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Van de redactie nummer 2, jaargang 2, Juli 2006
De Connectie

Cribs
De term Cribs zal bij velen van jullie een lichtje doen branden. Het programma MTV Cribs 
zal daarbij mogelijk als eerst in de gedachten komen. Voor degenen die niet weten wat dit tele-
visieprogramma inhoudt: In dit programma worden de huizen van bekende artiesten bezocht 
en vergeleken met de welbekende kribbe. “Waar wil hij naar toe?”, vragen jullie je vast af, want 
wat is nu de ‘connectie’ tussen MTV en AI? Behalve dat in dit programma het taalgebruik van 
de gasten daalt naar het niveau van door de computer gegenereerde taal, werd de term crib 
ook gebruikt voor een van de eerste toepassingen van AI op het gebied van taal. Cribs luidden 
in de Tweede Wereldoorlog de ondergang in van de Duitsers. 

Het Duitse leger gebruikte tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het versturen van geheime 
informatie de door Arthur Scherbius in 1918 uitgevonden codeermachine Enigma. Enigma 
maakte gebruik van polyalfabetische substitutie. Dit houdt in dat er in een bericht meerdere let-
ters worden vervangen door andere letters. Door het proces een aantal keer achter elkaar te 
herhalen ontstaan er al gauw veel mogelijke combinaties. De Polen Rejewski, Zygalski en 
Rozycki kraakten in 1932 al deze code van de Duitsers. Toen de Duitsers bij aanvang van de 
Tweede Wereldoorlog Polen binnenvielen, waren de Polen door zowel financiële nood als het 
constant veranderende ontwerp van de Enigma genoodzaakt hun informatie door te spelen 
aan de Britten. Met behulp van de Poolse gegevens, werden in het Britse Bletchley Park teksten 
die vermoedelijke voorkwamen, zoals “An der Oberbefehlshaber”, ”Nichts zu melden” of  ”Es 
Lebe Den Führer”, gebruikt om de positie van gecodeerde tekst te bepalen (cribs), en dus de 
Enigma te kraken. Ze pasten de verkregen informatie (ook wel vertaalsleutel genoemd) toe op 
de rest van de tekst, zodat ze binnen 24 uur een heel bericht konden ontcijferen door middel 
van de decodeermachine “Bombe”. 

De door Alan Turing gebouwde decodeermachine “Bombe” is dus eigenlijk een van de eerste 
toepassingen op het terrein van AI en taal. Zelf  ben ik niet zo’n ster in programmeren, dus 
voor mij zit het programmeren van een nieuwe Bombe er niet in.  Over het algemeen kom ik 
niet veel verder dan het stukje tekst waar iedereen die een nieuwe programmeertaal wil leren 
mee te maken krijgt. “Hello World!” is dan ook de titel van dit nieuwe nummer van De Con-
nectie. In dit nummer proberen we de huidige ontwikkelingen op het gebied van taal en AI in 
kaart te brengen. Zo hebben we op pagina 8 tot en met 11 een uitgebreid verslag van de “Lan-
guage and the Mind” conferentie door onze eindredacteur Wouter Beek en op pagina 25 tot 
en met 27 een nieuw artikel in de rubriek “Stage in AI”, dit maal over conceptvisualisatie met 
behulp van semantische webtechnologie. Het openingsartikel is deze keer van Martijn Schut 
en beschrijft evoluerende communicatie en taal. De vaste column, deze keer van Coert van 
Gemeren, werpt een kritische blik op de logica van het spellen (pag.7). Dan hebben we nog de 
nieuwe rubriek “Wat zegt de student?”, waarbij AI studenten van verschillende universiteiten 
hun meningen geven over AI. Deze eerste keer hebben we vrouwelijke AI-ers onderworpen 
aan het vragenvuur.

Veel leesplezier!

Rory Sie, hoofdredacteur



Stel je voor dat het het jaar 2091 is en je 
stuurt de nano-robots van je shuttle naar 
buiten om meteoorschade te repareren. 
Vertrouw je dat ze dit goed zullen doen? 
 Stel je voor, het is nu 2061 en de stad Am-
sterdam heeft besloten om een nieuw sur-
veillance systeem te gaan gebruiken dat be-
staat uit een zwerm van autonome micro-
camera’s. Voel jij je veilig? 
 Stel je voor dat het 2031 is en het eerste 
androïde voetbalteam daagt een menselijk 
elftal uit om de openingswedstrijd van de 
wereldcup te spelen. Op welk team zet jij 
je geld?

Het is nu 2006 en we zijn 
nog steeds 25 jaar verwij-
derd van het vroegste toe-
komstscenario, maar een 
groeiende groep weten-
schappelijke pioniers werkt 
nu al aan een nieuwe ge-
neratie ontwerpmethoden 
en technieken voor groot-
schalige, gedistribueerde en 
zelforganiserende systemen 
die bestaan uit heel veel 
zelfstandige en adaptieve 
eenheden. Door een brug te 
slaan tussen natuur en technologie is het mogelijk om op de na-
tuur geïnspireerde theorieën (zoals bijvoorbeeld evolutie, ecolo-
gie en sociale interactie) toe te passen op nieuwe technologische 
uitdagingen (zoals bijvoorbeeld robotsystemen, ge-embedde 
systemen en autonome computernetwerken).

Om deze systemen eens wat nauwkeuriger te bekijken, moeten 
we ons eerst realiseren dat je eigenlijk op twee manieren naar 
dit soort systemen kunt kijken. Enerzijds kun je een analyse-
bril opzetten, waarbij je dit soort zelforganiserende complexe 
systemen in de natuur bekijkt en onderzoekt. Anderzijds kun 
je kijken door de ontwerp-bril, waarbij je met name geïnteres-
seerd bent in het maken van programma’s en het ontwerpen 
van algoritmen die gebaseerd zijn op dit soort systemen. Een 
goed voorbeeld van een analytisch onderzoek is het werk van 
Hemelrijk (RU Groningen), waarbij zij kijkt naar het fenomeen 
van dominantie interacties bij primaten. Bij dit onderzoek wor-
den op basis van een simpel individueel model (van hoe een 
primaat zich gedraagt) een aantal geobserveerde fenomenen 
gesimuleerd. Het blijkt bijvoorbeeld dat het meest dominan-
te mannetje, letterlijk, altijd een centrale plaats in de kolonie 
heeft. Aan de andere kant is bijvoorbeeld het werk van Dorigo 
(VU Brussel) gericht op het bedenken van efficiënte algoritmen 
voor onder andere het Traveling Salesman Problem, op basis van 
de manier waarop mieren feromonen1 gebruiken om voedsel 
te vinden. Allebei de onderzoeken hebben te maken met com-
plexe zelforganiserende systemen, maar ze hebben duidelijk 
verschillende invalshoeken. Je kunt het een beetje vergelijken 
met het onderzoek naar evolutionaire methoden – de bioloog 
is geïnteresseerd in hoe evolutie ‘in het echt’ heeft plaatsgevon-
den, en de informaticus gebruikt het idee van evolutie om er 
een intelligent zoekalgoritme op te baseren.

�  Door dieren geproduceerde stof, afgegeven in de omgeving, 
met als doel het gedrag van andere individuen van dezelfde soort 
te beïnvloeden. (Red.)

Wij gebruiken van oorsprong evolutio-
naire methoden, dus het is logisch dat wij 
de ontwerp-bril op zetten als we praten 
over complexe zelforganiserende syste-
men. Er is een goed voorbeeld dat dui-
delijk aangeeft wat onze interesse is. Stel 
je een zwerm vogels voor of  een school 
vissen. Deze vogels of  vissen organiseren 
zich dusdanig dat er een mooi patroon 
ontstaat – een grote zwerm vogels die bij 
zonsondergang zo gecoördineerd bewe-
gen, dat ze wel gedirigeerd lijken te zijn. 
Of  je kent misschien de cartoon wel waar 
veel kleine vissen een grote vis vormen die 

een andere grote vis aanvallen. Nu zou het onderzoek van dat 
patroon dus analytisch zijn, zoals we boven hebben besproken. 
In de jaren ‘80 van de vorige eeuw heeft Reynolds een simulatie 
gemaakt van een zwerm vogels. Daarbij bleken drie parame-
ters voldoende om de natuurlijke bewegingen van een zwerm 
na te bootsen: separation – stuur dusdanig om andere vogels te 
ontwijken, alignment – stuur richting de gemiddelde richting van 
andere vogels, en cohesion – stuur richting de gemiddelde locatie 
van andere vogels.2

Reynolds had dus een analyse-bril op. Maar nu over naar het 
ontwerpprobleem – stel je voor dat je graag wilt dat de zwerm 
een rechte lijn vormt, of  een cirkel, of  een acht. Hoe moeten 
de vogels dan reageren op separation, alignment en cohesion? 
Reynolds had dusdanige regels gevonden voor zijn vogels, zodat 
er natuurlijk zwermgedrag ontstond. Maar hij vond geen regels 
voor een lijn, cirkel of  een achtje. Zijn deze drie parameters 
dan eigenlijk wel voldoende? Of  moeten er andere parameters 
bij (die misschien niet bestaan in het echt)? En als je meerdere 
parameters bedacht hebt, welke regels horen er dan bij? En een 
specifieke eigenschap van een complex systeem is dat de regels 
alleen op ‘lokale informatie’ kunnen werken, dus er kan geen 
centrale coördinatie zijn. Is het dan wel mogelijk om een suc-
cesvol algoritme te bedenken dat alleen lokale informatie nodig 
heeft? Het moge duidelijk zijn dat het vinden van antwoorden 
op dit soort vragen veel werk behoeft – theoretisch en experi-
menteel onderzoek.

Het voorbeeld geeft duidelijk aan hoe de analyse- en ontwerp-
brillen elkaar aanvullen – eerst is Reynolds er in geslaagd om 
iets uit de natuur na te bootsen en daarna gaat de ontwerper er 
mee aan de haal om het toe te passen op allerlei ontwerppro-
blemen. Voor de toekomstscenario’s die in het begin geschetst 

� De simulaties zijn te zien op Craig Reynolds’ website, die te 
vinden is op: http://red3d.com/

De complexiteit van Collectieve Intelligentie
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werden moeten dit soort vragen ook opgelost worden. En dan 
zijn de tijdsinschattingen waarschijnlijk zo slecht nog niet – er 
moet nog heel veel werk verzet gaan worden. 
Natuurlijk zijn we niet alleen geïnteresseerd in vogels die in 
achtvormige formaties kunnen vliegen. We kunnen de hele 
aanpak ook veel abstracter bekijken – dan hebben we het in 
het algemeen over problemen die we hopelijk met gedecen-
traliseerde mechanismen kunnen oplossen. En die range van 
problemen kan erg breed zijn – van microflyers die het oppervlak 
van Mars inspecteren, tot een zoekmachine op internet waar-
bij de crawlers zichzelf  organiseren om zo efficiënt mogelijk te 
opereren.

Er zijn hele lijsten op te zetten met eigenschappen van com-
plexe, adaptieve, zelf-organiserende systemen. Veel onder-
zoekers hebben dit in de laatste twee à drie decennia gedaan. 
Twee fundamentele bouwstenen voor zulke complexe systemen 
komen hier elke keer terug: communicatie en coöperatie. De 
individuele eenheden (agenten, cellen, apparaten, etc.) moe-
ten informatie met elkaar uitwisselen door middel van com-
municatie om iets uit te voeren dat ze niet zelfstandig kunnen 
doen. Wij hebben de relatie tussen communicatie en coöpe-
ratie onderzocht in een complex adaptief  systeem: een virtuele 
samenleving. Hierbij moesten agenten samenwerken om te over-
leven. Ze beschikten over drie verschillende communicatiemo-
gelijkheden: Centraal via een soort prikbord waar alle andere 
agenten toegang toe hebben, decentraal via sociale netwerken 
waarmee  kan worden gecommuniceerd, en adaptief, waarbij 
de agenten gaandeweg leren communiceren. Wij onderzoch-
ten welke communicatiemogelijkheid de beste is. De omgeving 
is dus een virtuele samenleving, zoals het computerspel The 
Sims, waarbij we ons baseerden op de Sugarscape-wereld van 
Epstein en Axtell.3

�  http://brookings.edu

Er is veel werk verricht op het gebied van evoluerende com-
municatie en taal, in het bijzonder aan deze kant van de oce-
aan door het lab van Luc Steels (VU Brussel, Sony). Bij ons 
systeem evolueert de taal niet als zodanig, maar meer het com-
municatiemechanisme zelf. Dus de taal, syntax en semantiek, 
leggen we vast; een agent leert de waarde van een parameter 
die bepaalt of  hij communiceert. Bij wijze van spreken gooit 
de agent elke keer een muntje op – bij kop gaat hij communi-
ceren, bij munt niet. En bij een muntje is de parameterwaarde 
0,5. Maar het idee van leren te communiceren is dat de agent 
deze waarde zelf  leert, zodat hij optimaal opereert. Een waarde 
van 1,0 geeft aan dat de agent altijd communiceert. We gebrui-

ken een evolutionair algoritme als leermethode: Via genetische 
overdracht worden langzamerhand de individuen intelligenter. 
Ze leren te communiceren omdat het moet.

Een agent wisselt informatie uit over zijn huidige locatie en 
de hoeveelheid voedsel op deze locatie. Samenwerking wordt 
afgedwongen doordat een agent in zijn eentje slechts een van 
tevoren bepaalde, maximale hoeveelheid voedsel kan consume-
ren. Als de hoeveelheid voedsel op zijn huidige locatie boven dit 
maximum ligt, heeft hij een andere agent nodig om te eten – in 
dat geval wordt de hoeveelheid voedsel netjes gedeeld.

