieuwe apparatuur: een 
Silicon Graphics VGX 310. Met <lit graphics superwerkstation konden 
honderdduizenden driehoeken, belicht en wel, per seconde worden 
afgebeeld. Zodoende was het mogelijk om interactief en zelfs real-time 
animaties van 3D werelden te maken. Ik gebruikte <lit onder andere 
om de resultaten van eindige-elementberekeningen en moleculaire 
dynamicasimulaties in beeld te brengen. 

Het is echt hard gegaan met de apparatuur. De specificaties van mijn 
laptop-computer overtreffen die van een superwerkstation van tien jaar 
geleden. En mijn laptop is al weer trager dan de nieuwste spelconsoles. 
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We hebben vandaag de <lag de apparatuur om snel beelden te 
produceren. Grotere gegevensbestanden kunnen worden verwerkt, 
interactie is mogelijk en het scala van gebruikers is sterk gegroeid. 
Dat leidt tot de volgende vraag: hoe kunnen we die apparatuur het 
beste gebruiken om gegevens in beeld te brengen? 

De visualisatiepijplijn is een geschikt model om het proces te be
schrijven. We beginnen met gegevens. Deze gegevens kunnen afkomstig 
zijn van een simulatie, een meting, of op een andere manier verzameld 
zijn. De volgende stap is selectie en andere voorbewerking van de ruwe 
gegevens. Vervolgens worden deze bewerkte gegevens omgezet in 
grafische primitieven: lijnen, polygonen met attributen als lijndikte en 
kleur, die op het scherm worden getoond. Een belangrijk aspect hier-
bij is interactie: voor elk van deze bewerkingsstappen dienen keuzes 
gemaakt te worden. De gebruiker kan instellen welke variabelen getoond 
moeten worden. Hij kan instellen welke representatie en bijvoorbeeld 
wat voor kleurschaal gebruikt client te worden. En ten slotte - met name 
bij 3D visualisatie belangrijk - kan hij instellen van welke kant hij naar 
het ruimtelijke object kijkt. Het kan nog verder gaan: de gebruiker 
kan tijdens de visualisatie ook de bron van de gegevens beinvloeden. 
Daarmee maken we de kring rond. 

Als de bron vari de gegevens een simulatie is, dan kan de gebruiker 
parameters interactief wijzigen en meteen zien wat het effect hiervan 
is. Halverwege de jaren negentig hebben Robert van Liere, Jurriaan 
Mulder en ik hier op het Centrum voor Wiskunde en Informatica 
(CW!) aan gewerkt, wat geresulteerd heeft in de Computational Steering 
Environment. Dit is een verzameling gereedschappen waarmee een 
onderzoeker zelf eenvoudig zijn simulaties kan voorzien van een direct 
manipulation gebruikers-interface [6]. 

De kernvraag van het onderzoek naar visualisatie is hoe we <lit proces 
zodanig kunnen inrichten, <lat het efficient en effectief verloopt. De 
gebruiker client in staat te worden gesteld om snel inzicht te krijgen in 
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De visualisatiepijplijn 

figuur 4 

applicatie 

~J--l~_•egeve_"' 1 I 
=._J 

i 
i 
I 

ruwe g~geven s 

I 
L_ 
I 

~"\ visualisati1e 
--- ~bewerk ) 

~:werkte gegevens I 
I 
I 
~-
! 

I interactie , __ 
I r-
1 

i 
I 

,,..-----, 
( zet om ) 

'------,------
1 grafische objecten 

/~ 
~ I beeld af ) 

"---,.---/ 
i 

I bee Id 

+ 

visueel syste~ 

l 
motorisch I 
sys teem 

j ~ I cogn itief systeem 
~~IL___-

gebruiker 

.,_ applicatiedomein 

'-- info1matica 

wiskunde 

natuurkunde 

kunst en d~si gn 

psychofysica 

psychologie 

zijn gegevens. Dit is in principe een zuiver technologische vraag. Vaak 
is het ook een moeilijke vraag, en daarom hoort hij thuis binnen een 
technische universiteit. Uiteindelijk dient het onderzoek te leiden tot 
systemen die draaien op een computer. En daarmee sluit visualisatie 
aan bij de missie van de capaciteitsgroep Informatica. Informatica richt 
zich in Eindhoven op het ontwikkelen van efficiente en betrouwbare 
softwaresystemen door generieke concepten, modellen, methoden en 
technieken voor het ontwerpproces te ontwikkelen. 

