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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Studies in Interactive Visualization 

R. van Liere 

1. Interactieve visualisatie is vooral geschikt wanneer een onderzoeker geen 
volledig begrip heeft van een te onderzoeken probleem. 

2. Computationele sturing is de ultieme vorm van het visueel debuggen van 
programma's. 

3. Ondanks de vooruitgang in het bouwen van virtuele omgevingen, zal het 
verschil tussen werkelijkheid en illusie voorlopig groot blijven. 

4. Immersie is alleen geschikt voor drie-dimensionale toepassingen waarin de 
gebruiker op een natuurlijke manier een verband kan leggen tussen de 
virtuele wereld en wat te verwachten valt in de werkelijke wereld. 

5. Een hoog-dimensionale ruimte is gemakkelijk als een voornamelijk zwart 
vlak te tekenen, maar is erg moelijk inzichtelijk te representeren. 

6. Ondanks de roep om meer synergie en kennistransfer in informatica-
onderzoek, wordt de rol van toepassingen nog steeds onderschat. Dit 
komt doordat de informaticus geleerd wordt om toepassingen slechts als 
een black box te zien. 

7. Bij de beoordeling van wetenschappelijke projecten zouden aanvragers 
anoniem en referenten bij naam bekend moeten zijn. 

8. Einstein's bekende uitspraak "intuitie is belangrijker dan kennis" wordt 
door de moderne kennismaatschapij steeds meer onder druk gezet. 

9. In plaats van ze steeds weer buitenspel te zetten, zou de wereldschaakbond 
een voorkeursbehandeling moeten geven aan excentrieke en eigenzinnige 
wereldkampioenen zoals Morphy, Aljechin, Fischer en Kasparov. 

10. Zo hard mogelijk fietsen is een uitstekend middel om zelfvertrouwen te 
kweken. 





About the cover: A splat field of the citation index of all IEEE Visualization con
ference papers. Color indicates the density of papers in different visualization topics, 
such as flow, volume and information visualization. Grey conic shaped icons represent 
my contributions to this forum. 
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