Nadat we de simulaties hadden gedraaid, bleek dat de agenten 
zowel praten als luisteren hadden geleerd. Beide waren dus ten 
goede van de agent en de agenten hadden dat zelf  uitgevonden. 
Maar wat ons verbaasde was dat de agenten meer de neiging 
ontwikkelden tot luisteren dan tot praten. In termen van de eer-
dere parameterwaarden: luisteren convergeerde naar ongeveer 
0,9; terwijl praten naar 0,7 convergeerde.

Dit onderzoek is een voorbeeld van hoe er wordt gekeken naar 

De complexiteit van Collectieve Intelligentie
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manieren om bepaalde individuele parameters adaptief  te kun-
nen maken (op basis van evolutionair leren) in systemen waar-
bij er op het systeemniveau iets collectiefs bereikt moet worden. 
We doen dit soort onderzoek ook in een iets bredere context 
voor het ontwerpen van de controllers van microflyers die een on-
bekend landschap gaan verkennen, bijvoorbeeld het oppervlak 
van Mars. Hierbij zijn er ook een aantal individuele parameters 
waarvan de waarden op een adaptieve manier bepaald moeten 
worden. Er is ook vaak weinig tot niets bekend over het land-
schap waar de agenten in komen te opereren – daarom is het 
belangrijk dat het ontwerpen eigenlijk gebeurt op het moment 
van uitvoering (bij wijze van spreken als de flyers al op Mars 
zijn). Dit alles zorgt ervoor dat er weinig voorbereidend werk 
gedaan kan worden. Natuurlijk is dit een extreem voorbeeld, 
maar het is wel ons ideaal om een ontwerpmethode te hebben 
die uiteindelijk zoiets aan kan. 

De specifieke invalshoek bij dit grotere onderzoek is te kijken 
naar ‘collectieve specialisatie’ – het ontwikkelen van gespeci-
aliseerde agenten, of  groepen van agenten, als reactie op een 
bepaalde omgevingsdruk. Hierbij kunnen de agenten zichzelf  
specialiseren, of  kunnen groepen zich specialiseren in één be-
paalde parameter. Die specialisatie is mogelijk door het instel-
len van de parameters: Agenten met een hogere luister- dan 
praatparameter zijn bijvoorbeeld gespecialiseerd in luisteren. 
Dan is het interessant om te kijken wat er in verschillende si-
tuaties nodig is – soms is het bijvoorbeeld nodig dat er 30% 
praat-agenten zijn en 70% luister-agenten, terwijl in een an-
dere situatie juist 90% praat-agenten en 10% luister-agenten 

beter werkt. Dit heeft dus een beetje te maken met de manier 
waarop in het echt soorten (of: species) ontstaan zijn. Binnen de 
evolutionaire biologie is dit ook een heet hangijzer, dus hopelijk 
kunnen onze verschillende invalshoeken elkaar een beetje aan-
vullen om hier meer over te weten te komen.

Het is nu wellicht duidelijk dat, willen de scenario’s aan het be-
gin van dit artikel werkelijkheid worden, er nog veel zal moeten 
gebeuren.ø
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Martijn Schut stu-
deerde van 1993-1998 
Kunstmatige Intel-
ligentie aan de VU. 
Daarna promoveerde 
hij in 2002 aan de Uni-
versity of Liverpool 
(UK) op het proef-
schrift “Intention Re-
consideration”. Sinds 

2001 is Martijn Universitair Docent 
Kunstmatige Intelligentie aan de VU, ge-
specialiseerd in organisatiedynamiek en 
zelforganisatie. 

Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 augustus 2006 vindt op de Vrije 
Universiteit Amsterdam de eerste DECOI summerschool plaats, een 
uniek initiatief  binnen het vakgebied van de Kunstmatige Intelligentie 
waarbij een groep internationale studenten geïnstrueerd zal worden door 
een internationale academische staf  van deskundigen in het ontwerpen 
van collectieve intelligentie. We onderzoeken het gebruik van intelligente 
mechanismen uit de biologische, exacte en sociale wetenschappen voor 
het oplossen van maatschappelijk relevante en technologische problemen.  
Het doel van de summerschool is om studenten te voorzien van cutting-
edge kennis over steeds belangrijker wordende thema’s in deze context, 
zoals: zelforganisatie, sociale organisatie, co-evolutie, gedecentraliseerde 
systemen, artificial life, evolutionaire linguïstiek en evolutionaire metho-
den. Meer informatie over de summerschool en een registratieformulier is 
beschikbaar op de website http://www.decoi2006.nl/.
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Nu wij het dit nummer hier en daar zo over taal hebben moet mij toch iets van 
het hart. Je ontkomt er als eindredacteur simpelweg niet aan. De discussie tussen 
het Witte en het Groene kamp der taalpuristen over de nieuwe spelling van het 
Nederlands, die sinds 2005 van kracht is. Even voor de mensen die net onder hun 
steen vandaan kruipen: De Witten rebelleren middels een alternatieve spelling te-
gen de Groenen, die zij ervan betichten niet intuïtief met onze taal bezig te zijn. En 
dat terwijl de Groenen juist claimen dat zij de spelling van het Nederlands logischer 
hebben gemaakt! Als dat echt zo is, dan verdienen zij wat mij betreft zonder enig 
aarzelen de voorkeur van iedere AI’er in Nederland. Het werd de hoogste tijd dat 
de natuurlijke taal voor de verandering eens wat in de logische richting bewoog! In 
plaats van enkel andersom. Van Prolog tot Montague grammatica en andere deduc-
tieve taalverwerkingsmethoden. Geen van allen is er in de afgelopen 50 jaar echt 
in geslaagd vat te krijgen op de onlogische brei van woorden die wij moeiteloos 
oplepelen. Goeie zaak dus, zou ik zeggen. Onze taal kan wat mij betreft niet logisch 
genoeg worden bijgeschaafd. En kom, je moet ergens beginnen, dus waarom niet 
bij de spelling?

Hoewel ook mij in eerste instantie de logica achter havoër compleet ontging, is wel degelijk 
getracht er een onderbouwing voor te geven, te vinden in de Leidraad van het Groene 
Boekje. Het woord “havoër” wordt uitgesproken zoals het er staat. Het is een letterwoord 
zoals ze dat noemen. Het woord “vwo’er” daarentegen, is een initiaalwoord. De letters van 
de term worden los van elkaar uitgesproken. De Leidraad schrijft ons daarom voor: “Een 
letterwoord wordt ... zonder koppelteken of apostrof opgenomen in een samenstelling of afleiding. 
Een letterwoord met een of meer hoofdletters behoudt het koppelteken en de apostrof. Dat geldt 
ook voor initiaalwoorden.” Strikt gezien is daar geen speld tussen te krijgen lijkt me: Vwo’er met 
apostrof en havoër met trema om spraakverwarring met de ‘oe’ te voorkomen. Nagenoeg 
iedereen is het er ondertussen wel over eens dat dat laatste spuuglelijk is. Maar dat terzijde. 
Laat ik voor de verandering vooral geen overhaaste beslissingen nemen constateringen doen, 
laat dat maar aan Rita-met-haar-rechte-rug over. Ik kijk nog wat verder.
Het woord “indiaan” wordt geschreven zonder hoofdletter. Groot is de verbazing bij velen 
echter wanneer wordt geconstateerd dat het woord “Eskimo” weer wél met een hoofdlet-
ter is. Is dit dan niet hopeloos onlogisch? “Neen!”, roept de Taalpolitie. Een overkoepelende 
term voor etnische groepen, zoals indianen, zigeuners en arabieren, moet zonder hoofdlet-
ter. Dergelijke overkoepelende termen hebben per definitie subgroeperingen zoals Eskimo’s, 
Sinti, en Moerasarabieren, die vervolgens weer wel met een hoofdletter geschreven moeten 
worden. Logisch, toch? Met wat bestwil is dat misschien wel zo, hoewel er onder andere Inuït, 
Kalaallit en Aleoet eskimo’s bestaan, waarbij het volgens Wikipedia ook nog eens zo is dat 
geen enkele van deze etnische groepen tot de indianen mogen worden gerekend. Ok, met 
een hoop bestwil dus.
Tot slot is het voor een logische taal wel fijn wanneer de regels onderling ook nog wat sa-
menhang vertonen, zodat ze misschien met wat geluk onthouden kunnen worden. De twee 
voorgaande voorbeelden laten zien dat dat toch werkelijk teveel gevraagd blijkt. Havoërs en 
vwo’ers kunnen we volgens mij best typeren als twee groepen met “dezelfde overkoepelende 
term”, te weten “de scholieren”. Zeker, het zijn geen etnische groepen, maar daarom niet min-
der herkenbaar door hun rugtasjes, beugeltjes en puistjes. Met een dergelijke ontologische 
classificatie wordt het uiterst merkwaardig dat onderwijsgroepen niet op overeenkomstige 
wijze geschreven moeten worden, terwijl dit voor etnische groepen wel zo is. Helemaal 
wanneer het uitgangspunt juist was de taal logischer te willen maken. De constatering dat 
de schrijfwijze van een onderwijsgroep wordt bepaald door het syntactische type, terwijl die 
van een etnische groep juist wordt bepaald door het semantische type, gaf de doorslag: Ook 
met de nieuwe Groene spelling zijn we nog net zoveel aan de willekeur van de Taalpolitie 
overgeleverd als voorheen! øD
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Language & The Mind
Wouter Beek, derdejaars AI student aan de UvA
(wbeek@science.uva.nl)
Met dank aan Titia Benders

Op 17 en 18 mei werd er aan de UvA voor de 
dertiende maal het jaarlijkse congres van 
de VSPA gehouden. De VSPA is de studie-
vereniging voor Psychologiestudenten aan 
de UvA. Het onderwerp van de conferentie 
van dit jaar was ‘Language and the Mind’. 
Er was een grote variëteit aan onderzoe-
kers, vrijwel allen met een niet onaanzien-
lijke reputatie, uitgenodigd die vanuit hun 
vakgebied en onderzoek hun visie op taal 
en cognitie gaven.

WOLFRAM HINZEN
De eerste spreker was Wolf-
ram Hinzen die een verhaal 
hield over ‘minimal syntax’. 
Zijn verhaal was sterk ge-
baseerd op Chomsky’s mi-
nimalistisch programma, 
zoals door hem in 1995 ge-
publiceerd. Dit minimalis-
tisch programma heeft zich 
ten doel gesteld om de uni-
versele grammatica (dat deel van de grammatica dat aangebo-
ren is en voor alle sprekers van alle talen in de wereld hetzelfde 
is) zo veel mogelijk te reduceren. Deze reductie wordt bereikt 
door slechts een klein aantal basale regels op te stellen en de 
rijkere rest van de grammatica te verklaren vanuit processen die 
op deze regels inwerken, maar die zelf  geen specifiek onderdeel 
van het taalsysteem zijn, zoals bijvoorbeeld recursie en logische 
derivatie.
 Hinzen begon zijn lezing met het stellen van de vraag: “Waar-
om is taal zoals ze is?” Hij voegde daar snel aan toe dat dit mis-
schien geen wetenschappelijke vraag is, aangezien wetenschap 
enkel kan zeggen dat iets het geval is, terwijl waarom-vragen niet 
empirisch verifieerbaar zijn. Men zou dus kunnen stellen dat 
het hierop gegeven antwoord meer een axioma is, een aanna-
me van waaruit men de taal vanuit een bepaalde wetenschap-
pelijke stelling name kan gaat bestuderen. Hinzen gaat er, zich 
wederom baserend op Chomsky’s werk uit 1995, vanuit dat taal 
perfect is.
 Vanuit dit perfect zijn van de taal moet men ook de beweegreden 
van het minimalistisch programma in de taalkunde zien. Deze 
richting in de wetenschap heeft alles te maken met efficiency. 
Dit komt doordat de taal wordt gezien als een optimaal functi-
onerend apparaat zonder onnodige overtolligheden. Deze visie 
op de taal als zijnde een optimaal systeem wordt uitgedrukt in 
het principe van de economie van representaties. De economie van 
representaties houdt in dat alle grammaticale structuren om 
een zekere reden (dwz. omwille van een bepaald doel) bestaan. 
De grammaticale structuur van een zin hoeft niet groter of  
complexer te zijn dan wat voor zijn gebruik noodzakelijk is. 
Hinzen liet aan de hand van enige voorbeelden zien hoe zulk 
een minimale syntaxis er ongeveer uit zou komen te zien: een 
zo klein mogelijke universele grammatica dus, in samenwerking 
met allerhande niet-talige cognitieve processen die - op basis 
van de beperkte grammaticale regelset - het grote aantal sterk 
van elkaar verschillende talige structuren zou moeten kunnen 
verklaren.
 Hierbij komt echter een probleem om de hoek kijken, namelijk 
dat taal overduidelijk suboptimale onderdelen en zelfs ronduit 

overbodige onderdelen bevat. Zo zijn er 
een hoop onderdelen van taal die hun doel 
op suboptimale wijze dienen. Men neme 
als voorbeeld hiervan ambiguïteit: de bete-
kenis van een zin is daardoor niet meteen 
duidelijk, maar blijft afhankelijk van de in-
terpretatie van de toehoorder. Daarnaast 
zijn er binnen een taal meerdere manieren 
om hetzelfde uit te kunnen drukken. Dit 
betekent dus dat taal overbodige onderde-
len bevat.

