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Wat voelt en ziet een fysicus? 
 
 
Mijnheer de Rector Magnificus, 
zeer gewaardeerde toehoorders, 
 
Bij binnenkomst hier in het Academiegebouw hebben velen van u goed rond moeten 
kijken om er achter te komen waar u nu precies moet zijn. Waarschijnlijk heeft u 
gezocht naar bordjes of pijlen of een persoon die u verder kon helpen. Hier in de aula 
keek u rond of u nog bekenden zag en bovendien nam u deze indrukwekkende ruimte 
in u op. U kunt zich goed verstellen dat dat zonder gebruik te maken van uw visuele 
systeem veel moeilijker zou zijn geweest. Het belang van het zien voor ons dagelijks 
leven is evident. 
 
De beschikbaarheid van tactiele informatie daarentegen, wordt vaak als 
vanzelfsprekend aangenomen en ten gevolge daarvan, wordt het belang ervan sterk 
onderschat. Het belang van de tast wordt vaak geïllustreerd door te verwijzen naar 
mensen die het gebruik van een van de andere zintuigen moeten missen, met name 
blinden en slechtzienden. Inderdaad zijn blinden sterk afhankelijk van de tast, maar 
dat neemt niet weg dat in het dagelijks leven, de tast bij iedereen een grote rol speelt. 
Denkt u er maar eens aan, hoe moeiteloos u uw sleutels uit uw broekzak vist. Maar 
het belang van de tast is nog veel groter: leven zonder de beschikbaarheid van tast is 
vrijwel onmogelijk! Perifere neuropathie is een ziekte, waarbij de receptoren die 
zorgen voor het tastgevoel ontbreken of niet werken. Patiënten die hieraan lijden zijn 
zwaar gehandicapt en kunnen zonder visuele terugkoppeling, geen controle 
uitoefenen over hun ledematen; in het donker, of wanneer ze bijvoorbeeld onder 
dekens liggen, zijn ze compleet hulpeloos. Zonder er bij na te denken, kunnen ze niet 
blijven staan. Zulke patiënten zijn gelukkig zeldzaam, maar ze maken ons bewust van 
onze afhankelijkheid van de tast in de meeste van onze dagelijkse activiteiten.  
 
Ook in de wetenschap is de tast onderbelicht. Met name in het buitenland, maar ook 
hier in Utrecht, bestaan grote groepen wetenschappers die zich bezighouden met het 
onderzoeken van de visuele waarneming, en dat is al vele jaren zo. Op het gebied van 
de tastwaarneming, ook wel haptische waarneming genoemd, zijn wereldwijd echter 
slechts een paar kleine groepen werkzaam en is de concentratie wetenschappers die 
zich daar mee bezighouden in Utrecht één van de grootste. Op tastgebied is er dus nog 
veel te doen.  
 
De bestudering van de waarneming hoort in eerste instantie bij de psychologie, maar 
ook andere disciplines zoals de biologie, de fysiologie en de geneeskunde houden zich 
er mee bezig. In Nederland bestaat de unieke traditie dat de waarneming ook binnen 
de fysica wordt onderzocht. De verschillende disciplines brengen ieder hun eigen 
expertise mee bij het benaderen van de onderzoeksvragen, hoewel er natuurlijk ook 
overlap zit in de gebruikte meettechnieken. De meetgegevens komen uiteindelijk 
allemaal van proefpersonen, proefdieren of patiënten. De kennis die wij vanuit de 
fysica inbrengen, bestaat onder andere uit mechanica, wiskunde, waaronder niet-
Euclidische meetkunde en differentiaal–geometrie, materiaalkunde en thermische 
fysica. Ons onderzoek kenmerkt zich verder door het werken met fysisch of 
wiskundig goed gedefinieerde stimuli. Daarnaast bestaat in onze onderzoeksgroep een 
sterke voorkeur voor het werken met echte objecten als stimuli.  
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Het lijkt misschien ambitieus om zowel de tast als het zien tegelijk te willen 
onderzoeken, maar in de praktijk blijkt het heel inspirerend te werken. Belangrijke 
vragen die spelen in het visuele onderzoek zijn vaak even relevant voor het haptische 
onderzoek. Experimentele technieken die geschikt zijn gebleken voor de ene 
modaliteit, kunnen vaak met enige aanpassingen ook worden gebruikt voor de andere 
modaliteit. Ook modellen, zowel theoretisch, neurofysiologisch als psychofysisch van 
aard, zijn regelmatig toepasbaar op zowel de tast als het zien. De aanwezigheid van 
onderzoek naar beide modaliteiten binnen één groep is heel vruchtbaar gebleken. Tot 
op heden bestuderen we tast en zien voornamelijk gescheiden van elkaar, maar in de 
toekomst zullen ook de interacties tussen de twee modaliteiten onderwerp van studie 
worden. 
 
De drijfveer van alle wetenschappers die zich met de waarneming bezighouden is dat 
we willen begrijpen hoe het allemaal werkt. Wat kunnen we eigenlijk precies 
waarnemen, en waardoor worden de grenzen van onze waarneming bepaald: zijn die 
fysisch of fysiologisch van aard? En hoe kunnen we de resultaten het beste 
beschrijven of modelleren? Ik hoop u aan de hand van een aantal voorbeelden, een 
beeld te geven van de onderzoeksvragen die ons op dit moment bezighouden. Ik zal 
proberen antwoord te geven op de vraag wat een fysicus voelt en ziet. Ik zal u, zowel 
visueel als haptisch, meenemen langs ruimte, vorm en materialen. Hoewel ik deze 
onderdelen afzonderlijk zal bespreken, hoop ik dat de onderlinge samenhang vanzelf 
duidelijk wordt. Ik zal beginnen met de ruimte zoals wij die visueel waarnemen. 
 