Er is een groat aantal invalshoeken van waaruit we antwoorden op 
onze kernvraag - efficiente en effectieve informatieoverdracht - kunnen 
zoeken. In de eerste plaats, vanuit de toepassing, de applicatie. De klant 
is koning. Een visualisatie dient vragen van experts te beantwoorden, 
nauwe samenwerking met deskundigen op het gebied is dan ook vereist. 
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Visualisatie 

van eindige· 

toestandsautomaat 

Goed luisteren is hierbij cruciaal, gekoppeld aan een experimentele 
aanpak waarbij in hoog tempo prototypes worden ontwikkeld om de 
dialoog te voeden. 

Een voorbeeld uit onze groep. Mijn promovendus Frank van Ham houdt 
zich bezig met het in beeld brengen van grote netwerken, ofwel grafen. 
Deze komen in allerlei vormen op allerlei plekken voor, onder andere bij 
het modelleren van eindige-toestandsautomaten. Een dynamisch proces 
kan zich in een aantal toestanden bevinden, en van tijd tot tijd vindt er 
een overgang plaats van de ene toestand naar de andere. Bij de OAS
groep onder leiding van prof. Groote wordt hier onderzoek naar verricht. 
Het aantal verschillende toestanden kan enorm groot zijn, in de orde van 
miljoenen. Jan Friso Groote vroeg zich af ofhet mogelijk zou zijn om 
zo'n enorme toestandsruimte in beeld te brengen, om meer inzicht te 
krijgen, om fouten op te sporen en ook met het oog op presentatie. 
Frank van Ham heeft hier een krachtige methode voor ontwikkeld [7]· 
De hoofdstructuur van de toestandsruimte wordt vereenvoudigd weer
gegeven, waarbij de symmetrie behouden blijft. In figuur 5 wordt een 
voorbeeld getoond: de toestandsruimte van een hydraulisch platform, 
ondersteund door twee liftelementen. De onderzoekers konden 
aan dergelijke visualisaties nieuwe inzichten ontlenen. Voor een 

I 
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buitenstaander, en ook voor onszelf als visualisatiedeskundigen, is dit 
soort beelden vaak moeilijk te begrijpen. Maar hiermee wil ik vooral 
laten zien hoe belangrijk het is om samen te werken met de uiteindelijke 
gebruikers; zij zijn tenslotte de toetssteen. 

Voor het realiseren van nieuwe visualisatiemethoden en -technieken 
maken we gebruik van allerlei disciplines, in de eerste plaats van 
informatica. Efficientie is belangrijk. Vaak gaat het om veel gegevens, 
in de orde van honderdduizenden tot miljoenen. Daarnaast is het wen
selijk dat de gebruiker interactief of zelfs real-time zijn gegevens kan 
inspecteren. Het gebruik en het ontwikkelen van efficiente algoritmes 
is dan ook vereist. Visualisatiesystemen kunnen omvangrijk zijn en 
zijn vaak voortdurend in ontwikkeling. Nieuwe beelden roepen nieuwe 
vragen op en ideeen voor uitbreidingen of alternatieve representaties. 
Software engineering en object-georienteerde technieken worden dan 
ook volop ingezet. Bij ons heeft Alex Telea zich hier intensief mee 
beziggehouden. In samenwerking met de groep van prof. Mattheij 
heeft hij het Vission-systeem ontwikkeld [8], waarmee complexe 
visualisatiesystemen interactief grafisch kunnen worden gerealiseerd 
door componenten te koppelen. 

Als tweede belangrijke discipline noem ik wiskunde. We maken gebruik 
van allerlei soorten en maten wiskunde. Voor het interpoleren en filteren 
van gegevens gebruiken we signaaltheorie. Bij het werken met curves 
en oppervlakken gebruiken we geometrisch modelleren. Soms kan een 
visualisatie-oplossing worden geformuleerd als een partiele differentiaal
vergelijking die met numerieke methodes wordt opgelost. 

Recent heh ik weer eens ondervonden hoe mooi wiskunde kan zijn. 
We hadden het volgende probleem. Bij visualisatie wissel je vaak af tus
sen overzicht en detail. Een simpel voorbeeld: de kaart van Nederland. 
U bent ingezoomd op bijvoorbeeld Eindhoven en wilt vervolgens een 
andere stad bekijken. Hoe kunnen we nu een gladde animatie defi
nieren, zodanig dat we inzicht krijgen in de relatieve positie van de 
stad ten opzichte van Eindhoven? Het principe is niet moeilijk: we 
zoomen wat uit, vervolgens bewegen we onze virtuele camera en 
zoomen weer in. Maar hoeveel zoomen we uit? En is dit ook de beste 
manier? Deze puzzel kan worden opgelost door gebruik te maken van 
differentiaalgeometrie. Ik heb eerst een metriek gedefinieerd voor het 
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effect van camerabewegingen op basis van de gemiddelde waargenomen 
snelheid. Het optimale camerapad kan dan eenvoudig warden bepaald: 
het is een geodeet, de kortste weg tussen twee punten, in deze gekromde 
ruimte. Het was voor mij weer een mooi bewijs hoe rijk de wiskunde is. 