 Hinzen betrekt bij het bovenstaande probleem de volgende 
analyse: Dieren communiceren ook. Waarin verschilt mense-
lijk taalgebruik van de manier waarop dieren communiceren? 
Beide zijn immers communicatief  en beide zijn suboptimaal. 
Maar er is een duidelijk onderscheid, aldus Hinzen, taal is na-
melijk linguïstisch. Dit lijkt op het eerste gezicht een cirkelrede-
nering, maar Hinzen bedoelt hiermee dat de menselijke taal 
een bepaalde fonologische en syntactische structuur bezit. En 
in deze structuur, die hij het ‘linguïstische aspect van mense-
lijke communicatie’ noemt, zit hem het grote verschil tussen 
dierlijke en menselijke vormen van communicatie. Het verschil 
zit hem dus niet – zoals men wellicht geneigd zal zijn aan te 
nemen – in het denken, want dieren denken volgens Hinzen in 
dezelfde onderliggende taal als de mens. Er is een taal van het 
denken die door dieren en mensen wordt gedeeld, en die dus 
niet linguïstisch is. Dit lijkt aannemelijk, aangezien niet alleen 
dieren denken, maar ook kinderen in een preverbaal stadium 
reeds een wijd scala aan cognitieve vaardigheden bezitten, en 
uit experimenten blijkt dat volwassenen een taalafwijking kun-
nen hebben terwijl hun denken in tact blijft. Dit alles betekent 
dus dat - in tegenstelling tot wat men snel zou aannemen - taal 
niet enkel een communicatieve functie bezit, aldus Hinzen.
 De ideeën van Hinzen en van minimale syntaxis zijn op het 
transformationeel-generatieve paradigma van Chomsky (en zijn volge-
lingen) gebaseerd. Er is binnen deze traditie een veronachtza-
ming voor de semantiek van taal. Zo wordt de syntaxis van een 
zin volledig onafhankelijk van de semantiek van diezelfde zin 
beschreven. Hinzen gaf  daarom in zijn presentatie al aan dat 
met name de semantiek van de taal nog een zorgenkindje van 
de minimale syntaxis is. Ray Jackendorf, één van de sprekers 
van de tweede dag, nam hier echter geen genoegen mee en 
ging na afloop van de presentatie met Hinzen in discussie over 
de door hem betwijfelde bruikbaarheid van een taaltheorie die 
de betekenis van taal veronachtzaamd. Het viel op dat Hin-
zen hier geen goed weerwoord op had, maar enkel zei dat het 
alternatieve, door Jackendorf  aangehangen systeem veel com-
plexer is in vergelijking met de door hem voorgestane minimale 
syntaxis. Volgens Jackendorf  is het evident dat een taaltheorie 
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die de betekenis van uitdrukkingen niet in zich opneemt veel 
eenvoudiger zal zijn dan een taaltheorie die dat wel doet.

SIMON KIRBY
Simon Kirby is een onderzoeker aan de Language Evolution 
and Computation Research Unit van de universiteit van Edin-
burgh. Hij doet momenteel onderzoek naar de evolutie van taal 
en cognitie en maakt daarbij gebruik van ‘iterated learning’ al-
goritmes binnen een muli-agent setting.
 Kirby begon zijn presentatie met het aanhalen van de evo-
lutionaire biologen John Maynard Smith en Eros Szathmary 
die tien jaar geleden een lijst met de acht grote transities in de 
evolutie van het leven op aarde hebben opgesteld. Deze acht 
punten beschrijven fundamentele, kwalitatieve veranderingen 
in het systeem van overerving. In al deze punten zijn de vol-
gende drie overeenkomsten zichtbaar: (1) arbeidsdeling, (2) het 
verlies van onafhankelijke replicatie en (3) het ontstaan van 
nieuwe manieren van informatieoverdracht. Het laatste van 
de door Maynard Smith en Szathmary genoemde acht punten 
is het ontstaan van de menselijke taal. Het ontstaan van taal 
werd door hen als fundamenteel beschouwd, aangezien het het 
ontstaan van culturele informatie in menselijke samenlevingen 
heeft mogelijk gemaakt.
 Een uitspraak bevat, volgens Kirby, naast de culturele inhoud 
die er mee wordt over gedragen echter ook informatie over de 
opbouw van die uitspraak zelf. Het is deze informatie die een 
kind in staat stelt om door middel van reverse engineering tot de lin-
guïstische structuur van de uitspraak te kunnen geraken. Kirby 
ziet taal daarom als een eigenstandig evolutionair systeem. Niet 
een biologisch, maar een cultureel evolutionair systeem dus, 
waarbij het overdraagbaarheidsmechanisme bestaat uit itera-
tief  leren. Dit betekent dat kennis van een waargenomen uit-
spraak door een agent zal worden gebruik om vervolgens zelf  
een uitspraak op te bouwen. Het iteratieve karakter van deze 
theorie mag duidelijk zijn, het door de ene agent vertoonde 
gedrag komt voort uit het bij andere agenten geobserveerde ge-
drag en vice versa.
 Vervolgens identificeert Kirby drie punten die de fundamen-
tele, kwalitatieve transities binnen deze niet-biologische evolu-
tie van de taal zouden moeten kwalificeren:

 1. De overgang van willekeurige vocale bewegingen naar 
combinatorische fonologische expressies die een beperkt aan-
tal klanken voortbrengen. Dit is het proces waarbij een klein 
kind zich het beperkte aantal fonetische uitingen binnen de taal 
waar het in opgroeit eigen maakt.

 2. De overgang van holophrastische uitingen (uitingen zonder 
interne structuur) naar gestructureerde uitingen met een com-
positionele bouw. Dit is de overgang van de brabbeltaal van 
kleine kinderen naar de gestructureerde taal van volwassenen.

 3. De overgang van een monolithisch lexicon naar een lexi-
con waarin er een duidelijke divisie ontstaat tussen inhoudelijke 
(bijvoorbeeld in het Nederlands: zelfstandige naamwoorden) en 
functionele (bijvoorbeeld in het Nederlands: werkwoorden) te-
kens.

Van al deze transities hebben Kirby en zijn collega’s een com-
putermodel gemaakt en de resultaten van deze modellen beves-
tigen dat de transities inderdaad kunnen worden bewerkstelligd 
door iteratief  leren en reverse engineering. Zulke modellen begin-
nen met een initiële, zogenaamde prototaal, waarin elke agent 
arbitraire, ongestructureerde tekens hanteert om zijn uitingen 
mee vorm te geven. Na een aantal iteraties beginnen deze te-
kens allengs meer structuur te vertonen, totdat er een min of  
meer stabiele toestand wordt bereikt waarin de bovengenoem-
de transities zijn voltooid.

LEONARDO FOGASSI
Leonardo Fogassi, die door zijn Engels met een sterke Itali-
aanse tongval overigens erg moeilijk te verstaan was, hield een 
uiterst interessant verhaal over spiegelneuronen. De door hem 
gegeven presentatie wordt echter al uitvoerig beschreven in het 
eveneens in dit nummer opgenomen artikel van Nick Degens. 
De belangrijkste aspecten van de voordracht van Fogassi wor-
den in dat artikel reeds behandeld.

FARANEH VARGHA-KHADEM
De presentatie van Vargha-Khadem ging over de KE familie. 
Dit is een familie waarbinnen taalafwijkingen erfelijk werden 
over gedragen. Over drie generaties was er een substantieel 
aantal leden met dezelfde symptomen, waaronder een ernstige 
belemmering in het vermogen tot het produceren van spraak. 
Vargha-Khadem liet enige opnamen zien van leden uit de fa-
milie met deze spraakproblemen. Deze personen produceren 
nauwelijks begrijpelijke taal.
 Uit een aantal experimenten bleek dat deze deficiëntie in het 
spraakgebruik samenhangt met tekortkomingen in het articula-
torische apparaat van deze mensen, maar dat er tevens sprake 
was van tekortkomingen in andere – niet aan spraak gerela-
teerde – taalvaardigheden.
 Doordat deze afwijkingen zo abundant – en ook met een ze-
kere regelmaat – binnen deze familie voorkwamen, ging men er 
van uit dat de oorzaak moest liggen in een mutatie in een zoge-
naamd autosomaal-dominant gen. Het is echter zeer ongebruikelijk 
dat zulke verstrekkende veranderingen in het functioneren van 
mensen afhankelijk kunnen zijn van één enkele mutatie.
 Aldus werd er een scan gemaakt van het genoom van zowel de 
familieleden die de afwijking vertoonden als ook van enige fa-
milieleden die de afwijking niet vertoonden. Door deze afzon-
derlijke scans met elkaar te vergelijken kon de kwaadaardige 
regio in chromosoom 7 worden gelokaliseerd. Toevalligerwijs 
werd er, tijdens het uitvoeren van dit proces, een niet tot boven-
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genoemde familie behorende patiënt gevonden die aan exact 
dezelfde symptomen leed. Ook het genoom van deze patiënt 
werd gescand, en vertoonde eveneens afwijkingen in hetzelfde 
chromosoom. Verder onderzoek heeft uiteindelijk aangetoond 
dat de afwijking ontstaan is door een uiterst kleine mutatie 
waarbij twee nucleotiden1 ten onrechte met elkaar verwisseld zijn. 
Deze kritieke positie in chromosoom 7 wordt nu aangeduid als 
het FOXP2 gen.
 De grote invloed van deze uiterst minieme afwijking in het 
FOXP2 gen op het taalvermogen van mensen kan worden 
verklaard door het feit dat het een ‘forkhead’ gen betreft. Deze 
genen hebben als functie het activeren van andere genen. Zo 
kan het dus verklaard worden dat een kleine alteratie in zulk 
een gen tot grote afwijkingen in het gedrag van de patiënten 
aanleiding geeft.
 Vargha-Khadem sprak ook over experimenten met muizen, 
waarbij het overeenkomstige FOXP2 gen, op soortgelijke wijze 
als bij de mensen met een taalafwijking, was aangepast. Deze 
muizen bleken eveneens een grotere moeite in onderlinge com-
municatie te vertonen (de zogenaamde ultrasonische covalisatie 
was geschaad). Uit deze experimenten blijkt dat het FOXP2 
gen niet specifiek is voor de menselijke soort, maar dat zij erg 
ver in de evolutie van de zoogdieren getraceerd moet worden. 
Wat zo interessant is aan dit gen, is dat het een van de weinige 
aanknopingspunten is voor de biologische totstandkoming van 
communicatief  handelen.

ELENA LIEVEN
Een motivatie voor het onderzoek naar het aangeboren taalver-
mogen is het ‘poverty-of-the-stimulus’ argument. Het taalaanbod 
voor een kind gedurende zijn opvoeding zou niet volstaan om 
het betreffende taalsysteem te kunnen leren. Het constructivis-
me dat onder anderen Elena Lieven voorstaat, stelt daarente-
gen dat het taalaanbod wel de verwerving van het taalsysteem 
kan verantwoorden. Kinderen worden hierbij niet gereduceerd 
tot behavioristische kopieermachines, maar hebben allerlei ca-
paciteiten die een voorwaarde zijn om vorm en betekenis aan 
elkaar te kunnen koppelen.
 Ten eerste begrijpt een kind vanaf  9 maanden reeds de inten-
ties van anderen. Hierdoor ziet het dat mensen een bedoeling 
hebben met het uitstoten van klanken. Het kind zal deze klan-
ken willen begrijpen en ze zelf  willen produceren om eveneens 
intenties over te brengen. Ten tweede heeft een kind cognitieve 
vaardigheden die een voorwaarde zijn voor het ontwikkelen 
van dit systeem. Zo kan een kind spraakklanken herkennen en 
analyseren, heeft het een vermogen tot representatie en kan het 
input categoriseren en daarover abstraheren.
 De constructivisten nemen aan dat talige constructies door 
abstractie over de input tot stand komen. Een kind neemt in de 
input regelmatigheden waar. Zo worden sequenties van klan-
ken af  en toe voorafgegaan door niet, en wel op de momenten 

�  Bouwstenen van het DNA (Red.)

dat de ouder iets verbiedt. Het kind vormt dan het frame: ‘niet + 
klank = verbod ’. Dit frame bevat een ongespecificeerde klank 
en is dus een abstractie. Met behulp van dit soort van frames 
kan het kind uitingen samenstellen die nog nooit in de input 
gehoord zijn.
 Lieven presenteert verschillende onderzoeken waaruit blijkt 
dat de input bepalend is voor de frames die een kind gebruikt. 
Eén onderzoek is gedaan met computersimulaties. De in-
put uit een corpus (transcript van de input en uitput van een 
kind) wordt aan een computer aangeboden die hierin frames 
en woorden identificeert. Vervolgens moet de computer een 
output construeren. De frames in deze output hebben de on-
derzoekers vergeleken met de uitingen van het kind waarvoor 
de input bestemd was. De output van het kind, uitgedrukt in 
frames, bleek vrijwel volledig overeen te komen met die van 
de computer. Deze procedure is op meerdere talen toegepast 
en steeds bleek de computer het framegebruik van de kinderen 
zeer nauw te benaderen.
 Dit experiment met een computer die niets anders kan dan 
frames identificeren en combineren, laat zien dat het construc-
tivisme hout snijdt. De bouwstenen voor de uitingen van een 
kind zijn volgens Lieven dan ook reeds in de input aanwezig. 
Het ‘poverty-of-the-stimulus’-argument staat hiermee op lossen 
schroeven.