 
Visuele ruimte 
 
Hermann von Helmholtz, de man naar wie ons onderzoeksinstituut is vernoemd, was 
halverwege de negentiende eeuw een van de eersten die opmerkte dat er met onze 
visuele waarneming van de ruimte om ons heen iets vreemds aan de hand is. Als je 
een paar draden op een rechte lijn voor een persoon hangt, dan ziet die lijn er voor die 
persoon helemaal niet recht uit. Afhankelijk van de afstand van de draden tot de 
persoon, ziet de lijn er hol of bol uit. Daar tussen in is er een afstand waarop fysisch 
recht er ook precies als recht uitziet. Latere wetenschappers zijn dat begin vorige 
eeuw in meer detail gaan onderzoeken. De bekendste experimenten zijn gedaan door 
Hillebrand en Blumenfeld in het begin van de twintigste eeuw met een soort 
waxinelichtjes in het donker. Proefpersonen moesten de lichtjes op evenwijdige lijnen 
zetten, of, in een ander experiment, op gelijke afstand van elkaar. Daarbij mochten ze 
zelf de lichtjes natuurlijk niet aanraken, maar gaven ze instructies aan de proefleider. 
Hoewel deze twee taken fysisch gezien identiek zijn, bleken er toch verschillende 
resultaten uit te komen. Ook hier luidde de conclusie dat er iets vreemds aan de hand 
is met de visuele ruimte zoals wij die waarnemen.  
 
Om te kunnen uitleggen hoe over deze discrepanties werd gedacht, neem ik u even 
mee naar een driehoek. Zoals velen van u waarschijnlijk weten, is de som van de 
hoeken van een driehoek op een plat vlak, altijd gelijk aan 180 graden. Als we echter 
een driehoek op het oppervlak van een bol tekenen, dan is die som van de hoeken 
helemaal geen 180 graden! Afhankelijk van de grootte van de bol en de grootte van de 
driehoek, kan de som oplopen tot wel 270 graden of zelfs meer. Dit komt omdat het 
oppervlak van een bol gekromd is. Om dit voorbeeld iets aanschouwelijker te maken, 
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moet u zich voorstellen dat u een wereldreis gaat maken die begint in de Nairobi, de 
hoofdstad van Kenia. Nairobi ligt op de evenaar en uw eerst etappe gaat over de 
evenaar naar het oosten en u stopt in Sulawesi, in Indonesië. U heeft nu ongeveer een 
kwart van de aardomtrek afgelegd. Vervolgens reist u rechtstreeks naar het noorden, 
naar de noordpool. Vanaf de noordpool gaat u weer naar het zuiden, waarbij u uw 
richting zo uitkiest dat u weer precies bij uw beginpunt in Nairobi uitkomt. Als u uw 
reis uittekent op een globe, dan is het duidelijk dat uw traject driehoekig is. Iedere 
hoek is echter precies 90 graden en daardoor is de som van de hoeken in dit geval 270 
graden, en niet 180 graden wat op een plat vlak het geval zou zijn. Volgens de 
wiskundige definities is het ook zo dat op het oppervlak van een bol lijnen van gelijke 
afstand niet evenwijdig zijn, en dat was precies wat er in het visuele experiment met 
de waxinelichtjes ook was gevonden: lijnen waarop de waxinelichtjes even ver van 
elkaar waren gezet, waren anders dan de lijnen die evenwijdig waren gemaakt. Op dat 
moment ontstond het idee dat de visuele ruimte, dus de ruimte zoals wij die 
waarnemen, net als het oppervlak van een bol gekromd is. Na dat inzicht stortten 
wetenschappers zich op de vraag hoeveel de visuele ruimte dan wel gekromd was en 
of die kromming positief dan wel negatief was, maar consensus werd er niet echt 
bereikt.  
 
Nu vraagt u zich natuurlijk af, hoe representatief de bevindingen met waxinelichtjes 
in een donkere kamer zijn voor de dagelijkse visuele waarneming van onze omgeving.  
Dat nu, is precies de vraag die wij ons ook hebben gesteld. Ons doel is dan ook om de 
visuele ruimte te onderzoeken in een realistische omgeving die meer lijkt op de 
dagelijkse omstandigheden waarin we verkeren. Hoewel het verleidelijk is om 
hiervoor een virtuele ruimte te gebruiken, omdat je dan gemakkelijk allerlei 
randvoorwaarden kunt veranderen, geven wij er bij deze experimenten de voorkeur 
aan om het in een echte ruimte te doen. Daarbij opereren wij over het hele scala aan 
mogelijkheden: van een goed verlichte laboratoriumkamer waarin toch wanden, vloer 
en plafond zijn gecamoufleerd met landbouwplastic, zodat je de aangeboden stimulus 
goed in de hand hebt, tot experimenten buiten op een groot grasveld, waarbij je bent 
overgeleverd aan de weersomstandigheden die van uur tot uur kunnen variëren en die 
grote invloed kunnen hebben op wat je de proefpersoon precies aanbiedt. Al dit soort 
experimenten hebben interessante bevindingen opgeleverd. 
 
In de meest verarmde omgeving, een laboratoriumruimte met wanden die met 
gekreukeld zwart plastic waren behangen en waarbij de proefpersoon in een hokje zat 
dat zicht op de vloer en het plafond verhinderde, lieten we proefpersonen een aantal 
verschillende taken doen. Zij moesten bijvoorbeeld met behulp van een 
afstandsbediening een pijl dusdanig draaien dat hij ging wijzen naar een doel. Het 
doel was een balletje op een statief op ooghoogte. Het gaat in dit experiment om 
exocentrisch wijzen, dat wil zeggen dat de pijl niet recht voor de proefpersoon staat 
maar ergens opzij. Proefpersonen voeren deze taak uit op een zeer reproduceerbare 
wijze, maar zij maken daarbij grote systematische fouten: als het doel verder weg 
staat dan de pijl, dan richten ze hem als het ware op een punt dat verder weg ligt. De 
gemaakte fout kan wel oplopen tot 20 graden! Ook als proefpersonen een pijl moeten 
draaien zodanig dat hij evenwijdig staat aan een andere pijl, treden zulke grote 
systematische fouten op. Verrassend genoeg treden dezelfde fouten op als we al het 
camouflagemateriaal weghalen en de proefpersoon de taken laten uitvoeren in een 
gewone ruimte, waar plafond, vloer, muren, deuren, stopcontacten en dergelijke wel 
te zien zijn. In de praktijk zult u dit allemaal wel eens hebben ervaren. Als iemand die 
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naast u staat en bijvoorbeeld wijst naar een opvallend vogeltje, dan valt het niet mee 
om zelf dat vogeltje te vinden met behulp van de uitgestoken arm van de andere 
persoon. Dat heeft natuurlijk deels te maken met het feit dat u niet weet hoe ver weg u 
moet kijken, maar zeker ook met het feit dat u de aangegeven richting verkeerd 
inschat. 
 