De derde discipline die ik wil noemen is natuurkunde. Voor een 
realistische belichting van ruimtelijke voorwerpen gebruiken we fysische 
modellen. En soms zijn fysische metaforen heel geschikt om gegevens 
in beeld te brengen. Een goed voorbeeld hiervan is het in beeld brengen 
van netwerken met behulp van de massa-veermethode [91· 

Informatica, wiskunde, natuurkunde gebruiken we om beelden te 
genereren. Om te begrijpen wat we! en niet werkt moeten we hierbuiten 
treden, en ons afVragen wat zich in het hoofd van de kijker afspeelt. 
En hiermee komen we op een vierde belangrijke discipline: psychologie. 
In het begin van mijn betoog heb ik al een lofzang afgestoken op ons 
visueel systeem. Psycho-fysica, perceptie-onderzoek houdt zich bezig 
met het ontrafelen hiervan, en wij kunnen hier veel van leren. 
Prof. Colin Ware heeft hier twee jaar geleden een prachtig boek over 
geschreven, waarin hij een overzicht geeft van de werking van het 
visuele systeem en daaruit richtlijnen afleidt voor effectieve visualisatie 
[10]. Verder is ergonomie, de wetenschap die zich bezighoudt met de 
vraag hoe technische artefacten kunnen warden geoptimaliseerd voor 
menselijk gebruik, een belangrijk aanpalend gebied waarin aspecten als • 
leesbaarheid, visuele codering en plaatsing van instrumenten uitgebreid 
warden bestudeerd. 

Een voorbeeld van een perceptie-effect waar ik zelf tegenaan ben 
gelopen . Een standaard visualisatieprobleem is het in beeld brengen van 
een scalaire functie van twee variabelen, zoals de temperatuurverdeling 
over een land. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen met grijswaarden of 
door middel van hoogte. Nadeel van deze methodes is <lat het lastig 
is om precies te zien wat de absolute waarde is. Een oplossing is om 
er contouren over heen te tekenen ofkleur te gebruiken. Ik heb een 
alternatief ontwikkeld: het gebruik van een niet-lineaire afbeelding van 
waarde naar hoogte met discontinulteiten. OfWel, laten we ribbels over 
het oppervlak leggen. Het blijkt dat die ribbels een goed alternatief 
zijn voor contouren, de grenzen tussen de ribbels zijn goed zichtbaar. 
En er gebeurt nog iets anders, iets mysterieus: de banden warden van 
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Gebruik van ribbels 

als atternatief voor 

contouren 

figuur 6 

onder naar boven steeds donkerder. Uit de literatuur bleek <lat dit het 
zogenaamde Cornsweet-effect is (zie Colin Ware). Als we het beeld 
uitvergroten en stukken afdekken, dan zien we <lat de overgebleven 
gebieden dezelfde helderheid hebben. Onze waarneming wordt echter 
beinvloed door verlooptinten: aan de bovenkant is de band op de grens 
lichter dan zijn bovenbuurman, en ons visueel systeem trekt dan de 
conclusie <lat de hele band lichter is. In <lit geval pakt <lit effect heel 
positief uit: we krijgen een extra indicatie van de absolute waarde zonder 
<lat we het dynamisch bereik hoeven te vergroten. 