LUC STEELS
De aanvankelijk op woensdag geprogrammeerde Luc Steels 
hield – door een programmawijziging – donderdag pas zijn 
voordracht. Steels was van alle deelnemers aan het congres 
zonder twijfel degene wiens onderzoek het meeste met AI van 
doen heeft. Luc Steels is, naast professor in Computer Science, 
tevens oprichter en directeur van het VUB Artificial Intelligen-
ce Laboratory, beide aan de Vrije Universteit te Brussel.
 De presentatie van Steels ging over zijn experimenten met 
Aibo’s2 die, in een ruimte gevuld met dozen van verschillende 
grootte en enige gekleurde ballen, werden uitgelaten. De ver-
schillende Aibo’s kregen bepaalde opdrachten, bijvoorbeeld 
“Vind de blauwe bal.” Sommige Aibo’s – die zich bijvoorbeeld 
dicht in de buurt van de blauwe bal bevinden, of  toevallig de 
goede richting uit kijken – zien deze bal al vrij snel liggen, maar 
minder fortuinlijke Aibo’s kunnen hun zoektocht naar de bal 
minder snel voltooien. Om hun performance te vergroten, kun-
nen deze Aibo’s echter onderling communiceren. Het bijzonde-
re is echter dat de taal waarin gecommuniceerd wordt geheeld 
door de Aibo’s zelf  aangemaakt is. Aanvankelijk worden er aan 
de objecten in hun beperkte, enkel dozen en ballen bevattende 
wereld arbitraire strings toegekend. Bovendien heeft iedere 
Aibo aanvankelijk verschillende strings voor dezelfde objecten, 
er is dus nog geen onderlinge afstemming. Echter na verloop 
van tijd ontstaat er een (gedeeltelijk) gemeenschappelijke taal, 

�  Het robothondje van Sony, zie Connectie April 2006, pg. 23. 
(Red.)
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op basis waarvan zinvolle communicatie mogelijk is. Een zoe-
kende Aibo kan dan aan een andere Aibo, die de blauwe bal al 
gevonden heeft, de vraag stellen: “Weet jij waar de blauwe bal 
ligt?” Dit gebeurt dan uiteraard niet – zoals hier gesuggereerd 
- in een Nederlandse zin, maar wordt geformuleerd in de door 
de Aibo’s onderling overeengekomen taal.3  Vervolgens geeft de 
Aibo waaraan de vraag gesteld werd een beschrijving van de 
positionering van de blauwe bal.
 Dit soort experimenten bestaan reeds enige jaren. Een bekend 
soortgelijk onderzoek van Luc Steels uit de jaren negentig is het 
zogenaamde ‘talking heads’ experiment. In dit experiment wer-
den twee camera’s op eenzelfde bord met allerhande – in kleur, 
vorm en afmeting variërende – objecten gericht. Ook toen was 
het doel om de afzonderlijke camera’s, door middel van een 
onderling afgestemde taal, met elkaar te kunnen laten commu-
niceren over een beperkt domein. In de huidige experimenten 
is er echter een substantieel aantal verbeteringen doorgevoerd. 
Zo kunnen de agents zich nu vrij bewegen en maken ze gebruik 
van vele verschillende sensorsystemen, waaronder lasers om af-
standen te bepalen. Ook is de wereld die nu gerepresenteerd 
moet worden geen 2D oppervlak, maar een 3D wereld waarin 
de agents zich bovendien vrij kunnen bewegen en waarbij er 
dus geen absoluut coördinatenstelsel is aan de hand waarvan 
positioneringen kunnen worden bepaald. Dit alles leidt er toe 
dat de taal waarin door de Aibo’s gecommuniceerd wordt, vele 
malen rijker is dan die van de camera’s in het ‘talking heads’ 
experiment. Zo kunnen de Aibo’s niet volstaan met het geven 
van een beschrijving als “De bal ligt rechts van de grote doos.”, 
aangezien het referentiepunt van de luisterende Aibo kan ver-
schillen van dat van de sprekende Aibo. Daarom moeten de 
robots complexe talen construeren waarin dit soort van infor-
matie uitdrukbaar is.
 Deze onderzoeksrichting, waarin taal dus tot stand komt door 
het communicatieve succes binnen een multi-agent systeem te 
maximaliseren, wordt door Steels de ‘recruitment theory of  lan-
guage3 genoemd. Een taal komt tot stand door het verwerven 
van de meest succesvolle strategieën. Deze strategieën worden 
aanvankelijk willekeurig aangemaakt en het selectieproces wat 
bepaald welke strategieën gebruikt zullen blijven, wordt gedre-
ven door de mate van communicatief  succes en de cognitieve 
inspanning die zulk een strategie vereist. Het mag duidelijk zijn 
dat de eerste gemaximaliseerd en de tweede geminimaliseerd 
dient te worden. ø

�  Het is nog geen triviale zaak om vast te stellen dat de door 
mij gegeven Nederlandse zin ook inderdaad een juiste vertaling 
is van de door de aldus beschreven Aibo geuite zin, aangezien 
er geen procedure voor vertaling vanuit de Aibo-taal naar het 
Nederlands is. We moeten de betekenis van de door de robots 
gehanteerde uitingen beschrijven aan de hand van het door hun 
vertoonde gedrag.

7 juli 2006
[FCDC lectures on Cognitive Neuroscience]
Het F.C. Donders instituut in Nijmegen organiseert in 
samenwerking met het Max Planck Instituut en het NICI 
een reeks lezingen over cognitieve neurowetenschappen. 
Deze reeks gaat 7 juli in Nijmegen van start met lezingen 
van onder andere Egbert Bleeker (FCDC) en Mark 
Rijpkema (FCDC/UU).
http://www.ru.nl/fcdonders/general/fcdc_proudly

7 augustus – 11 augustus 2006
[DECOI2006]
De VU in Amsterdam organiseert van 7 t/m 11 augustus 
een vijfdaagse summerschool over collectieve intelligentie en 
evolutie. Er zijn lezingen van onder andere Martijn Schut 
(VU) en Pim Haselager (NICI), tevens is er een workshop.
http://www.decoi2006.nl

28 augustus – 1 september
[ECAI-06]
In Riva del Garda (Italië) vindt de 17e Europese conferentie 
over kunstmatige intelligentie plaats.
http://ecai2006.itc.it

11 - 13 december
[Nijmegen Lectures 2006]
Het Max Planck Instituut organiseert 11, 12 en 13 
december de Nijmegen lectures. Paul Bloom van de Yale 
Universiteit (V.S.) zal dit jaar lezingen verzorgen over 
lichaam en geest.
http://www.mpi.nl/events/nijmegenlect/nijlectbloom06

Ook een agendapunt voor De Connectie? 
Mail ons!
redactie@connectie.org

Agenda
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Spiegelneuronen
Nick Degens, derdejaars AI student aan de RuG
(D.M.Degens@ai.rug.nl)

Er zijn mensen die beweren dat de weten-
schap aan het stagneren is; dat er tegen-
woordig niet veel nieuws wordt uitgevon-
den, maar dat er alleen nog maar theorieën 
worden herzien. Het zou goed mogelijk kun-
nen zijn dat dit zo is, immers vroeger wa-
ren er nog veel onbeantwoorde vragen. In 
de afgelopen decennia hebben wij veel pro-
blemen weten op te lossen, en hiermee dus 
de wereld een stuk kleiner gemaakt. Maar 
soms worden er ontdekkingen gedaan die 
niet alleen nieuw en verfrissend zijn, maar 
die ook veel nieuwe mogelijkheden hebben. 
Eén van deze ontdekkingen waren spiegel-
neuronen.

Het fenomeen werd voor het 
eerst ontdekt in 1990, door 
vier wetenschappers, te weten: 
Giacomo Rizzolatti, Luciano 
Fadiga, Vittorio Gallese en Le-
onardo Fogassi. Zij ontdekten 
dat wanneer apen naar voedsel 
grepen of  met voedsel speelden 
er bepaalde neuronen geac-
tiveerd werden. Dit was niets 
nieuws, maar de belangrijkste 
ontdekking was dat diezelfde 
neuronen ook werden geacti-
veerd wanneer ze een andere 
aap zagen die dezelfde acties 
uitvoerde. Zij noemden dit systeem het ‘spiegelneuronen-systeem’, 
omdat deze neuronen de activatie in de hersenen konden spie-
gelen (Rizzolatti, 1996). 

 Aangezien primaten dit gedrag vertoonden, rees natuurlijk 
de vraag of  een dergelijke werking ook in mensen te vinden 
is. Rizzolatti, in één van zijn latere artikelen (Rizzolatti, 2004), 
concludeert dat TMS1 studies aangeven dat een dergelijk spie-
gelneuronen-systeem zich inderdaad ook in mensen bevindt en 
dat deze zelfs meer functies heeft dan het spiegelneuronen-sy-
steem in aapachtigen. Een voorbeeld hiervan is dat bepaalde 
nutteloze bewegingen wel het spiegelneuronen-systeem acti-
veert in mensen, terwijl dat bij aapachtigen niet het geval is. De 
conclusie was dus dat dit systeem een belangrijke rol speelt in 
menselijk gedrag.
 De vraag is nog maar op welke gebieden deze spiegelneu-
ronen invloed kunnen hebben gehad. Een paar voorbeelden 
zijn empathie, traumatiserende ervaringen, evolutie van soci-
ale vaardigheden, etc. Maar de hoofdvraag van dit artikel is 
of  spiegelneuronen invloed hebben gehad op het ontstaan van 
taal. Twee artikelen hebben hierop antwoorden proberen te ge-
ven, dus deze zullen besproken worden.
 Er zijn verschillende visies wanneer het gaat om de relatie tus-
sen de ontwikkeling van taal en de rol van spiegelneuronen. 
Maar het is best moeilijk om vast te stellen of  spiegelneuronen 
hierop invloed hebben gehad, aangezien er geen directe relatie 
is tussen het manipuleren van objecten en de opkomst van de 
moderne taal. Het is daarom een goed idee om te kijken naar 
of  het mogelijk is geweest dat imitatiegedrag invloed op het 

ontstaan van de taal heeft gehad.

Geluidsherkenning en communi-
catie
In het artikel “Language within our 
grasp” (Rizzolatti, 1998) wordt gesteld 
dat de voorloper van het gebied van 
Broca2  in onze voorouders een systeem 
had voor het herkennen van acties ge-
maakt door anderen. Maar zoals al eer-
der gezegd is, het is best moeilijk om een 
link te leggen tussen het herkennen van 
acties en het maken van berichten met 
inhoud. De auteurs van het artikel stel-
len een hypothese op om dit probleem 

uit te leggen: “Wanneer een individu een actie uitvoert of  een 
ander individu die actie ziet uitvoeren, worden dezelfde pre-
motor-gebieden geactiveerd. In andere woorden het spiegelsy-

steem wordt dan geactiveerd.”
 Dit zou dus betekenen dat het gedrag van iemand anders in-
vloed heeft op je eigen gedrag; een primitieve vorm van com-
municatie dus. Al zou het geen invloed hebben gehad op taal, 
het zou wel degelijk een invloed hebben gehad op communi-
catie. Immers, alles wat wij doen, waardoor wij iemand anders 
beïnvloeden, op welke manier dan ook, is een vorm van com-
municatie te noemen.

Van actie naar spraak
We moeten tevens bedenken dat, hoewel bewegingen en geba-
ren dus een primitieve vorm van communicatie zijn, het nog 
niet veel uitlegt over de invloed van deze primitieve vorm van 
communicatie op spraak. 

Rizzolatti en Arbib stellen dat: 
1) De imitatiemogelijkheden van het spiegelsysteem (voor   na-
melijk in het gebied van Broca) de mogelijkheid hebben om op 

� Transcraniale Magnetische Stimulatie (Red.)
� Een gebied in het brein verantwoordelijk voor taalverwerking (Red.)
� Closed systems zijn systemen die een klein repertoire aan acties heb-
ben die gecombineerd kunnen worden om tot een flexibele representatie 
van betekenis te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan arm/hand-ac-
ties die tezamen een taal kunnen maken zoals gebarentaal.

“Wanneer iemand een actie uitvoert of een ander die actie ziet uitvoeren, 
worden dezelfde premotor-gebieden geactiveerd.”
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Spiegelneuronen

bepaalde “closed systems” 3 te produceren.
2) Eén van de eerste van dit soort systemen (in de evolutie van 
taal en communicatie) dus de primitieve vorm van gebarentaal 
was, die door primaten werd gebruikt.
3) Dit systeem dus wel de basis voor de evolutie van spraak 
geweest moet zijn. 