Buiten in het veld hebben we experimenten gedaan waarbij proefpersonen een 
radiografisch bestuurbare tank waarop een paal bevestigd was, moesten dirigeren naar 
het punt midden tussen een paar andere palen. Hierbij voerden we dus eigenlijk het 
draadjesexperiment van Helmholtz uit, maar dan op een veel grotere schaal en in 
alledaagse omstandigheden. De uitkomst was echter vergelijkbaar: ook in deze 
situatie vind je dat wat de proefpersoon als recht waarneemt, in de fysische ruimte 
gekromd is. 
 
De vraag die zich opdringt is of de visuele ruimte wiskundig gezien wel homogeen is. 
Een manier om dit te testen met zo min mogelijk aannames over hoe de ruimte precies 
in elkaar zit, kan met behulp van de stelling van Pappus. De geometrische stelling van 
Pappus vertelt ons hoe je van twee sets van drie punten die op een rechte lijn liggen, 
een derde set van zulke punten kunt construeren. Door de proefpersoon zo’n derde set 
te laten construeren en vervolgens te testen of deze drie punten voor de proefpersoon 
inderdaad op een rechte lijn liggen, kun je de homogeniteit van de ruimte testen. 
Hierbij maakt het niet uit dat de geconstrueerde lijn fysisch gekromd is, zolang de 
proefpersoon maar waarneemt dat hij recht is. Onze experimenten buiten op een 
grasveld hebben aangetoond dat deze visuele ruimte weliswaar gekromd maar toch 
homogeen is. 
 
In al onze experimenten vonden we dus steeds dat de visuele ruimte gekromd is. Het 
is echter niet zo dat we iedere keer dezelfde kromming vinden: de kromming blijkt af 
te hangen van de precieze taak die je aan de proefpersoon geeft. Dit verklaart ten dele 
waarom er in de literatuur nooit consensus is bereikt. Afhankelijk van de taak blijkt 
het visuele systeem gebruik te maken van andere geometrische eigenschappen. We 
hebben dus niet een unieke interne representatie van de visuele ruimte om ons heen. 
 
 
Haptische ruimte 
 
Dames en heren, van de visuele ruimte stap ik nu over op de haptische ruimte. U zult 
zien dat daar vergelijkbare vragen spelen. Nog voordat de discussie over de precieze 
kromming van de visuele ruimte begon te woeden, begon men zich af te vragen of er 
met de haptische ruimte misschien iets soortgelijks aan de hand was. De eerste die dit 
onderzocht was Blumenfeld in 1937. Hij vroeg aan geblinddoekte proefpersonen om 
touwtjes, die met punaises aan een tafelblad waren bevestigd, naar zich toe te trekken 
en te zorgen dat ze evenwijdig aan elkaar werden gehouden. Hij vond dat 
proefpersonen inderdaad systematische fouten maken; afhankelijk van de afstand 
tussen de touwtjes, werden ze te ver naar binnen of juist te ver naar buiten gehouden. 
Met andere woorden, de touwtjes werden verre van evenwijdig gehouden.  
 
Na het werk van Blumenfeld uit het begin twintigste eeuw is er eigenlijk nauwelijks 
meer aandacht geweest voor de haptische ruimte, totdat wij er een aantal jaren 
geleden interesse voor kregen. Inmiddels hebben we vier opstellingen laten maken 
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waarmee we nauwkeurige metingen kunnen doen in het horizontale, het frontale en 
het midsagittale vlak, alsmede in de driedimensionale ruimte. Uitgebreide metingen 
met alle opstellingen hebben uitgewezen dat proefpersonen grote maar systematische 
fouten maken. Het is als proefleider soms moeilijk te geloven, maar onder sommige 
omstandigheden zetten proefpersonen de staafjes die ze evenwijdig moeten maken 
bijna loodrecht op elkaar. Het omgekeerde treedt dan ook op: als je diezelfde 
proefpersonen onder dezelfde omstandigheden vraagt om de staafjes loodrecht op 
elkaar te zetten, dan zetten ze ze vrijwel evenwijdig.  
 
Dit soort grote afwijkingen van fysisch evenwijdig zijn natuurlijk alleen maar 
interessant als ze systematisch en reproduceerbaar zijn. Dat blijkt inderdaad het geval. 
De grootte van de afwijking hangt af van de afstand tussen de staafjes en als je 
proefpersonen vraagt om een heel veld van staafjes evenwijdig aan elkaar te zetten, 
ontstaat er een heel regelmatig patroon: van links naar rechts worden de staafjes 
steeds verder naar rechts gedraaid om nog evenwijdig aan de andere staafjes te 
voelen.  Alle proefpersonen laten dezelfde vervorming van de haptische ruimte zien, 
waarbij de grootte van de vervorming proefpersoonafhankelijk is. 
 