Een andere voor ons belangrijke discipline is cognitieve psychologie. Als 
de informatie via het visuele systeem ons brein heeft bereikt, wat doen 
we er dan mee? De discipline Mens-Machine-Interfaces steunt sterk op 
cognitieve psychologie. En ook van <lit vakgebied kunnen we nog veel 
leren. Een voorbeeld. Traditioneel is validatie binnen visualisatie zwak. 
We produceren nieuwe en interessante beelden, maar toetsen vaak niet 
of en in hoeverre deze inderdaad een verbetering zijn. Dit is nu snel aan 
het veranderen. Ik voorspel, <lat binnen een paar jaar een visualisatie
artikel zonder een degelijke evaluatie met gebruikers weinig kans 
op acceptatie heeft. 
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Los van de wetenschap zijn er zijn nog andere bronnen die ons kunnen 
inspireren. Het maken van beelden om informatie over te dragen en 
om emoties op te wekken wordt al sinds de oertijd gedaan. Ik denk dat 
we veel kunnen leren van kunstenaars en ontwerpers . Zij zijn getraind 
in waarnemen, het genereren van alternatieven en beschikken over een 
rijk palet van uitdrukkingsmiddelen. Historisch gezien heeft het vak 
computergrafiek veel aan kunstenaars te danken. Zij waren de eersten 
die bijvoorbeeld perspectief en belichting in detail hebben bestudeerd. 
En ook voor visualisatie kan het inspirerend werken. Ik ben zelf 
bijvoorbeeld diep onder de indruk van het werk van Paul Klee, 
met zijn enorme rijkdom aan vormen en kleuren. 

Ik heb een overzicht gegeven van de visualisatiepijplijn en aangegeven 
welke disciplines voor ons relevant zijn. En ondertussen is het een com
plex beeld geworden. Wat moeten we hiermee? Is visualisatie een vak? 
Of alleen maar een amalgaam van losse en uiteenlopende ingredienten? 
Het zal u niet verbazen dat ik de vraag of visualisatie een vak, een weten
schappelijke discipline is, bevestigend beantwoord. Wij streven naar het 
ontwikkelen van algemeen geldende theorieen en concepten. Een voor
beeld is de visualisatiepijplijn die ik net getoond heb, een eenvoudig 
concept waarmee het proces helder beschreven kan warden. De visua
lisatiepijplijn laat tevens zien, dat visualisatie per definitie een multi
disciplinair vak is. Voor het realiseren van een geslaagde oplossing is 
het van belang dat aan alle aspecten voldoende aandacht wordt besteed, 
van het applicatiedomein tot en met de perceptie en cognitie. 
De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Dit gegeven is er 
ingehamerd tijdens mijn oorspronkelijke scholing als industrieel 
ontwerper. Het slagen van een product, een methode, een techniek 
hangt altijd af van een breed scala van aspecten. 

Visualisatie is een jong vakgebied. Op sommige deelterreinen is veel 
voortgang geboekt. Een voorbeeld is volumevisualisatie. Voor het in 
beeld brengen van medische gegev~ns is een uitgebreid arsenaal aan 
theorieen, methoden en technieken ontwikkeld, stevig gefundeerd in 
de natuurkunde en informatica. Op andere deelterreinen, ook dat van 
de visualisatie in het algemeen, zijn we nog niet zo ver. We hebben 
bijvoorbeeld nog geen modellen waarmee we a-priori kunnen voor
spellen hoeveel inzicht een bepaalde visualisatie zal opleveren. Ik kan 
wel een voorstel doen voor de eenheid van inzicht - de archimedes -
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maar hoe we die moeten meten is een tweede. 
In veel gevallen weten we sowieso nog niet hoe we gegevens in beeld 
moeten brengen, laat staan <lat we hierover kunnen generaliseren. 
Het visualiseren van een netwerk met een miljoen knooppunten of een 
drie-dimensionale stroming, het zijn uitdagende problemen waarvoor 
we naast de bestaande theorie en kennis ook nog steeds veel creativiteit 
en experimenten nodig hebben. We moeten eerst nog stoommachines 
uitvinden, voordat we de wetten van de thermo-dynamica kunnen 
opstellen. Maar, uiteraard vormen inzichten en concepten die breed 
toepasbaar zijn en structuur en richting geven aan het vakgebied ons 
einddoel. 

Ik wil vanmiddag een zo'n inzicht met u delen, het inzicht <lat het 
gebruik van realisme een krachtig hulpmiddel is om abstracte 
gegevens in beeld te brengen. 
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~Realisme als midde~ 

Als we naar de pijplijn kijken, wat is dan het meest spannende 
onderdeel? Voor mij is <lat het traject van beeld naar visueel systeem, 
van scherm naar begrip. Ofwel: hoe kunnen we gegevens zo afbeelden 
<lat de waarnemer pre-attentief inzicht in grate hoeveelheden gegevens 
kan verkrijgen? Dit is voor mij het traject waarin de slag gewonnen of 
verloren wordt. 
De volgende vraag is hoe <lit te doen. Ik heb eerder al aangestipt hoe 
ons visueel systeem door de evolutie geworden is tot wat het nu is. Dit 
betekent <lat het heel gevoelig is voor een breed scala aan realistische, 
natuurlijke prikkels. Als we naar huidige visualisaties kijken, dan valt 
op <lat ze vaak armoedig zijn. Met name binnen informatievisualisatie 
warden gegevens abstract en steriel in beeld gebracht: rechthoekjes, 
cirkeltjes, lijntjes, pijltjes. Kan <lit niet wat rijker? Kunnen we vorm, 
kleur, textuur niet intensiever gebruiken om zo meer informatie over te 
dragen? Ik zeg uitdrukkelijk niet, <lat het doe! moet zijn om realistische 
beelden te genereren. Wei stel ik, <lat realisme tot zeer effectieve 
visualisaties kan leiden. 