Aangezien de gebieden met spiegelneuronen mechanismen be-
vatten om de perceptie van acties van anderen te linken aan de 
eigen productie van acties, is het dus waarschijnlijk dat de men-
selijke capaciteit om te communiceren in vroeger tijden voor-
namelijk afhankelijk is geweest van de progressieve evolutie van 
het spiegelsysteem.
 Maar deze uitleg is niet genoeg om te begrijpen hoe we van 
gebarentaal naar spraak zijn gegaan. Het is zeer goed mogelijk 
dat de unieke gebaren die voorkomen bij alle primaatsoorten 
(zoals lipbewegingen en tonggeluiden) het begin zijn geweest 
voor spraak. Spraak gaf  immers ook een extra dimensie aan 
gezichtbewegingen (immers, boos kijken zegt minder dan boos 
kijken en schreeuwen). Het is daarom goed mogelijk dat deze 
primitieve vorm van spraak langzaam specifiekere eigenschap-
pen evolueerde in een meer specifieke vorm van communicatie 
(dus uitspraak, klankverandering).
 Rizzolatti en Arbib concluderen dat de ontdekking van spie-
gelneuronen een mogelijke uitleg kan geven voor de relatie tus-
sen de ontwikkeling van taal en actie. Immers, alle aspecten van 
de evolutie van communicatie en taal zijn in de spiegelneuro-
nen terug te vinden.
 In een ander artikel, genaamd “Language beyond our grasp: 
what Mirror Neurons can, and cannot, do for language evolu-
tion”, geschreven door J.R. Hurford (2004), is er kritiek geko-
men op de hierboven beschreven visies. De reden hiervoor is 
dat spiegelneuronen een aspect van taal niet kunnen verklaren, 
namelijk de Saussuriaanse doctrine van het teken. Deze doc-
trine staat voor de relatie die aanwezig moet zijn tussen een 
mentaal concept en de fysieke vorm van het mentaal gerepre-
senteerde geluid dat ernaar verwijst.
 Het is goed mogelijk dat spiegelneuronen een basis hebben 
gelegd voor de fysieke representaties voor taal, maar dat dit 
tegelijkertijd geen effect hoeft te hebben op de mentale repre-
sentatie. Bijvoorbeeld als een primaat een klank verzint voor 
een stoel, kan een andere aap deze klank wel kopiëren, maar 
deze kan niet de betekenis van de klank achterhalen door spie-
gelneuronen. Dit is ook terug te zien in de hersenen, waar de 
betekenis andere gedeelten activeert van het brein dan de actie 
die erbij hoort of  het geluid waarmee het geassocieerd is. 

Conclusie
Hebben spiegelneuronen invloed gehad op de ontwikkeling 
van taal? Dit was de hoofdvraag, maar deze blijkt niet alomvat-

tend genoeg te zijn. Een goede herformulering van de vraag 
zou zijn: Hoeveel invloed hebben spiegelneuronen gehad op de 
evolutie van taal?
 Spiegelneuronen hebben in ieder geval enige invloed gehad 
op taal en communicatie. De mogelijkheid om gedrag te kopië-
ren zal ongetwijfeld een positieve bijdrage hebben geleverd aan 
de sociale ontwikkeling van de mens. Hierin heeft Rizzolatti 
gelijk, maar een sterk tegenargument van Hurford herinnert 
ons eraan dat er inderdaad geen relatie ligt tussen het kunnen 
kopiëren van een beweging en de betekenis hiervan. 
 Het is duidelijk dat spiegelneuronen een invloed hebben gehad 
op taal. Deze invloed is echter niet doorslaggevend geweest, 
maar heeft meer een ondersteunende functie gehad. Wie weet 
ontdekt men in de nabije toekomst wel een systeem waarmee 
je onbewust kunt aanvoelen wat iemand anders bedoelt (zoals 
intuïtie), welke tezamen met het spiegelneuronen-systeem de 
evolutie van taal kan verklaren. ø
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“Spiegelneuronen kunnen mogelijk een uitleg geven voor de relatie tussen de 
ontwikkeling van taal en actie.”
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Wat zegt de student(e)?

De Connectie gaat de komende edities wat 
aandacht besteden aan jullie, AI-studenten 
van Nederland. Wij zijn benieuwd wat jullie 
te melden hebben over je studie. Omdat AI 
zo’n breed vakgebied is, zijn er naast de 
vele overeenkomsten tussen de studies in 
Nederland, ook zeker een aantal verschillen 
op te merken. Om deze verschillen 
duidelijk te maken willen we jullie aan het 
woord laten. We gaan dit doen door iedere 
editie een bepaalde groep studenten vanuit 
hun eigen perspectief  een beeld te laten 
schetsen van hun studie. Voor deze eerste 
editie van “Wat zegt de student” hebben 
we de verschillende studies in Nederland 
afgezocht naar meiden in de AI. Vaak was 
dat niet zo heel moeilijk, maar een enkele 
keer bleek het nog knap lastig om net die 
ene AI-studente te vinden tussen al die 
jongens.

AI is net als bijna alle ande-
re informatica-gerelateerde 
studies een door mannen 
gedomineerd vakgebied. 
Wat ons betreft komt daar 
morgen al verandering in 
en we waren benieuwd of  
de meiden die wél voor AI 
kozen die mening met ons 
deelden. We zijn op zoek 
gegaan bij de zes grote 
AI-studies in Nederland. 
Daar vonden we Iris van 
de Kieft (AI aan de VU in 
Amsterdam, ongeveer 10% 
vrouwelijke AI-studenten), 
Lise Pijl (AI aan de RuG in 
Groningen, ongeveer 10% 
vrouwelijke AI-studenten), 
Lotte Ramekers (Kennistechnologie aan de UM in Maastricht, 
minder dan 10% vrouwelijke AI-studenten), Marjolein Ter-
haard (Cognitiewetenschap aan de RU in Nijmegen, ongeveer 
5% vrouwelijke AI-studenten), Arlette Wissen (CKI aan de UU 
in Utrecht, ongeveer 33% vrouwelijke AI-studenten) en Kris-
tine Bende (AI aan de UvA in Amsterdam, ongeveer 5% vrou-
welijke AI-studenten) bereid om onze 
vragen te beantwoorden. We vroegen 
ze het volgende:

Waarom heb jij voor AI geko-
zen?
 Iris: Ik heb wel een brede interesse 
en ik had het gevoel dat AI daar op 
aan zou sluiten. Het combineert infor-
matica met wat minder exacte vakken 
zoals psychologie, taalkunde en filoso-
fie. Ik had een aantal vakken cogni-
tieve wetenschappen gevolgd tijdens 
een jaar studie in de VS, en die vond 
ik erg leuk. Dat bevestigde mijn keus 
voor AI wel.
 Lise: Dat was een beetje afstrepen eigenlijk. Ik wou graag iets 
doen met psychologie, maar dat vond ik wel een beetje zeverig 
en te veel leeswerk. Ook wilde ik iets doen met informatica, 
maar alleen maar met computers bezig zijn leek me ook een 
beetje saai. Toen leerde ik toevallig mensen kennen die AI de-
den in Groningen en me vertelden over de studie en toen dacht 
ik, he dat is misschien wel leuk.
 Lotte: De combinatie van informatica, wiskunde en psycho-

logie leek me erg leuk. Met name de logica 
en wiskunde die er bij AI bij komt leek 
me net wat uitdagender dan informatica 
alleen. Ik heb voor mijn studie ook nog 
rondgekeken in Amsterdam, maar Maas-
tricht vond ik de leukste stad, vandaar dat 
ik daar ben gaan studeren.
 Marjolein: Ik heb eerst anderhalf  jaar 
psychologie gestudeerd in Nijmegen, maar 
daar miste ik eigenlijk heel erg de exacte 
vakken. Toen heb ik wat rondgekeken en 
zo kwam ik bij een voorlichting terecht van 
AI. Dat sprak me wel aan. Met name de 
link tussen computers en mensen. Ik heb 
daar toen een vak gedaan. Daarna wist ik 
het zeker en ben ik helemaal overgestapt.
 Arlette: Ik wist niet goed welke kant ik op 
wilde gaan. Mijn vader is informaticus en 
mijn moeder geologe. Eigenlijk kwam ik 

in Utrecht tijdens een voorlichtingsdag voor sociale geografie. 
Maar ik verdwaalde. Zo kwam ik bij de informatiestand van 
CKI terecht. Toen was ik om. De combinatie van psychologie 
en informatica sprak me erg aan. En ik heb er nog steeds geen 
spijt van!
 Kristine: Eerst wilde ik Media- en Kennistechnologie gaan 

doen in Delft. Maar ik wilde liever naar 
Amsterdam en er werd me aangeraden 
om een kijkje te nemen bij informatie-
kunde. Bij een open dag van informa-
tiewetenschappen-studies ben ik gaan 
kijken en toen vond ik vooral AI leuk.

Voldoet de studie aan je verwach-
tingen?
 Iris: Niet helemaal. Ik vind het erg 
veel informatica en weinig van de an-
dere richtingen zoals psychologie of  fi-
losofie en dergelijke. Wat ik erg mis in de 
studie is het verband tussen de onder-
werpen uit de verschillende richtingen. 
Ik heb niet het gevoel nu echt kennis te 

hebben van het vakgebied AI, hoewel dat nu aan het einde van 
het derde jaar iets beter wordt.
 Lise: Ja, eigenlijk wel. Ik leer wel wat ik verwacht had dat 
ik zou leren, alleen vind ik het wel jammer dat het af  en toe 
een beetje een losse brei is van onderwerpen. Er is niet echt 
een eenheid. Misschien komt dat nog, maar ik merk er nu nog 
weinig van.
 Lotte: Ja, helemaal. Wat ik me ervan voorstelde klopt heel 

Iris van de Kieft, derdejaars 
studente aan de VU in 
Amsterdam

Lise Pijl, tweedejaars 
studente aan de RuG in 
Groningen

Van de redactie
(redactie@connectie.org)
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goed met hoe het wordt gegeven in Maastricht. Ik wist van te-
voren wel dat ik een van de weinige meisjes zou zijn, maar dat 
maakte me niet zoveel uit. Ik ben nu het enige meisje in mijn 
jaar. Maar dat is verder helemaal geen probleem.
 Marjolein: Ja, het beviel eigenlijk meteen. Toen ik dat vak 
had gedaan wist ik dat ik dit veel leuker vond. Bij psychologie 
was het toch heel veel boeken lezen, terwijl je bij AI veel meer 
opdrachten krijgt die je kunt gaan maken. Dat vind ik veel leu-
ker.
 Arlette: In het begin vond ik het echt heel leuk dat CKI zo 
breed is. Ik vond het leuk om al die heel verschillende kanten 
van AI te leren kennen, maar nu heb ik de filosofische en de 
talige kant toch wel een beetje gezien. Ik vind de informatica-
vakken eigenlijk het interessantst en het leukst om te doen.
 Kristine: De studie voldoet wel aan mijn verwachtingen, het 
is vooral méér dan ik had verwacht. Heel veel stof  en verschil-
lende vakken, maar een beetje oppervlakkig.

Heb je wel eens het idee dat je je extra moet bewijzen 
in werkgroepen/interactie met (mannelijke) mede-
studenten?
 Iris: Nee, ik heb juist het idee dat het 
een soort voordeel is, je valt gelijk al 
meer op. Ik ben van mezelf  iemand 
die snel iets zegt tijdens een werkgroep 
of  een college, dus wat dat betreft heb 
ik er geen “last” van. Ik vind het ergens 
ook wel grappig om in een omgeving 
met veel mannen te zijn. (ik ben zelf  
altijd veel met meisjes om gegaan, dus 
dit is weer eens wat anders).
 Lise: Over het algemeen niet. Wat 
wel helpt is dat ik met de typische man-
nelijke vakken zoals programmeren en 
wiskunde niet al te slecht ben. Ik vind 
eigenlijk dat het bij AI in Groningen, 
of  je nou man of  vrouw bent, gewoon 
gezellig is en verder maakt het eigenlijk helemaal niks uit. Als ik 
bedrijfskunde of  zoiets zou doen dan kan ik me voorstellen dat 
het wel heel anders is omdat daar veel meer competitie is. Bij 
AI heb ik dat gevoel helemaal niet.
 Lotte: Dat hangt er helemaal vanaf. Soms kijken ze wel een 
beetje raar op dat je AI studeert. Maar dan denken ze omdat je 
de enige bent dat je juist daarom vast wel heel goed zult zijn!
 Marjolein: Dat idee had ik wel. Toen ik dat AI-vak deed toen 
ik nog psychologie studeerde had ik echt het idee van ‘ik zal ze 
eens laten zien dat ik dit ook kan’. Bij AI in Nijmegen zijn we 
niet met heel veel meiden. Ik heb eens een vak gedaan waarbij 
we in groepjes een robot moesten bouwen. Toen hebben we 
met alle meiden samen een groepje gevormd om die jongens 
eens te laten zien dat wij er ook wel wat van konden!
 Arlette: Bij CKI is de verhouding beter dan bij de meeste 

andere bèta-studies, dus het valt hier allemaal reuze mee. Het 
speelde wel een beetje mee dat ik niet het enige meisje zou zijn. 
Voor werkgroepjes maakt het uiteindelijk in de praktijk eigen-
lijk helemaal niets uit. Ik werk eigenlijk zelfs liever met wat jon-
gens samen dan enkel met meisjes omdat jongens vaak meer 
recht-door-zee zijn.
 Kristine: Of  je je meer moet bewijzen ligt er maar net aan! 
Soms heb ik wel het gevoel dat ik me meer moet bewijzen, maar 
dan niet doordat ik vrouw ben maar doordat ik minder com-
puterkennis heb. Soms willen mensen ook wel graag helpen.  Je 
bent wel bekend! Soms is het ook best wel stoer om te zeggen 
dat je het enige meisje bent van je jaar.