Deze resultaten wijzen er op dat proefpersonen deze taak op een consistente wijze 
uitvoeren, maar dat ze daarvoor niet het juiste referentiesysteem gebruiken. Er bestaat 
grote evidentie dat zij onbewust gebruik maken van een egocentrisch referentiekader, 
dat wil zeggen een referentiekader dat aan hun eigen lichaam is gekoppeld. U kunt 
zich dit voorstellen door denkbeeldig uw hand op verschillende plaatsen op een tafel 
te leggen. Het patroon van de richting van de vingers lijkt sterk op het patroon dat 
verkregen wordt met de set evenwijdige gemaakte staafjes. Simulaties laten zien dat 
het gemeten patroon beschreven kan worden als een gewogen gemiddelde van 
“fysisch evenwijdig” en evenwijdig in het egocentrische referentiestelsel.  
 
Een directe test van de egocentrische invloed, komt uit een experiment waarin 
proefpersonen niet vrij waren om zelf hun handoriëntatie te kiezen, maar waarin de 
handoriëntatie door de experimentator werd opgelegd. De voorspelling was dat als de 
afwijking wordt bepaald door de invloed van het egocentrische referentiesysteem dat 
gekoppeld is aan de hand, de afwijking moet variëren met de oriëntatie van de hand. 
Meer specifiek luidde de voorspelling dat als de handen naar buiten werden gedraaid, 
dus met de richting van de afwijking mee, dat dan de afwijking nog groter zou 
worden, maar dat als de handen naar binnen werden gedraaid, dus tegen de richting 
van de afwijking in, de afwijking juist kleiner zou worden. Dit bleek inderdaad het 
geval. Ondanks het feit dat proefpersonen het erg moeilijk en onnatuurlijk vonden om 
staafjes evenwijdig te zetten met hun handen naar binnen gedraaid, deden ze het juist 
onder die omstandigheden bijna perfect. De conclusie uit deze experimenten is dan 
ook dat proefpersonen nauwelijks rekening houden of kunnen houden met de stand 
van hun hand.  
 
Omdat de resultaten zulke systematische patronen opleveren, kunnen ze goed 
wiskundig gemodelleerd worden en met zo’n model kunnen dan weer nieuwe 
voorspellingen worden gemaakt. Uit een model dat gebaseerd was op de resultaten 
van het evenwijdig zetten van staafjes, volgde een voorspelling voor de vorm van 
haptische rechte lijnen. Recentelijk hebben we zulke lijnen gemeten, en de gekromde 
vorm die we vonden voldoet precies aan de voorspellingen van het wiskundige model.  
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Dames en heren, zowel bij het zien als bij het voelen van de ruimte om je heen maak 
je dus flinke inschattingsfouten. Deze fouten zijn heel robuust en vrijwel niet af te 
leren. Het is dus een gegeven waarmee rekening moet worden gehouden. Nu denkt u 
misschien dat u daar in het dagelijks leven niet mee te maken heeft, maar dat is nog 
maar de vraag. Een paar jaar geleden was er een Europees congres in Groningen en de 
hal waar de posters stonden werd verlicht door een serie evenwijdige TL-balken. 
Alleen ... ze zagen er absoluut niet evenwijdig uit. Hier zagen we onze eigen stimuli 
in het echt! Nu is het niet zo erg als u een plafond in de hal van een ziekenhuis niet 
goed ziet, maar het roept wel allerlei andere vragen op: Kunnen scheidsrechters wel 
echt goed inschatten waar de bal heen gaat? Kunt u een ingewikkelde verkeerssituatie 
eigenlijk wel goed overzien? Op het gebied van de tast blijken blinde proefpersonen 
nog grotere fouten te maken. Geeft dan een grote driedimensionale plattegrond voor 
blinden wel de handigste informatie? Het zijn vragen waar ik in ieder geval niet zo 
maar “ja” op durf te antwoorden. 
 
 
Visuele vormwaarneming 
 
Voor onze interactie met de omgeving moeten we niet alleen de ruimte maar ook de 
vorm van objecten om ons heen waarnemen, zowel visueel als haptisch. Voor de 
visuele waarneming van onze dagelijkse omgeving, gebruiken we verschillende 
soorten informatie. Hoewel het feit dat we met twee ogen kijken vaak wordt gezien 
als enige bron van diepte-informatie is dat onjuist. Ook met slechts één oog is het 
goed mogelijk om vorm en diepte te zien. We halen onder andere informatie uit 
relatieve beweging, grootte, textuur, perspectief, accommodatie, overdekking, en 
stand van de ogen. In het onderzoek wordt het belang van deze informatiebronnen 
vaak afzonderlijk onderzocht. Stimuli worden meestal dusdanig verarmd dat nog 
slechts één of twee van de informatiebronnen aanwezig zijn. Het mag duidelijk zijn 
dat zulke verarmde stimuli in weinig meer lijken op de objecten die we dagelijks om 
ons heen zien. Hoewel dit type onderzoek een schat aan kennis heeft opgeleverd, 
geven wij er de laatste jaren de voorkeur aan om met veel realistischere stimuli te 
werken. 
 
Het liefst zouden we werken met echte objecten, maar omdat dat in de praktijk nogal 
gecompliceerd en erg tijdrovend is, gebruiken we meestal een compromis, namelijk 
foto’s van echte objecten. Soms zijn dat foto’s die we in goed gecontroleerde 
omstandigheden in onze eigen studio hebben gemaakt, maar vaak ook zijn het foto’s 
uit boeken of van internet. Hoewel we in dat laatste geval dus niet veel weten van het 
gefotografeerde object, in ieder geval niet de precieze dimensies of de 
lichtomstandigheden waarbij de foto is gemaakt, is dat voor onze vraagstellingen 
nooit een probleem. Een veel gemaakte fout in de literatuur is namelijk dat een foto 
alle informatie in zich draagt van het oorspronkelijke driedimensionale object en dat 
je daarmee het oorspronkelijke object zou kunnen reconstrueren. Hoewel dat 
misschien overeenkomt met onze introspectieve ervaring als we naar foto’s kijken, is 
dit expliciet niet waar: een foto is een tweedimensionale projectie van een 
driedimensionale scène, en die derde dimensie is niet terug te halen uit de foto. Met 
andere woorden, er bestaat een oneindige verzameling scènes die dezelfde foto 
zouden kunnen opleveren. Dit geldt ook voor gesimuleerde driedimensionale vormen 
die men op een computerscherm laat zien. Ook al is de formule bekend waarmee het 
object is gegenereerd, dan nog is het onmogelijk om van het tweedimensionale beeld 
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op unieke wijze terug te komen bij het driedimensionale object. Het is daarom 
principieel onjuist om de uitspraak te doen dat een proefpersoon iets fout heeft gezien. 
Mogelijk komt de interpretatie van die proefpersoon overeen met één van de scènes 
uit die oneindige verzameling. 
 