Binnen computergrafiek bestaat veel expertise over het modelleren 
en afbeelden van vorm, kleur, licht, textuur. Deze kennis kan ingezet 
warden om gegevens in beeld te brengen. Ik zal <lit illustreren met een 
paar voorbeelden uit ons onderzoek [n]. 
We hebben ons de afgelopen jaren intensiefbeziggehouden met infor
matievisualisatie: het in beeld brengen van abstracte gegevens zoals 
netwerken en tabelgegevens. Dit staat,haaks op de wetenschappelijke 
visualisatie waarin de gegevens ruimtelijk zijn; denk aan de resultaten 
van stromingssimulaties en medische beeldacquisitie. Bij informatie
visualisatie bestaat veelal geen natuurlijke visuele representatie van 
de abstracte gegevens; daarom is ze extra uitdagend. Een belangrijke 
klasse van abstracte gegevens zijn boomstructuren ofwel hierarchische 
gegevens. Dit soort gegevens kom je op veel plaatsen tegen. Een goed 
voorbeeld is de harde schijf van een PC. Een leidend uitgangspunt 
voor ons onderzoek was om een visueel antwoord te geven op de vraag 
'waarom is mijn harde schijfvol?'. We streven ernaar om in een enkel 
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figuur 7 

Visualisatie harde 

schijf met Cushion 

Tree mops [demo I 

beeld een harde schijf te laten zien, zodat we de mappen en bestanden 
die veel ruimte innemen eenvoudig kunnen traceren. Een eerste 

voorbeeld wordt getoond in figuur T de Cushion Treemap-methode [I2]. 
De Treemap is een door Shneidermann [r3] ontwikkelde methode om 

hierarchische gegevens in beeld te brengen. 
Het scherm wordt hierbij recursief ingedeeld in rechthoeken. De 
buitenste rechthoek representeert de complete schijf, op het volgende 

niveau wordt deze rechthoek horizontaal onderverdeeld, op het niveau 

daarna warden deze nieuwe rechthoeken weer in stukken gehakt, enzo
voorts. Uiteindelijk stelt elke rechthoek een bestand voor, waarbij zijn 

oppervlak de grootte van het bestand voorstelt en de kleur het type 
bestand. De oorspronkelijke methode leidt tot abstracte beelden, waarin 

de hierarchische structuur niet eenvoudig kan warden teruggelezen. 
Wij hebben schaduwwerking ingezet om deze hierarchische structuur te 

visualiseren. Behalve in de vorm van publicaties, hebben we <lit resultaat 
ook verspreid in de vorm van een gereedschap, Sequoia View, <lat gratis 

kan warden opgehaald [r4]. Tot dusverre hebben ruim 165.000 mensen 
<lit gedaan. 

Recent hebben we een variant op deze m ethode ontwikkeld, 
Beamtrees [15]. Een bezwaar van de standaard treemap-m ethode is <lat 
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figuur 8 

Visualisatie harde 

schijf als een 

Beamtree 

samengesteld~ knooppunten (mappen) niet expliciet zichtbaar worden 
gemaakt. Door de rechthoeken in te krimpen en als het ware de onder
liggende rechthoeken in beeld te brengen kan <lit worden verholpen. 
Als we geen verdere maatregelen nemen, clan geeft <lit weer abstracte 
beelden die lastig te begrijpen zijn. Door gestapelde buizen als meta
foor te gebruiken wordt veel duidelijker wat de structuur van de 
gegevens is. 