Vind je het nodig dat er meer aandacht wordt besteed 
aan het aantrekken van meiden binnen je studie?
 Iris: Nee, ik heb niet het idee dat ik iets mis. Ik kan me best 
voorstellen dat het leuk zou zijn als er meer meisjes zouden zijn, 
maar eigenlijk vind ik het wel prima zo.
 Lise: Nou, ik denk dat heel veel meiden best wel worden af-
geschrikt door het feit dat AI, zeker in Groningen, toch wel als 
heel technisch bekend staat. In Utrecht weet ik toevallig dat het 

meer op de filosofie gericht is en daar 
stikt het van de meiden. Terwijl ik toch 
denk dat het voor vrouwen natuurlijk 
ook goed te doen is, die kunnen ook 
best wiskunde en programmeren. Dus 
ik vind dat er best meer aandacht aan 
besteed mag worden, zodat meiden 
minder worden afgeschrikt door het 
bèta-gehalte.
 Lotte: Ja!
 Marjolein: Het is wel een beetje 
vreemd dat er maar zo weinig meiden 
zijn. Het is een heel brede studie, dus 
op zich zou er genoeg tussen moeten 
zitten dat ook meiden echt interes-
seert.

 Arlette: Ik vind niet dat het doel bij het aantrekken van nieu-
we studenten moet zijn dat er uiteindelijk evenveel jongens als 
meisjes zijn. Dat er in Utrecht relatief  veel meisjes zijn heeft 
denk ik toch veel te maken met het feit dat er zoveel aandacht 
is voor filosofie en taalkunde. Maar informatica en logica zijn 
ook voor meisjes echt interessant. Informatica is een groeiend 
vakgebied en voor mij bleek de bèta-kant van de studie veel 
leuker dan ik van tevoren had verwacht.
 Kristine: Er moet meer aandacht worden besteed aan het 
imago in het algemeen. Ik heb nooit echt nagedacht over het 
aantrekken van meer meisjes in het bijzonder. Maar ik zou pro-
beren om de studie minder te associëren met hardware, robots 
en games, de ‘harde’ kant van AI zeg maar. Je hoeft niet zoveel 
van computers af  te weten. Ik snap het niet dat er hier meer 
meisjes Informatica doen dan AI. Dat is gewoon niet logisch! 

Lotte Ramekers, derde-
jaars studente aan de 
UM in Maastricht

Marjolein Terhaard, 
derdejaars studente aan 
de RU in Nijmegen
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Misschien zouden we bij de voorlich-
ting van psychologie moeten gaan 
staan. Maar het is niet heel ernstig, 
als het aan mij ligt is er geen probleem 
tussen vrouwen en AI hoor!

Wat ga je doen na je Bachelor/
studie?
 Iris: Ik ga de Master Logic doen aan de 
UvA. Ik merk dat ik wiskunde ook leuk 
vind. En eigenlijk  heb ik het ook wel 
een beetje gehad heb met al die com-
puters.
 Lise: Als ik in Nederland blijf  ga ik  in 
ieder geval een Master doen in Gronin-
gen. Ik weet alleen nog niet precies welke richting. Voordat ik 
met AI begon dacht ik altijd: ‘Robotica en multi-agent systems, 
hartstikke leuk!’. Dat is dus de richting van Autonome Systemen. 
Nu ik wat meer vakken heb gevolgd lijkt de richting van Mens/
Machine Communicatie me ook wel wat. Maar eigenlijk zou ik wel 
een jaartje naar het buitenland willen. Wat precies de mogelijk-
heden zijn weet ik nog niet, maar dat lijkt me wel heel gaaf.
 Lotte: Het wordt in ieder geval één van de twee Masters aan 
de Universiteit van Maastricht. Een echte keuze heb ik eigenlijk 

nog niet gemaakt.
 Marjolein: Ik twijfel nog of  ik in Nij-
megen blijf, of  dat ik misschien in En-
schede een Master ga volgen. Als ik in 
Nijmegen blijf  ga ik in ieder geval de 
Enigineering kant op. Met name omdat 
de andere kant echt een onderzoeks-
richting is, en dat spreekt me niet zo 
aan. Ik heb in Enschede geïnformeerd 
naar een Master bij onderwijskunde. 
Dat is nog een beetje vaag, maar ik 
zou misschien daar iets willen doen 
met het vormgeven en ontwerpen van 
Intelligente Tutoring Systems. 
 Arlette: Ik ben op dit moment aan 

het kiezen wat ik ga doen. Het wordt waarschijnlijk een vrije 
CKI-Master met informaticavakken en psychologievakken om-
dat ik die twee wil combineren. Ik zou het erg leuk vinden om 
mensen met een handicap te kunnen helpen met informatica 
en kunstmatige intelligentie. 
 Kristine: Ik ga wel een Master doen. Misschien de Master of  
Logic, aan de UvA. Maar wat kun je ermee? In het begin van 
mijn studie wilde ik graag terecht komen bij Disney. En dan 
werken aan computeranimaties en kunstmatige acteurs. ø

Arlette Wissen, derde-
jaars studente aan de 
UU in Utrecht

Kristine Bende, twee-
dejaars studente aan de 
UvA in Amsterdam
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Op zoek naar Audiovisuele Integratie in de hersenen
Tessa Verhoef, derdejaars AI studente aan de RuG
(T.Verhoef@ai.rug.nl)

Esther Wiersinga-Post is docent en onder-
zoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen 
bij de afdeling Kunstmatige Intelligentie. 
Gedreven door haar interesse in het func-
tioneren van het menselijk lichaam doet 
ze onderzoek naar perceptie en het brein. 
Hierbij maakt ze gebruik van het McGurk 
effect om meer te weten te komen over de 
integratie van zintuiglijke waarneming in 
de hersenen. In 1976 ontdekken Harry Mc-
Gurk en John MacDonald dit effect per on-
geluk tijdens onderzoek naar taalperceptie 
bij kinderen. In hun artikel “Hearing Lips 
and Seeing Voices” beschrijven zij het Mc-
Gurk effect voor het eerst. 

Wat is het McGurk effect?
Het McGurk effect laat heel 
duidelijk zien dat mensen zowel 
visuele als auditieve informatie 
gebruiken bij het herkennen van 
spraakklanken. De reden dat je 
dit zo goed kunt zien is dat het 
geluid dat je hoort verandert als 
je visuele informatie gebruikt. Bij 
het waarnemen van je omgeving 
is het heel normaal dat je zowel 
auditieve als visuele informatie 
gebruikt, maar dan verandert 
het percept niet. Bij het McGurk 
effect verandert het wel en dat 
komt doordat je een truc uithaalt. Je laat iets zien dat niet past 
bij de spraak. Stel je hebt de spraakklank ‘aba’, met een mede-
klinker waarbij je de lippen sluit. Als je daarbij een filmpje laat 
zien waarbij de lippen niet sluiten dan geeft dat enorm veel evi-
dentie voor een waarnemer dat er geen ‘aba’ kan zijn gezegd. 
Dat maakt dat je iets anders gaat horen en dat is wel speciaal. 
De meeste mensen zeggen dan ‘ada’ te horen, een spraakklank 
die wel past bij de visuele informatie, 
maar die door de hersenen actief  ge-
construeerd is. Het beeld van de lip-
pen dat de mensen zagen was immers 
van de klank ‘aga’.

In hoeverre is het McGurk effect een inspiratiebron 
geweest voor jou in projecten en onderzoek?
Het is een heel belangrijk effect voor mijn onderzoek en ik kon 
het vooral erg goed gebruiken omdat ik graag onderzoek wil 
doen naar audiovisuele informatieverwerking. Op deze manier 
heb ik een aanwijzing of  mensen auditieve en visuele informa-
tie wel of  niet integreren. Dit gebruik ik in hersenonderzoek 
met functionele MRI1. Met functionele MRI kun je hersenacti-
viteit meten en hierbij ga je kijken naar verschillende situaties. 
Je kunt geen absolute hersenactiviteit meten maar je vergelijkt 
hersenactiviteit in situatie één met hersenactiviteit in situatie 
twee. In dit geval kun je dus een situatie waarbij veel audiovi-
suele integratie plaatsvindt vergelijken met een situatie waarbij 
audiovisuele integratie niet voorkomt. Op die manier kun je iets 
zeggen over welke hersengebieden betrokken zijn bij audiovisu-
ele integratie.

Wat is er zo spannend aan het McGurk effect?
Het is heel erg grappig om te zien dat je auditieve percept ver-
andert als je gebruik maakt van je ogen. Dat verwacht je niet. 
Iedereen weet dat als je spraak moet verstaan in een omgeving 

�  Magnetic Resonance Imaging (Red.)

waar veel achtergrondlawaai is, je 
naar de mond gaat kijken. Dat geeft 
meer informatie. Maar meestal ga 
je ervan uit dat je het kunt negeren 
als je die informatie niet zou willen 
gebruiken. Dat blijkt niet zo te zijn. 
Het is zelfs zo dat visuele informatie 
kan veranderen wat je hoort, en dat 
is toch wel heel bijzonder.

Kan iedereen het effect waar-
nemen?
Nee, uit experimenten blijkt dat niet 
iedereen er even gevoelig voor is. Dat 
is ook een deel van het onderzoek 

waar ik mee bezig ben. Als je kijkt naar onderzoek dat gedaan 
is naar audiovisuele integratie, onder andere met het McGurk 
effect, dan zie je dat er vaak niet wordt gecontroleerd in hoe-
verre de verschillende proefpersonen dat effect waarnemen. En 
dat is wel degelijk van belang. Er zijn mensen die zeggen: “Leuk 
experiment, maar die visuele stimulus past helemaal niet bij 
de auditieve”. Deze mensen horen ook gewoon wat er gezegd 

wordt en ze integreren informatie uit verschillende zintuigen 
dus minder makkelijk. Misschien zijn ze gevoeliger voor kleine 
timing-verschillen en stimuli die niet helemaal bij elkaar passen.

Wat voor onderzoek kun je nog meer doen op dit ge-
bied?
Waar wij mee bezig zijn is dus onderzoek met behulp van neuro-
imaging technieken. Eén van de experimenten die men veel toe-
past om die verschillende situaties te krijgen, is het aanbieden 
van synchrone en asynchrone stimuli. Als je de auditieve en 
visuele stimuli in de tijd uit elkaar trekt, dan kun je je voor-
stellen dat je de informatie op een gegeven moment niet meer 
integreert. Wij kijken dus of  er, bij verschillende maten van 
desynchronisatie (hoe ver de stimuli uit elkaar getrokken zijn), 
een sterker of  zwakker McGurk effect wordt waargenomen (zie 
grafiek 1). Wij hebben hierbij gekeken naar een hele grote mate 
van desynchronisatie, ergens ertussenin en bij een minimale de-
synchronisatie. Bij de hersenactiviteit ga je vervolgens kijken of  
je een verandering kunt vinden in activiteit die overeenkomt 
met de modulatie in de waarneming van het effect. Dit is iets 
dat tot nu toe nog niet eerder is gedaan.

“Visuele informatie kan veranderen wat je hoort, 
en dat is toch wel heel bijzonder.”
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Is er, behalve het McGurk effect, meer bekend over de 
samenwerking van zintuigen?
Jazeker, het is op dit moment een zeer populair onderwerp 
in de neurofysiologie. In de vorige eeuw is er heel veel onder-
zoek gedaan naar de primaire auditieve cortexgebieden en de 
primaire visuele cortexgebieden. Dit zijn hersengebieden die 
heel specifiek zijn voor het verwerken van informatie van een 
bepaald zintuig. Hierover is inmiddels heel veel bekend, maar 
men vraagt zich in toenemende mate af  hoe we nu eigenlijk 
de wereld waarnemen. Bij bijna alles wat je doet gebruik je 
informatie uit verschillende zintuigen. Hier wordt enorm veel 
onderzoek naar gedaan en experimenten met audiovisuele in-
tegratie zijn een voorbeeld hiervan. Maar er wordt ook gekeken 
naar hoe bijvoorbeeld reuk wordt gecombineerd met andere 
informatie of  hoe tast en visuele informatie gecombineerd wor-
den.

Hoe kan kennis over integratie van zintuigen in de 
praktijk gebruikt worden?
Als je denkt aan audiovisuele informatieverwerking dan is het 
herkennen van spraak een voorbeeld waarbij visuele informatie 
heel belangrijk kan zijn. Als je visuele informatie bij spraakher-
kenning gebruikt dan weet je sowieso al heel gemakkelijk óf  er 
gesproken wordt, omdat je dat kunt zien aan de beweging van 
de mond. Ook kan het herkennen van bepaalde medeklinkers 
heel erg geholpen worden door visuele informatie. Van som-
mige medeklinkers lijken de klanken heel veel op elkaar terwijl 
de plaats van articulatie sterk verschillend is en dit is visueel 
goed waar te nemen. Zo kan een spraakherkenningsysteem ge-
holpen worden door gebruik te maken van bijvoorbeeld visuele 
informatie van een cameraopname. Deze techniek wordt ook 

al gebruikt.

Hoe ben je eigenlijk in het vakgebied van 
de Kunstmatige Intelligentie terechtge-
komen?
Ik heb biologie gestudeerd en ik was altijd heel 
erg geïnteresseerd in het functioneren van het 
menselijk lichaam en met name in zintuigfysi-
ologie. Binnen de biologie heb ik een medische 
richting gekozen en daarbinnen ben ik neurofy-
siologie gaan doen. Als afstudeeronderzoek heb 
ik eerst hersenonderzoek gedaan bij ratten en 
daarna heb ik gekeken naar hoe mensen toon-
hoogte waarnemen. Ook heb ik nog een poosje 
als postdoc gewerkt in de groep van Hans van 
Hateren en heb ik me bezig gehouden met vi-
suele informatieverwerking. Dat was wel een 
exotisch onderwerp. Het ging over visuele infor-
matieverwerking bij vliegen. Op zich ligt dat wel 
tegen de robotica aan, aangezien er bij robotica 
vaak wordt gekeken hoe bij insecten visuele in-

formatie verwerkt wordt. Ik heb neuronactiviteit afgeleid in vrij 
bewegende vliegen. We hadden een opstelling waarbij de plaats 
van die vlieg in de ruimte kon worden bepaald met behulp van 
magnetische velden. Er moesten dan minuscule spoeltjes op die 
vliegen worden geplakt en achterin de kop van die vlieg kwam 
ook een elektrode met een superdun draadje eraan. Dat was 
echt een ongelofelijk priegelwerk. Daarna ben ik als docent bij 
Kunstmatige Intelligentie in Groningen terecht gekomen.