Interessanter is daarom de vraag wat voor keuzes een proefpersoon maakt onder 
verschillende omstandigheden of bij verschillende taken. Om dat te kunnen meten 
gebruiken wij een aantal verschillende meettechnieken die zijn ontwikkeld door 
professor Jan Koenderink en doctor Andrea van Doorn. Bij één van die technieken 
moet de proefpersoon de vorm van een figuurtje zo instellen dat het lijkt alsof het een 
cirkel is die op het oppervlak is geschilderd. Als je de proefpersoon dat laat doen voor 
een heleboel plaatsen op het oppervlak van het object, dan kun je uit die gegevens een 
driedimensionaal oppervlak construeren. Op deze manier kun je bijvoorbeeld 
vergelijken hoe de proefpersoon dat doet onder verschillende omstandigheden, 
bijvoorbeeld monoculair, dat is met één oog, of binoculair, dat is met twee ogen. Het 
blijkt dat als je naar echte driedimensionale objecten kijkt, je dat het beste met twee 
ogen kunt doen, maar dat als je diepte in een foto of een schilderij wilt zien, je beter 
met één oog kunt kijken. Informeel was dit al wel langer bekend, maar wij hebben 
voor het eerst kunnen aantonen dat dit ook echt zo is. Deze meetmethode is geschikt 
voor allerlei onderzoeksvragen, zoals bijvoorbeeld het bepalen van de invloed van de 
lichtrichting of het contrast op de waargenomen vorm.  
 
Bij een andere taak moeten proefpersonen doorsnedes instellen van het 
gefotografeerde object. Dat levert voor verschillende proefpersonen vaak 
verschillende resultaten op, die soms nauwelijks met elkaar correleren. Als we echter 
bij het berekenen van de correlatie de locatie op het tweedimensionale oppervlak 
meenemen, dat wil zeggen dat we een affiene correlatie berekenen, dan correleren de 
instellingen van de verschillende proefpersonen meestal zeer goed met elkaar. Bij 
zo’n affiene correlatie correleer je niet direct de ingestelde dieptes, maar laat je ook 
bepaalde vervormingen in de diepte toe. De interpretatie van deze bevindingen is dat 
het er op lijkt alsof verschillende personen vanuit een verschillend gezichtspunt naar 
het driedimensionale object kijken. Deze mogelijkheid ligt geheel besloten in de 
vrijheid die de proefpersoon heeft bij de driedimensionale interpretatie van een 
tweedimensionale afbeelding. 
 
Dit soort bevindingen heeft verstrekkende implicaties. Hoe vaak komt het niet voor 
dat er belangrijke beslissingen worden genomen op grond van een beeld of een foto? 
Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld forensisch onderzoek of medisch onderzoek.  
Het verradelijke zit hem in het feit dat we ons niet realiseren, hoe groot onze 
onbewuste vrijheid is bij de interpretatie van een tweedimensionaal plaatje. 
 
 
Haptische vormwaarneming 
 
Dames en heren, u weet nu dat u bij vormwaarneming u uw visuele systeem niet altijd 
zo maar kunt vertrouwen en de vraag is nu, hoe zit het dan bij de tast? Om de stand 
van zaken in het haptische onderzoek te illustreren, wil ik een experiment bespreken 
dat zo’n 20 jaar geleden is gepubliceerd door een zeer vooraanstaande groep 
wetenschappers in een uitstekend internationaal tijdschrift. Een grote groep 
proefpersonen werd geblinddoekt en zij kregen een serie huis- tuin- en 
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keukenvoorwerpen aangeboden, zoals een beker, een schaar, een kam, een lepel, een 
pannetje, enzovoort. Aan hen werd gevraagd om deze voorwerpen te betasten en zo 
snel mogelijk te zeggen wat het voorwerp was. De onderzoekers stelden vast dat 
mensen via de tast snel en nauwkeurig voorwerpen kunnen herkennen. Hoewel dit 
experiment misschien meer lijkt weg te hebben van een spelletje op een verjaardag 
dan van een serieus onderzoek, zou ik toch het belang ervan niet willen bagatelliseren. 
In 1985 was het tastonderzoek nog een dusdanig ondergewaardeerd en onontgonnen 
vakgebied, dat zelfs dit soort basale experimenten nog niet waren uitgevoerd. 
 
Om het belang van dit herkenningsexperiment in een iets positiever daglicht te stellen, 
wil ik nog een ander experiment noemen, dat voor u wellicht veel verrassendere 
uitkomsten heeft. De mogelijkheid bestaat om tekeningen te maken die je ook kunt 
voelen. Het blijkt nu dat als je proefpersonen vraagt om eenvoudige tekeningen van 
bijvoorbeeld een huisje, een boompje of een beestje te herkennen, dit extreem veel 
moeite kost. Als het proefpersonen al lukt om zo’n tekening te herkennen, dan zijn ze 
er toch vaak minutenlang mee bezig. Dezelfde tekeningen worden visueel in een 
fractie van een seconde herkend, dus aan de moeilijkheid van de tekeningen ligt dit 
niet. Tegenover dit probleem met tweedimensionale figuren staat dus het gemak 
waarmee driedimensionale objecten worden herkend. Een van onze missies is om er 
achter te komen waarom tekeningen voelen zo enorm moeilijk is. 
 