We kunnen boomstructuren ook op een heel andere manier in beeld 
brengen, namelijk als echte, botanische bomen. Als je naar een echte 
boom kijkt, clan zie je een groot aantal takken, twijgen, bladeren, maar 
toch is de structuur helder en goed te begrijpen. Ernst Kleiberg heeft 
in het kader van zijn afstuderen een methode ontwikkeld om abstracte 
boomstructuren als min of meer realistische bomen in bee Id te brengen 
[16] (figuur 9) . Ook hier wordt weer de inhoud van een harde schijf ge
toond. Een doorlopende tak representeert een map, de bollen met kegels 
representeren verzamelingen bestanden. Deze oplossing, waarbij bestan
den als fruit worden gerepresenteerd, bleek veel beter te werken dan de 
voor de hand liggende oplossing om bestanden als bladeren te tonen. 
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Botanlsche 

visualisatie harde 

schijf 

~guur 9 

I 
I 
[ ··---------------------------~ 

Dit waren voorbeelden van de toepassing van kennis uit de computer
grafiek op abstracte gegevens. Ik wil u nu een voorbeeld presenteren 
uit de wetenschappelijke visualisatie. Stroming speelt een belangrijke 
rol bij allerlei processen, zoals het weer en klimaat, de aerodynamica 
van auto's en vliegtuigen en ook bij allerlei industriele processen. Tal 
van simulaties warden gedaan om te voorspellen wat de stroming is bij 
een gegeven configuratie, en om daarmee iets te kunnen zeggen over 
het weer van morgen of over de kwaliteit van een carrosserie. Dit soort 
simulaties produceert enorm veel gegevens en visualisatie is daarbij 
onmisbaar. 

Er zijn allerlei manieren om stroming in beeld te brengen. Klassiekers 
zijn het gebruik van pijlen en stroomlijnen. Dit soort visualisaties is 
echter vaak lastig te begrijpen. Aan de andere kant, als we op een brug 
over een rivier staan en naar het stromende water kijken, dan hebben 
we daar geen enkele moeite mee. Hoe kunnen we stroming effectiever 
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figuur 10 

Windveld 

gevisualiseerd door 

textuur [demo] 

in beeld brengen? In 1991 heb ik hiertoe het gebruik van textuur 
gelntroduceerd [17]. Textuur speelt een belangrijke rol bij waam eming. 
Zonder moeite, pre-attentief, gebruiken we textuur bijvoorbeeld om 
materialen te herkennen; hout, marmer, stucwerk hebben alle een 
kenmerkende textuur. Ook om stroming in beeld te brengen kunnen 
we textuur gebruiken. Bij experimentele stromingsvisualisatie gebeurt 
dit al lange tijd: als we fijn magnesiumpoeder op een stromend water
oppervlak verstuiven, dan vertelt de bewegende textuur ons waar zich 
wervels en andere kenmerken van de stroming bevinden. 

Recent hebben we een nieuwe methode voor het in beeld brengen van 
stroming ontwikkeld, genaamd Image Based Flow Visualization [18]. 
Door de grafische apparatuur uit te buiten kunnen we hiermee met 50 
beelden per seconde complexe stroming op allerlei manieren in beeld 
brengen: door middel van bewegende deeltjes, stroomlijnen en ook als 
bewegende textuur. Een voorbeeld wordt getoond in figuur ro: het 
gemiddelde windveld in januari op het westelijk halfrond [19]. Met 
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name in de vorm van een animatie blijkt dit zeer effectief om de 
stroming in beeld te brengen. 
Behalve voor wat betreft realisme is dit ook een mooi voorbeeld van 
de multi-disciplinariteit van het vakgebied visualisatie. De methode 
is gebaseerd op een wiskundig model van een fysisch proces: het 
injecteren, het transport en het diffunderen van gekleurde inkt. 
Om artefacten te voorkomen is bij de discretisatie gebruikgemaakt 
van signaaltheorie. Dit model hebben we omgezet naar een efficient 
algoritme, gebruikmakend van onze kennis van grafische apparatuur. 
Verder hebben we uiteraard gebruikgemaakt van stromingsleer, zowel 
voor het definieren van het proces als voor het definieren van de 
gewenste functionaliteit. 
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Vooruitbr 

figuur 11 

Personal Space 

Staton 

Ik heb u een overzicht gegeven van het vak en de richting die we met 
onze groep zijn ingeslagen. Wat willen we in de toekomst doen? Het 
gebied is groot en er is nog veel onontgonnen terrein. 
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Een belangrijk aspect dat in deze rede amper genoemd is, is interactie. 
Interactie met gegevens is essentieel om inzicht te krijgen: elke selectie, 
wijziging van instelparameters geeft weer nieuw inzicht en roept nieuwe 
vragen op, maar om <lit mogelijk te maken is een natuurlijke interactie 
vercist. 