Wat is jouw drijfveer?
Zelf  ben ik met name ge-
interesseerd in hoe mensen 
functioneren. Dat is wat ik 
heel erg interessant vind 
om te weten. Toepassin-
gen enzovoorts, allemaal 
hartstikke mooi, maar mijn 
basisdrijfveer is toch om te 
weten hoe het bij mensen 
gaat. Het is nog steeds die 
biologische achtergrond die 
maakt dat ik dat het meest 
interessant vind. Vandaar 
dat ik het ook heel leuk 
vind om neuro-imaging on-
derzoek te doen.

De meeste mensen bij AI komen bij informatica of  
psychologie vandaan, merk je dat verschil in achter-
grond?
Toen ik hier pas kwam werken heb ik wel gemerkt dat je hier 

Grafiek 1

Esther Wiersinga-Post
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heel verschillende mensen hebt met sterk uiteenlopende achter-
gronden. Die denken dus ook echt op verschillende manieren. 
Ik had alleen nog maar bij biologie en natuurkunde gezeten en 
daar hebben ze toch een beetje dezelfde manier van doen. Ook 
de psychologen die hier bij AI zitten zijn niet zo anders. Dat zijn 
voor mij biologen die zich in het menselijk functioneren hebben 
gespecialiseerd. Maar bijvoorbeeld in de taalkunde en de filo-
sofie hanteert men soms een heel andere manier van denken. 
Ik had mij bijvoorbeeld nog nooit met gedachte-experimenten 
bezig gehouden en ik heb meestal de neiging om bij de eerste 
stap van zo’n experiment al af  te haken. Wanneer bijvoorbeeld 
wordt gevraagd om je voor te stellen dat we in staat zijn om 
een neuron te vervangen door een elektronisch circuit, dan is 
mijn eerste reactie: dat kunnen we dus nog niet en je voorstel-
len dat je dat kunt heeft niet zoveel zin. Ik heb wel veel geleerd 
van de verschillende vakgebieden en de verschillende manie-
ren om problemen te benaderen. Dat vind ik ook een duidelijk 
pluspunt van mensen die Kunstmatige Intelligentie studeren. Je 
komt tijdens je studie met al die verschillende vakgebieden en 
verschillende manieren van denken in aanraking.

Wat is het hoogtepunt in je wetenschappelijke loop-
baan tot nu toe?
Het hoogtepunt is toch wel één van de dingen uit mijn proef-
schrift: onderzoek doen naar zintuigcellen in het zijlijnorgaan 
bij vissen. Dat is het mooiste werk dat ik tot nu toe geprodu-
ceerd heb. De zintuigcellen in het zijlijnorgaan zijn, net als de 
cellen in ons oor en evenwichtsorgaan, zogenaamde haarcellen. 
Dit zijn zintuigcellen die gevoelig zijn voor mechanische stimu-
latie. Het handige van de zintuigcellen in het zijlijnorgaan is dat 
ze in de huid van de vis zitten en hierdoor, vergeleken met bij-
voorbeeld cellen uit het binnenoor van zoogdieren, gemakke-
lijk toegankelijk zijn. Daar kun je dus goed experimenten mee 
doen. Ik heb onderzoek gedaan naar de invloed van bepaalde 
stoffen (blockers van de transductiekanalen) op de beweging van 
die haarcellen. Op die manier kon ik meer te weten komen 
over het transductiemechanisme dat bij haarcellen zorgt voor 
activiteit. Geweldige experimenten, maar dat is weer een heel 
onderwerp apart. ø

Het McGurk Effect
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Sicco Verwer, PhD. student Computer Science aan de TU Delft
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Binnen de kunstmatige in-
telligentie wordt al heel lang 
onderzoek gedaan naar taal. 
Vooral het probleem om 
computers echt taal te laten 
“begrijpen” is interessant. 
Omdat niemand precies 
weet hoe je het spreken van 
een natuurlijke taal in een 
computer kunt programme-
ren, is het probleem van het 
(automatisch) leren van een 
taal een belangrijk onder-
deel hiervan. Het probleem kan als volgt worden omschreven:

 Gegeven een verzameling woorden (een stuk tekst). Vind de grammatica 
met de grootste kans dat die deze verzameling geproduceerd heeft.

Onderzoek naar dit probleem heeft geleid tot veel machineleer-
technieken die vooral toegepast worden binnen de computatio-
nele taalkunde. Wij zijn echter geïnteresseerd in het modelleren 
van de systemen zelf. Later zal duidelijk worden dat van deze 
systemen gezegd kan worden dat ze ook een soort “taal” spre-
ken. Om deze reden kunnen de leertechnieken ook 
op ons probleem toegepast worden. 
 Discrete event systems kenmerken zich doordat 
hun werking afhangt van het continu optreden 
van discrete gebeurtenissen. Een veelgebruikt mo-
del voor dit soort systemen is, mede dankzij zijn 
inzichtelijkheid, de eindige automaat (deterministic 
finite automaton). Een eindige automaat is een ge-
richte graaf, waarin de knopen de verschillende 
toestanden van het systeem representeren en de 
takken de overgangen daartussen. Elke tak is voor-
zien van een label. Dit label geeft aan door welke 
gebeurtenis de toestandsovergang optreedt. Een 
eindige automaat bevat altijd een begintoestand 
en een verzameling eindtoestanden. Voor het ge-
modelleerde systeem geldt altijd dat het begint in 
de begintoestand en eindigt in één van de eindtoe-
standen.
 Voor discrete event systems geldt eigenlijk dat ze 
een soort taal spreken: Wanneer de gebeurtenis-
sen achter elkaar geplakt worden vormen ze een 
sequentie. Zo’n sequentie is een woord van de taal 
van het systeem. Die eindige automaat die precies 
de woorden van de taal van het systeem omschrijft 
(de sequentie van zo’n woord begint in de begin-
toestand en eindigt in een eindtoestand) is daarom 

een mogelijk model voor het systeem. Fi-
guur 1 geeft een voorbeeld van zo’n eindige 
automaat, als model voor een automatisch 
fietslicht.
 Om een model te maken voor een be-
staand systeem worden vaak interviews 
afgelegd met experts. De resultaten van 
deze interviews kunnen dan in logische 
regels, en vervolgens in een eindige auto-
maat samengevat worden. In veel situaties 
is er echter niet genoeg kennis beschikbaar 
om een (volledig) eindige  automaat voor 
het systeem te construeren. Vaak kunnen 

deze systemen echter geobserveerd worden (bijvoorbeeld met 
behulp van sensoren). Om in dit soort situaties toch nog een 
model voor zo’n systeem te maken moeten we het volgende 
probleem oplossen:

 Gegeven een verzameling observaties van een systeem. Vind het model dat 
met de grootste waarschijnlijkheid deze observaties gegenereerd heeft.

Elk van deze observaties is een sequentie van gebeurtenissen die 
door  het systeem geproduceerd is. Zo kun je het leren van een 

Hoewel het merendeel van de artikelen 
die wij plaatsen in De Connectie afkom-
stig is van de zes universiteiten waarmee 
we voornamelijk samenwerken (VU, UvA, 
RuG, UM, RU & UU), zijn dit uiteraard 
niet de enige plaatsen waar onderzoek ge-
daan wordt naar AI. Voor het taalnummer 
ontvingen wij van Sicco Verwer een artikel 
over Tijdsautomaten. Verwer is PhD. stu-
dent bij de vakgroep Parallel and Distribu-
ted Systems van de faculteit Engineering, 
Mathematics and Computer Science aan de 
Technische Universiteit Delft.

Figuur 1. Een eindig automaat voor het aansturen van een fietslicht. Het 
alfabet van deze automaat is de verzameling {start, stop, dark, 
light, light_on, light_off}. De automaat begint in de off 
toestand (aangegeven door de pijl die vanuit het niets komt) en eindigt ook in 
de off toestand (aangegeven door de dubbele rand). Deze automaat kan ge-
bruikt worden om een fietslicht aan te sturen met behulp van de stuursignalen 
light_on en light_off.
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model, voor een systeem, dus zien als het leren van een taal.
 In de praktijk zal de data van de observaties echter meer gege-
vens bevatten dan slechts de namen van de gebeurtenissen. Het 
systeem zal namelijk tevens de tijdstippen waarop deze gebeur-
tenissen plaatsvonden bevatten. Een simpele eindige automaat 
is ontoereikend als deze tijdstippen beslissen of  een sequentie 
al dan niet tot de taal van het systeem behoort. Bij het fietslicht 
kan bijvoorbeeld de tijd tussen een stop en een light_off 
gebeurtenis belangrijk zijn: slimme fietslichten gaan pas uit na-
dat er een bepaalde tijd niets meer is gebeurd na een stop. Dit 
is slim omdat de fietser in dat geval ook bij een stoplicht nog 
steeds zichtbaar is voor de overige weggebruikers.
 Gelukkig bestaan er automaten die wel gebruik maken van de 
genoemde tijdstippen. Dit zijn de zogenaamde tijdsautomaten 
(timed automata). Tijdsautomaten worden veel gebruikt bij het 
modelleren van real-time systemen. De toestandsovergangen 
van deze automaten bevatten naast een label ook nog een tijds-
grens. Deze grens is een restrictie op de tijdstippen waarop de 
toestandsovergang kan optreden. Wanneer er niet wordt vol-
daan aan de restrictie, dan gebeurt er niets (of  er treedt een 
andere toestandsovergang op). Omdat het probleem van het 
leren van tijdsautomaten erg ingewikkeld is (het is nog niet ze-
ker of  het wel mogelijk is) gebruiken wij een versimpelde vorm 
van tijdsautomaten. In deze vorm is het alleen mogelijk om een 
restrictie te leggen op het tijdstip van een gebeurtenis, ten op-
zichte van de gebeurtenis daarvoor. Met deze tijdsautomaten 
kunnen we systemen modelleren waarvoor de tijdstippen van 
de gebeurtenissen van belang zijn. In figuur 2 zie 
je bijvoorbeeld een model van een tijdsautomaat 
voor een slim fietslicht.
 Het probleem van het leren van deze versim-
pelde vorm van tijdsautomaten is op te lossen met 
een door ons ontwikkeld algoritme. Dit algoritme 
is een aanpassing van het standaardalgoritme om 
eindige automaten te laten leren (state merging). 
Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar hoe 
dit algoritme presteert ten opzichte van andere 
taalleermethoden. De eerste resultaten van dit 
onderzoek geven aan dat het probleem van het 
leren van zo’n tijdsautomaat al snel erg moeilijk 
wordt, maar dat de gevonden automaten erg hoog 
scoren qua correctheid. Voor zover wij weten is 
ons algoritme het (tot nu toe) enige algoritme dat 
tijdsautomaten kan leren. ø
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Figuur 2. Een tijdsautomaat voor een slim fietslicht. Een stop voor een 
stoplicht moet niet langer duren dan � minuut (60 tijdseenheden). Dit wordt 
gemodelleerd door een tijdsinterval van 0 tot 60, waarbinnen de automaat van 
de turn_off toestand weer naar de on toestand overgaat bij het optreden 
van een start gebeurtenis.
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Twee concepten van informatie: Absoluut en relatief
prof. Pieter W. Adriaans, Human Computer Studies, UvA, RoboSail
(pietera@science.uva.nl)

De E in de bekende formule 
van Einstein:  E = mc2  staat 
voor energie, maar ook dat 
heeft weinig met de ‘energie’ 
van Jan te maken. Vaak heb-
ben deze verzameltermen 
verschillende wiskundige de-
finities die wel het voordeel 
hebben dat ze exact zijn, 
maar die slechts een deel 
van alle mogelijke betekenis-
sen dekken. Hetzelfde geldt 
voor het concept ‘informa-
tie’. In dit artikel zal ik twee 
betekenissen van het woord 
‘informatie’ uitwerken - rela-
tieve en absolute informatie 
- en uitleggen wat de formele betekenis ervan is. Deze totaal ver-
schillende noties van informatie worden nogal eens door elkaar 
gehaald. Als we de definities nauwkeurig bekijken, blijkt dat de 
studie van het begrip informatie ons met een aantal diepe filosofi-
sche vragen confronteert. 

Laten we eerst een paar voorbeelden bekijken:
1) Alice heeft van Bob een lot in een loterij gekocht en ze is be-
nieuwd of  ze gewonnen heeft. Zij zou graag informatie over het 
winnende lotnummer hebben.
2) Een encyclopedie bevat veel informatie.
3) Alice is een spion en ze heeft een gecodeerde brief  van Bob 
onderschept. Zij wil graag weten welke informatie die brief  bevat. 
4) Alice ontvangt een onbekend radiosignaal uit de ruimte. Ze is 
benieuwd of  het signaal ook informatie bevat. 
5) Wetenschappers kunnen uit foto’s van het gesteente van Mars 
afleiden dat er vroeger water op Mars geweest moet zijn. Welke 
informatie speelt daarbij een rol?