Om te kunnen begrijpen hoe de herkenning van driedimensionale voorwerpen in zijn 
werk gaat, is het allereerst nodig om kwantitatief onderzoek te doen met behulp van 
wiskundig goed gedefinieerde vormen. Alleen als je precies weet wat je stimulus is, 
kun je beginnen te begrijpen waar de grenzen van de gevonden waarneming door 
bepaald worden. Hoewel daar in de literatuur al wel een begin mee was gemaakt, 
komt de grootste bijdrage op dit gebied inmiddels uit ons eigen lab.  
 
Driedimensionale voorwerpen kunnen natuurlijk heel ingewikkeld zijn, maar gladde 
objecten laten zich lokaal goed beschrijven door middel van kwadrieken. We zijn dan 
ook begonnen met het meten van waarnemingsdrempels van kwadratische 
oppervlakken, zoals paraboloïden en hyperboloïden. Zo’n experiment is sneller 
bedacht dan uitgevoerd. Allereerst moeten de vormen gemaakt worden. Vanwege de 
hoge gevoeligheid van mensen voor kleine verschillen, is het heel belangrijk dat de 
vormen zeer nauwkeurig worden gemaakt. De technici van onze Werkplaats Fysica 
zijn gelukkig in staat om zulke vormen te maken, maar bij de eerste serie vormen 
kostte het de computergestuurde freesmachine veertien uur per vorm. Voordat je aan 
een experiment kunt beginnen, ben je dan wel een paar maanden verder. Gelukkig 
kon het freesproces geoptimaliseerd worden en hebben we inmiddels een paar kasten 
vol met vormen. De experimenten zelf kosten ook veel tijd. Om nauwkeurige 
drempels te kunnen bepalen zijn veel metingen nodig, en per proefpersoon zijn we 
dan ook meestal vele uren kwijt, uiteraard verspreid over meerdere dagen.  
 
Ik kan niet stilstaan bij alles wat we inmiddels hebben gevonden, maar ik zal proberen 
u een idee te geven van onze markantste vondsten. In meerdere experimenten hebben 
we geconstateerd dat het moeilijker is om vorm te vergelijken met twee handen dan 
met één hand. Dus als u wilt voelen of twee voorwerpen hetzelfde zijn, kunt u dat 
beter beoordelen als u alleen uw rechter- of alleen uw linkerhand gebruikt. Het blijkt 
nadelig te zijn om beide voorwerpen tegelijk te kunnen voelen met de verschillende 
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handen. Recentelijk hebben we hetzelfde gevonden voor de vingers: vergelijken gaat 
met één vinger beter dan met twee vingers tegelijk. 
 
Hoewel we in eerste instantie voornamelijk geïnteresseerd waren in actieve tast omdat 
dat het meeste lijkt op de situatie in het dagelijkse leven, realiseerden we ons ook dat 
als we echt iets te weten wilden komen over onderliggende mechanismen, we toch 
ook statische experimenten moesten doen. Een uitgebreid promotieonderzoek liet zien 
dat krommingsdiscriminatie langs de vingers beter gaat dan loodrecht daarop. Dit had 
echter direct te maken met de lengte van het contactoppervlak: als de lengte in de 
twee richtingen gelijk werd gemaakt, dan was ook de krommingsdrempel gelijk. 
Aangezien echter de hand nu eenmaal langwerpig gevormd is, heeft dit een 
interessante consequentie: als je hand op een bolvormig object legt, dan zal dit niet 
bolvormig voelen, maar meer als een ellipsoïde. Een voetbal voelt dus eigenlijk als 
een rugbybal. Dit konden we in experimenten ook echt aantonen.  
 
Daarnaast wilden we ook weten wat nu eigenlijk de factor is die de hoogte van de 
krommingsdrempel bepaalt. In een gekromde stimulus zit informatie van 
verschillende ordes: de hoogte is nulde-orde informatie, de hellingen zijn eerste-orde 
en de kromming is tweede orde. Door stimuli te maken waarin deze informatie al dan 
niet aanwezig was, konden we aantonen dat eerste-orde informatie het belangrijkst is. 
Dit hadden we eerst aangetoond voor stimuli ongeveer ter grootte van een hand. 
Echter, bij de tast heb je natuurlijk een veel groter bereik, dat varieert van kleine 
vingerbewegingen tot hele armbewegingen. Dit vergde weer vele nieuwe stimuli en 
technieken om ze te maken. De grootste konden worden gemaakt met een 
computergestuurde freesmachine, de middelste grootte werd gemaakt op een 
draadvonkmachine en de allerkleinste stimuli hebben we bij de Stichting Ruimte-
Onderzoek Nederland laten opdampen. Het interessante is nu dat over het hele bereik, 
dus van kleine vingerbewegingen tot grote armbewegingen, de drempel op dezelfde 
manier van de grootte van de stimulus afhangt, namelijk lineair op een dubbel-
logaritmische schaal. Deze schaalonafhankelijkheid moet haast wel betekenen dat het 
onderliggende mechanisme op alle schalen hetzelfde is. De toekomst zal moeten leren 
of dat inderdaad zo is.  
 
De absolute waarnemingsdrempel voor de tast bleek ongeveer 1 µm te zijn. Enerzijds 
tonen onze experimenten dus aan dat we zeer gevoelig zijn voor kleine 
vormverschillen, maar anderzijds nemen we vormen anders waar dan de fysische 
werkelijkheid. 
 