Het werk van Jurriaan Mulder en Robert van Liere bij het CWI is 
wat <lat betreft heel inspirerend. Zij ontwikkelen een desktop virtual 
reality systeem, het Personal Space Station (PSS) . Bij <lit systeem kijkt 
de gebruiker naar het beeld op een monitor via een spiegel. Door 
middel van stereo en het aanpassen van het beeld aan de positie van 
de waarnemer wordt een sterke suggestie van diepte gewekt. Verder 
wordt de gebruiker in staat wordt gesteld om op een heel natuurlijke 
wijze de getoonde objecten te manipuleren. Hij plaatst zijn handen 
achter de spiegel, zodanig <lat het virtuele beeld en de interactieruimte 
samenvallen. Met videocamera's wordt de positie bepaald van de 
gereedschappen die hij in zijn handen heeft en wordt het beeld aan
gepast door zijn handelingen. Deze aanpak is zeer veelbelovend, zowel 
vanwege de natuurlijkheid van het beeld en de interactie als vanwege 
praktische aspecten zoals kosten en ruimtebeslag. Zoals Robert zegt: 
To see is een stap, to grasp gaat nog veel verder. 
Ik ben dan ook zeer verheugd, <lat Robert van Liere sinds vorig jaar 
een <lag in de week bij onze groep werkt en ook daar onderzoek naar 
interactie uitvoert. Bij ons en bij de faculteiten Biomedische Technologie 
en Industrial Design staat nu ook zo'n PSS en ik zie uit naar verdere 
ontwikkelingen op <lit gebied. 

Ik heb betoogd <lat het gebruik van realisme voor visualisatie een 
krachtig hulpmiddel is. We hebben <lit laten zien voor boomstructuren. 
In de toekomst gaan we verder onderzoeken of <lit ook voor netwerken 
en multivariate gegevens werkt. Hierbij is de uitdaging enerzijds om het 
concrete probleem van een gebruiker op te lossen en anderzijds om te 
komen tot generieke methoden en inzichten die voor ta! van applicaties 
bruikbaar zijn. Uiteraard streven we naar het laatste, maar de variatie 
aan soorten gegevens en gebruikersvragen is groot. Nogmaals, visua
lisatie is een jong vakgebied. Het ontwikkelen van nieuwe oplossingen 
is op zichzelf nog steeds een vruchtbaar terrein, maar in de toekomst 
dienen we meer te streven naar algemeen geldende uitspraken over 
bijvoorbeeld 2D versus 3D visualisatie en de effectiviteit van grafische 
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aspecten als kleur, vorm, textuur en positionering. 
Een aardig aspect van visualisatie is dat nieuwe problemen eenvoudig 
te genereren zijn. Als het lukt om honderd elementen in beeld te 
brengen, dan is het visualiseren van tienduizend elementen een 
uitdaging. En als we dat onder de knie hebben, dan proberen we het 
voor een miljoen. Schaal en schaalbaarheid zijn belangrijke aspecten. 
Het zal duidelijk zijn dat als er meer gegevens dan beeldpunten zijn, 
de gegevens gereduceerd dienen te warden; vaak !open we al veel eerder 
tegen grenzen aan. Simplificatie, in combinatie met interactietechnieken 
waarmee de gebruiker eenvoudig door de gegevens kan navigeren, is dan 
ook een belangrijk thema. Ook hier ligt, zowel voor wat betreft interactie 
als voor wat betreft presentatie, nog veel onontgonnen terrein. In nauwe 
samenwerking met prof. Rumpf (Universiteit Duisburg) zijn we dit 
gebied nader aan het verkennen [20]. 
Verder willen we de samenwerking met gebruikers versterken. We 
werken op dit moment samen met onder andere de OAS-groep van 
prof. Groote (eindige-toestand-automaten), met Philips (software 
visualisatie), in het kader van het SMARTER-project met diverse 
Computational Fluid Dynamics groepen binnen de TU /e en in het 
kader van het E3DAD-project werken we samen met Bouwkunde 
en de User Centred Design groep op het gebied van architectonisch 
ontwerpen. Verder maken we nu onze eerste stappen op het gebied 
van DNA-visualisatie, in samen-werking met het PRI in Wageningen. 
Samenwerking blijkt in de praktijk heel vruchtbaar en stimulerend 
voor het ontwikkelen van nieuwe ideeen. 
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Ik hoop hiermee een beeld te hebben gegeven van het vakgebied 
visualisatie en mijn positie daarin. Ik dank de Technische Universiteit 
Eindhoven voor het in mij gestelde vertrouwen om <lit vak verder gestalte 
te geven. In mijn professionele loopbaan heb ik het geluk gehad om 
voortdurend te kunnen leren en samenwerken met een groot aantal 
inspirerende personen. Ik kan ze hier niet alien noemen, ik beperk 
me tot de belangrijkste. 