 
Materialen 
 
Relatief recent zijn we begonnen aan de haptische en visuele waarneming van 
materialen en materiaaleigenschappen. Ook op dit gebied is er een belangrijke rol 
weggelegd voor de fysica. Met name voor ons tastonderzoek is de keuze voor echte 
materialen uit ons dagelijkse leven belangrijk en uniek. In de wetenschappelijke 
literatuur moet men zich meestal beperken tot materialen die op eenvoudige wijze zijn 
geparametriseerd. Zo wordt bijvoorbeeld schuurpapier vaak gebruikt voor het 
onderzoek naar de haptische waarneming van ruwheid, omdat de door de fabrikant 
opgegeven korrelgrootte een maat is voor de ruwheid. Andere fysische materiaal-
eigenschappen, zoals wrijving en indrukbaarheid, worden nauwelijks onderzocht 
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omdat er geen kant en klare series materialen bestaan waarin deze eigenschappen 
systematisch variëren. Dankzij onze toegang tot allerlei fysische meettechnieken, zijn 
wij in staat wel zulke experimenten te doen.  
 
Inmiddels hebben wij van ruim 100 materialen die we in ons dagelijkse leven 
tegenkomen, zoals metalen, stoffen, glas, rubber, kunststof, hout, enzovoort, de 
fysische ruwheid, de indrukbaarheid, de warmtegeleidingscoëfficiënt en de 
warmtecapaciteit gemeten. Zowel visueel als haptisch kunnen we daar goed 
gecontroleerde experimenten mee doen. Als bijvoorbeeld aan proefpersonen wordt 
gevraagd om materialen op volgorde van toenemende ruwheid te ordenen, dan doen 
ze dit, zowel haptisch als visueel, op een consistente manier. De visuele of haptische 
perceptieve ruwheid komt echter maar ten dele overeen met de fysische ruwheid. Uit 
andere experimenten is gebleken dat de perceptieve ruwheid in het geval van de tast 
direct wordt beïnvloed door de indrukbaarheid. Het omgekeerde is ook het geval: de 
perceptieve indrukbaarheid wordt beïnvloed door de ruwheid. Waarschijnlijk speelt 
ook wrijving een rol bij haptische ruwheid. Het is een uitdaging voor de nabije 
toekomst om er achter te komen welk samenspel van fysische eigenschappen de 
perceptieve ruwheid bepaalt.  
 
Een ander belangrijk aspect van materialen is de perceptieve temperatuur. Sommige 
materialen voelen warm aan, andere juist koud. Denk bijvoorbeeld aan het verschil 
tussen metalen en textiel zoals wol of katoen. Als deze materialen zich in dezelfde 
ruimte bevinden, hebben al deze materialen toch dezelfde temperatuur, namelijk 
kamertemperatuur. Uw handen zullen een temperatuur hebben van tegen de 30 graden 
en de kamer heeft in de winter meestal een temperatuur van rond de 20 graden. Dit 
verschil in temperatuur zorgt ervoor dat er warmte vanuit uw hand het materiaal 
instroomt. Het hangt van de warmtegeleiding van het materiaal af hoe snel dit gebeurt 
en van de warmtecapaciteit van het materiaal hoeveel warmte het totaal kan opnemen. 
De warmtecapaciteit en warmtegeleiding van materialen kunnen erg uiteenlopen. 
Recente experimenten wijzen er op dat mensen zowel gevoelig zijn voor de warmte-
geleiding als voor de warmtecapaciteit. Op het gebied van de waarneming van 
materialen in het algemeen en temperatuurwaarneming in het bijzonder is nog vrijwel 
niets bekend. Onze bevindingen zullen ons dan ook zeker nieuwe inzichten opleveren. 
 
 
Uitleiding 
 
Dames en heren, in vogelvlucht heb ik u laten zien wat een fysicus ziet en voelt. Het 
moge duidelijk zijn dat dit een vakgebied is waar naast fysici ook psychologen, 
biologen en anderen een belangrijke bijdrage leveren. Het is met recht een 
multidisciplinair vakgebied. We hebben elkaar en elkaars expertise en ideeën nodig 
om verder te komen. Ik vind het van groot belang dat ons onderzoek is ingebed in het 
Helmholtz Instituut, een samenwerkingsverband van wetenschappers afkomstig uit 
verschillende disciplines en werkzaam in verschillende departementen en faculteiten. 
Dit instituut maakt het mogelijk dat wetenschappers die verschillend zijn opgeleid, 
leren van elkaars kennis en methodes. Dankzij het speciale Helmholtz-opleidings-
curriculum worden onze AIO’s echte Helmholtz-AIO’s.  
 
De Utrechtse Universiteit heeft in haar Strategisch Plan aangegeven dat 
multidisciplinair onderzoek een belangrijke peiler is voor de toekomst. Het blijkt in de 
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praktijk echter organisatorisch lastig te zijn dat zulk onderzoek de grenzen van de 
nieuwe grote faculteiten kan overschrijden. De vereiste massa wordt binnen een 
faculteit niet altijd gehaald, en daarmee is zulk onderzoek direct kwetsbaar. Gelukkig 
ziet het er naar uit dat het Helmholtz Instituut de universitaire hergroeperingen toch 
zal overleven. 
 
De kracht van een multidisciplinaire aanpak is dat wetenschappers vanuit 
verschillende disciplines zich met dezelfde onderzoeksvragen bezighouden. Dit vergt 
wetenschappers die goed zijn opgeleid in hun eigen discipline, maar die geleerd 
hebben om open te staan voor probleemstellingen in andere disciplines. Het is dan 
ook verheugend dat de invoering van het bachelor-masterstelsel het mogelijk heeft 
gemaakt dat studenten, veel meer dan voorheen, vakken kunnen volgen bij een andere 
studierichting. We moeten er echter voor waken dat we hierin niet doorschieten. 
Zodra een opleiding bestaat uit een bonte verzameling van vakken uit de 
verschillende disciplines, gaat in wezen het echte multidisciplinaire aspect verloren: 
multidisciplinariteit bestaat niet zonder de afzonderlijke disciplines. Een 
natuurkundige met interesse voor de psychologie of de biologie, of een psycholoog 
met interesse voor de natuurkunde en de biologie, kan een essentieel andere bijdrage 
leveren aan ons vakgebied dan iemand die is opgeleid met een beetje natuurkunde, 
een beetje psychologie en een beetje biologie. Het baart mij dan ook grote zorgen dat 
het steeds moeilijker lijkt te worden om echte natuurkundigen op te leiden die 
interesse hebben in onze richting. 
 
Dames en heren, ik hoop dat u een beeld heeft gekregen van de vragen waar wij ons 
mee bezighouden en van de manier waarop wij deze vragen aanpakken. De kennis die 
dit onderzoek oplevert is voornamelijk fundamenteel van karakter en daarom horen 
onze bevindingen thuis in de handboeken. Zeker op het gebied van de tast ontbreken 
er in die boeken nog vele hoofdstukken, die op dit moment echter nog niet kunnen 
worden geschreven. De verwachting is dat wij daar een significante bijdrage aan 
kunnen leveren. 
 
 
Dankwoord 
 
Aan het einde van mijn rede wil ik graag nog een aantal mensen bedanken.  
 
Het College van Bestuur, het bestuur van de toenmalige faculteit Natuur- en 
Sterrenkunde, en allen die aan mijn benoeming hebben bijgedragen, dank ik voor het 
in mij gestelde vertrouwen. Uiteraard zal ik mijn uiterste best doen om dat vertrouwen 
niet te beschamen. 
 
Ik ben de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO, zeer 
erkentelijk voor het regelmatig financieren van onze onderzoeksprojecten. Dankzij 
een grote VICI-subsidie kunnen we het Utrechtse tastonderzoek blijvend op de kaart 
zetten. 
 
Hooggeleerde Koenderink, beste Jan, 
Hoewel ik nooit bij jou student of promovendus ben geweest, zie ik jou toch als mijn 
grote leermeester. Nog voor mijn promotie op het gebied van spraakanalyse, durfde jij 
het aan om mij aan te nemen als universitair docent met als onderzoeksgebied de 
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visuele waarneming. Ik heb het voorrecht gehad om me dit vakgebied eigen te maken 
met jou als inspirerend voorbeeld en als grondlegger van veel vernieuwend onderzoek 
naast mij. Daarnaast zag jij al in een heel vroeg stadium in, dat het voor mijn carriëre 
van essentieel belang zou zijn om een geheel eigen onderzoekslijn te starten. Jij hebt 
mij gestimuleerd en alle vrijheid gegeven om het haptische onderzoek op de kaart te 
zetten. Samen hebben wij al veel mooie projecten tot een goed einde weten te 
brengen. Ik hoop van harte dat we nog vele jaren kunnen samenwerken. 
 
Zeergeleerde Van Doorn, Pont en Te Pas, beste Ans, Sylvia en Susan, 
Als naaste collega’s van Fysica van de Mens hebben we veel met elkaar 
samengewerkt, zowel op het gebied van onderzoek als op onderwijs. Veel van het 
vandaag besproken onderzoek zou zonder jullie ondenkbaar zijn geweest. Ik ervaar 
het als nuttig, leerzaam en ook heel gezellig om regelmatig bij elkaars onderzoek 
betrokken te zijn. Het is bijzonder om in deze mannenwereld die de natuurkunde 
helaas nog steeds is, met zoveel vrouwen te kunnen samenwerken.  
 
Onderzoek naar de haptische en visuele waarneming van de echte wereld, staat of valt 
met de beschikbaarheid van echte stimuli en echte opstellingen. De bijdrage en 
expertise van technici is dan ook van eminent belang. Beste Hans Kolijn, Pieter 
Schiphorst en collega’s van de IGF, elders in de wereld zijn ze soms jaloers op onze 
stimuli, die met zoveel precisie op computergestuurde freesmachines gemaakt zijn. 
Dankzij jullie inzet kunnen wij experimenten uitvoeren die elders ondenkbaar zijn.  
 
In de loop der jaren heb ik al veel promovendi, postdocs en studenten mogen 
begeleiden. Ik vind het een groot voorrecht om met zoveel begaafde en enthousiaste 
jonge mensen om me heen te werken en om samen te proberen steeds weer nieuwe 
onderzoeksgebieden te ontginnen. Bij veel van het vandaag besproken onderzoek zijn 
zij nauw betrokken geweest. Ik dank jullie allemaal voor jullie inzet. 
 
Lieve mama en papa, ik ben erg blij dat jullie in actie zijn gekomen toen de directeur 
van de lagere school alle meisjes, ongeacht hun prestaties, doorverwees naar de 
naburige huishoudschool of MAVO. Dankzij jullie inzet mocht ik toelatingsexamen 
doen op een gymnasium en werd de weg naar de universiteit niet bijna onmogelijk 
gemaakt. Hoewel mijn droom van kinds af aan was geweest om dierenarts te worden, 
ben ik, na een paar keer uitgeloot te zijn, verder gegaan met mijn parkeerstudie 
natuurkunde. Hoewel jullie het me gegund hadden om full-time huisvrouw te worden, 
hebben jullie me altijd enorm gestimuleerd om mijn eigen weg te kiezen en daar ben 
ik zeer dankbaar voor. Ik vind het geweldig hoe jullie met alles meeleven en ik ben er 
trots op dat jullie mijn ouders zijn. 
 
Lieve Peter, wie zou ik zijn zonder jou? Ik weet het niet, want we zijn al zo lang 
samen. Ik dank je voor je onvoorwaardelijke steun. Dat ik nu hoogleraar ben, voelt als 
iets wat we samen hebben bereikt.  
 
Dames en heren, tot slot wil ik u allen bedanken voor uw komst naar het 
Academiegebouw. Ik hoop dat ik vandaag iets van mijn enthousiasme voor dit 
onderzoeksgebied op u heb kunnen overbrengen. 
 
Ik heb gezegd. 
 