Jae Wismans, hoogleraar Letselbiomechanica en research manager bij 
TNO-IW, is voor mij een belangrijk voorbeeld geweest. Dankzij hem 
heb ik al bij mijn afstuderen geleerd hoe belangrijk het is om enerzijds 
te streven naar concrete resultaten en om daar anderzijds snel over te 
publiceren. 
Ik heb heel veel te danken aan Erik Jansen, hoogleraar Computergrafiek 
aan de TU Delft. Hij heeft me in staat gesteld om uitdagend onderzoek 
te verrichten en ook later heeft hij mij voortdurend gestimuleerd. Erik 
Jansen en Wim Bronsvoort waren inspirerende begeleiders tijdens mijn 
promotietijd, waar ik nog steeds heel warme herinneringen aan heb. 
Mijn promotor, Denis McConalogue, kan deze <lag helaas niet meer 
meemaken. Hij leerde mij om te relativeren en afstand te nemen. 
Zijn wijsheid en goede raad geef ik nog vaak door aan mijn studenten. 
Mijn vroegere collega's bij ECN, met name Rob Daalder, Juri Berkhoff 
en Hans Akkermans, dank ik voor de ruimte die ze me gaven om 
onderzoek te doen en voor de prettige werksfeer. 
Op visualisatiegebied ben ik veel dank verschuldigd aan Frits Post, 
universitair hoofddocent aan de TU Delft, en aan Robert van Liere, 
groepsleider Visualisatie en Virtual Reality bij het CWI. Met beiden heb 
ik de afgelopen jaren een lange en vruchtbare samenwerking gehad, en 
samen zijn we erin geslaagd om Nederland op het gebied van visualisatie 
stevig op de kaart te zetten. Ik heb vaak geprofiteerd van hun diepe 
inzicht, brede kennis, grote netwerk en, bovenal, van alle inspirerende 
gesprekken over een breed scala aan onderwerpen. In <lit verband wil ik 
ook Wim de Leeuwen Jurriaan Mulder noemen. Het was een genoegen 
om hen als promovendus te begeleiden en laterals collega's met ze 
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samen te werken. 
Bij de faculteit Wiskunde en Informatica beb ik ook weer bet geluk 
gebad om een stimulerende werkomgeving en vooral om een groat 
aantal inspirerende mensen te treffen. Kees van Overveld was mijn 
voorganger; ik beb grate bewondering voor zijn enthousiasme, 
veelzijdigbeid en creativiteit. Hij was en is een belangrijke inspirator 
en toetssteen voor mij. De samenwerking met Jan Friso Groote en Bob 
Mattheij is heel stimulerend. Hun onderwerpen zijn totaal verschillend, 
maar beiden waardeer ik om hun grate expertise en de bereidheid om 
samen te werken en nieuwe tecbnologie in te zetten voor bun eigen vak. 
Het bestuur van de faculteit, met name Jos Baeten, beeft me altijd veel 
steun en vertrouwen gegeven. Vaak werden mij, zonder dat ik erom 
vroeg, al nieuwe mogelijkheden en kansen aangeboden waardoor ik de 
ruimte kreeg om allerlei activiteiten te ontplooien. 
Ik ben trots op mijn eigen groep, bestaande uit Huub van de Wetering, 
Alex Telea, Kees Huizing, Wim Nuij , Arjan Kok, Elisabeth Melby, 
Frank van Ham en Slava Pranovich. In korte tijd zijn we er samen in 
geslaagd om bet onderwerp informatievisualisatie uit te diepen en een 
intemationale positie te veroveren. Ik hoop en verwacht, dat we die 
positie de komende jaren nog veel verder kunnen uitbouwen. 
Mijn ouders hebben deze dag helaas niet kunnen meemaken. Ik dank 
hen voor hun warmte en stimulans. Deze hebben er uiteindelijk toe 
geleid, dat ik bier vandaag mag staan. 

Ten slotte dank ik mijn vrouw en kinderen. Zij bouden me scberp. U 
denkt misscbien dat een publicatie in een vooraanstaand wetenscbap
pelijk tijdscbrift een prestatie is, welnu, het is veel moeilijker om in 
buize Van Wijk serieus te warden genomen. Niettemin, lieve Simone, 
Merel en Ivo, jullie zijn voor mij de belangrijkste bran van mijn geluk, 
en als dank draag ik deze rede aan jullie op. 

Ik dank u voor uw belangstelling. 
Ik beb gezegd. 
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