We noemen informatie discreet als ze in eindige pakketjes verpakt 
kan worden. Alle informatie die voor ons relevant is, kan discreet 
gemaakt worden. Zelfs informatie die voor onze zintuigen continu 
lijkt, zoals muziek of  film, kan tegenwoordig makkelijk digitaal wor-
den opgeslagen. We maken de elektronica gewoon zo snel dat onze 
arme, langzame, biologische zintuigen het verschil met werkelijk 
continue informatiestromen in de werkelijkheid niet bemerken. In 
de wiskunde komen wel niet-discrete vormen van informatie voor, 
bijvoorbeeld continue verzamelingen reële getallen, maar die zijn 
voorlopig voor praktische toepassingen nauwelijks van belang. De 
kwantummechanica leert ons zelfs dat de hele natuur in essentie 
discreet is. Energiestromen zijn niet continu. Ook de tijd verloopt 
in kleine stapjes. 

 De meest fundamentele eenheid van infor-
matie is de bit. Een bit kan men denken als 
een schakelaar met twee standen: aan of  uit, 
1 of  0. De hoeveelheid verschillende bood-
schappen die we met n bits kunnen code-
ren is 2n. Rekenen met bits staat gelijk aan 
rekenen met machten van 2. Een bit is een 
abstracte notie die op heel veel verschillen-
de manieren in de natuur gerealiseerd kan 
worden: elektronische schakelingen, kiezel-
steentjes in het zand, kralen aan een ketting, 
kwantumtoestanden, munten of  deuren die 
open of  dicht kunnen zijn.
 Niet alle systemen in de natuur zijn geschikt 
om informatie in op te slaan. Alleen stabiele 
systemen die reversibel zijn, komen daarvoor 
in aanmerking. Een systeem is reversibel als 

het twee toestanden kent, zeg A en B, en als het van toestand A 
over kan gaan in toestand B, en van toestand B weer in A. We 
willen ook dat die toestanden A en B stabiel zijn. Als er geen ener-
gie aan het systeem wordt toegevoegd, moet het blijven zoals het 
is. Een elektronische schakelaar is een dergelijk systeem, een deur 
ook. Een voorbeeld van een irreversibele gebeurtenis is het oplos-
sen van melk in een kop koffie. Wat we ook doen, als de melk zich 
eenmaal regelmatig door de koffie verspreid heeft, blijft dat zo. 
Nooit kunnen we het systeem weer splitsen in pure koffie en melk, 
hoewel dat statistisch in principe van zelf  zou kunnen gebeuren. 
Pure energie-neutrale reversibele systemen komen in de natuur 
niet voor. Volgens de tweede hoofdwet van de thermodynamica, 
zal er altijd energie nodig zijn om van toestand A via B weer naar 
A terug te komen. Reversibele systemen zijn in de natuur meer 
uitzondering dan regel. De meeste processen in de natuur zijn irre-
versibel: golven op zee, de wind boven land, het oplossen van rook 
in de lucht, de expansie van het universum zelf. 
 Het is mooi dat we de bit als eenheid van informatie hebben, 
maar zonder een interpretatie van die eenheid betekent het niet 
veel. We moeten manieren hebben om de eenheid toe te passen. 
 Eén opvatting, die we de relatieve interpretatie van informatie 
zullen noemen, relateert de hoeveelheid informatie die in een 
boodschap is vervat aan de waarschijnlijkheid dat die boodschap 
optreedt. Een boodschap die erg onwaarschijnlijk is, bevat veel 
informatie. Een boodschap waarvan we bijna zeker weten dat 
die komt, bevat nauwelijks informatie. Stel dat we de uitdrukking 
I
r
(p) introduceren voor de hoeveelheid relatieve informatie die 

in boodschap p is vervat en de uitdrukking P(p) voor de waar-
schijnlijkheid dat p optreedt. Nu gelden de volgende basisregels:

1)  Een boodschap die optreedt met waarschijnlijkheid 1 bevat 0 
bits aan informatie: als P(p) = 1 dan I

r
(p) = 0.

Het woord ‘informatie’ is een verzamel-
term, net als de woorden ‘energie’, ‘waar-
de’, ‘arbeid’ en ‘kracht’. Dit soort woorden 
worden in het dagelijks leven te pas en te 
onpas gebruikt, soms om vage algemene 
begrippen aan te duiden, soms in een strikt 
wiskundig gedefinieerde wetenschappelijke 
betekenis. Die betekenissen zijn vaak onhel-
der afgebakend en worden door elkaar ge-
bruikt. Het natuurkundige begrip ‘arbeid’ 
is iets totaal anders dan waar Marx in Das 
Kapital over schreef. Zo zeggen we: “Jan 
had geen energie meer om zijn huiswerk af  
te maken”, en “De centrale leverde energie 
voor de hele stad”, maar niemand conclu-
deert dat Jan zijn huiswerk niet maakt om-
dat de stroom is uitgevallen. 
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Twee concepten van informatie: Absoluut en relatief

2)  De informatie in twee boodschappen p en q die onafhankelijk 
van elkaar zijn, is de som van de informatie in de afzonderlijke 
boodschappen: I

r
(p & q) = I

r
(p)+I

r
(q).

Een formule die aan deze basisregels voldoet is 
I
r
(p) = -log

2
P(p). Check maar:

1) Als P(p) = 1 dan geldt I
r
(p) = 

-log
2
P(p) = -log

2
1 = 0.

2) Als p en q onafhankelijk zijn dan geldt I
r
(p & q) = 

-log
2
P(p & q) = -log

2
(P(p) × P(q)) = 

-log
2
P(p) - log

2
P(q) = I

r
(p) + I

r
(q).

Er is een interpretatie van het begrip relatieve informatie die past 
als een handschoen: die waarin we de relatieve frequentie van een 
boodschap opvatten als zijn waarschijnlijkheid. Een voorbeeld: toen 
kranten nog in lood gezet werden, wist iedere drukker dat hij meer 
versies van de letters e en n nodig had dan van de q en de z. De let-
ters e en n komen veel meer voor dan de letters q en z. Bij Scrabble 
hebben de q en de z ook een hogere letterwaarde. Als we een kruis-
woordraadsel willen oplossen dan hebben we veel meer aan een q 
of  een z dan aan een e. Men zou kunnen zeggen dat een q en een z 
meer informatie bevatten. Omgekeerd geldt: wie een code-systeem 
wil ontwerpen (bijvoorbeeld Morse of  Braille) doet er goed aan de 
kortste codes te kiezen voor de meest frequente letters en de lan-
gere codes te reserveren voor letters de minder vaak voorkomen. 
In Braille wordt de letter e door één punt weergegeven. Hier is dus 
de volkomen 
n a t u u r l i j k e 
interpretatie: 
Voor bood-
schappen die 
vaak voorko-
men (en dus weinig informatie bevatten) gebruiken we weinig bits, 
voor boodschappen die zeldzaam zijn (en dus veel informatie ge-
ven) gebruiken we langere codes met meer bits. Deze definitie van 
het begrip informatie is geïntroduceerd door Claude Shannon. 
Met Shannon’s wiskundige fundering van het begrip informatie 
kunnen we optimale codesystemen ontwerpen. Stel dat we met 
enige regelmaat een aantal boodschappen over een communica-
tie kanaal willen sturen. Met n bits kunnen we 2n boodschappen 
coderen. Stel k=2n.  Als we k boodschappen hebben, waarvan de 
waarschijnlijkheid uniform verdeeld is, dan geldt dat we voor elke 
boodschap n bits moeten gebruiken. Als we meer bits gebruiken, 
dan zit de informatie te ruim in zijn jasje. Er is dan redundan-
tie. Als de waarschijnlijkheidsverdeling niet uniform is, geldt dat 
I
r
(p) = -log

2
P(p) de optimale lengte van de code voor 

boodschap p geeft. 
 Shannon’s definitie is wiskundig simpel en dekt zeker een deel 
van het concept dat we in het dagelijks leven informatie noemen. 
Toch zijn er problemen. Stel dat we dezelfde boodschap aan twee 
personen zenden. Als ze niet dezelfde waarschijnlijkheidsdistribu-
tie hanteren, dan bevat de boodschap voor de een meer informatie 

dan voor de ander. De informatie die vervat is in een boodschap 
is relatief  ten opzichte van de verwachting van de ontvanger. Dat 
maakt de hoeveelheid informatie die in een boodschap zit subjec-
tief. Op zich zit daar wat in. Een boodschap die voor de een als 
een verrassing komt zal voor de ander nauwelijks nieuws bevatten. 
Toch is dat niet in alle gevallen bevredigend. Het betekent dat we 
eigenlijk niet over informatie zonder meer kunnen spreken. Als ie-
mand zegt: “Deze encyclopedie bevat veel informatie”, dan is dat 
niet bedoeld als een relatief  statement. Natuurlijk kan de ene lezer 
meer leren uit een encyclopedie dan de ander, maar de informa-
tie die in de encyclopedie vervat is lijkt een intrinsieke objectieve 
kwaliteit. Ook al zouden we de encyclopedie in een kluis sluiten en 
nooit aan iemand laten zien, het blijft een feit dat hij een bepaalde 
hoeveelheid informatie bevat. Die hoeveelheid informatie lijkt wei-
nig te maken te hebben met de waarschijnlijkheid dat iemand de 
encyclopedie als boodschap naar iemand anders zendt. Om kort 
te gaan: Shannon’s definitie is waardevol, maar dekt zeker niet 
de hele lading van het begrip informatie. Er zou ook een soort 
absolute notie van informatie moeten zijn, onafhankelijk van de 
beschouwer. Het blijkt dat een dergelijk concept gedefinieerd kan 
worden, maar het heeft iets meer voeten in de aarde dan de notie 
van relatieve informatie. 
 Laten we eerst eens onderzoeken aan welke voorwaarden zo’n 
concept van absolute informatie zou moeten voldoen. Stel dat we 
de encyclopedie opslaan op een CD. Dat kost een bepaalde hoe-
veelheid, zeg k, bits. Toch is het niet verstandig om te stellen dat 

onze encyclopedie k bits aan informatie bevat. De volgende korte 
redenering maakt dat duidelijk. Stel dat we de encyclopedie van 
het Engels naar het Duits vertalen. Over het algemeen zijn teksten 
in het Duits wat langer dan Engelse teksten. De Duitse versie van 
de Encyclopedie zal dus meer bits omvatten, maar het is natuurlijk 
niet zo dat ze ook meer informatie bevat. We zouden op zijn minst 
een notie van informatie willen hebben die taalonafhankelijk is. 
Dan is er nog een reden waarom het niet slim is om de lengte van 
een boodschap als een maat voor de hoeveelheid informatie in een 
boodschap te beschouwen. Stel dat ik iemand een boodschap stuur 
die uit allemaal nullen bestaat: “00000…”. Ongeacht de lengte 
van de boodschap kunnen we niet zeggen dat een dergelijke bood-
schap veel informatie bevat. Verder zouden we graag willen dat de 
informatie in twee onafhankelijke boodschappen p en q de som is 
van informatie in p en in q. Om kort te gaan, stel dat we de uit-
drukking I

a
(p) gebruiken voor de absolute informatie in p dan 

zouden we de volgende eisen willen stellen:

1) I
a
(p) zou onafhankelijk moeten zijn van de taal waarin p ge-

formuleerd is. 

“Een beter begrip van de notie van informatie is een van de 
fundamentele uitdagingen van de hedendaagse wetenschap.”
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2) I
a
(p) zou de interne complexiteit van p moeten represente-

ren, d.w.z. lange simpele boodschappen zouden minder informatie 
moeten bevatten dan korte complexe boodschappen. 
3) Als p en q onafhankelijk zijn dan zou moeten gelden: 
I
a
(p & q) = I

a
(p) + I

a
(q)

Er is een formele definitie van informatie die in zekere mate aan 
deze eisen voldoet, in de vorm van de zogenaamde prefix Kolmo-
gorov-complexiteit, maar deze definitie is niet zo elegant als die 
van Shannon. 
 Het basisidee is gebaseerd op een concept van Turing. Een Tu-
ring-machine is een abstracte machine die bewerkingen op binaire 
strings kan uitvoeren. Turing bewees dat er zogenaamde universele 
Turing-machines bestaan. Dat zijn computers die in staat zijn alle 
andere computers te emuleren. Stel dat we een programma p op 
een computer C willen laten draaien. We nemen een universele 
Turing-machine TU en we voeren eerst een beschrijving van C in, 
zodat TU zich als C gaat gedragen  Daarna voeren we program-
ma p uit. Naast dit positieve resultaat (het bestaan van universele 
Turing-machines) bewees Turing nog een belangrijk negatief  re-
sultaat: er bestaat geen programma dat voor alle combinaties van 
programma’s p en computers C kan beslissen of  C op invoer p 
stopt of  niet. Soms zullen computers op bepaalde invoer in een on-
eindige loop raken, maar we kunnen niet in alle gevallen van tevo-
ren beslissen of  dit gebeurt. We noemen dit probleem het ‘Halting-
probleem’. De Russische wiskundige A.N. Kolmogorov stelde voor 
om de informatie-inhoud van een binaire string b te definiëren als: 
de lengte van het kortste programma dat b produceert op een van 
tevoren geselecteerde universele Turing machine TU. We noemen 
deze informatiemaat te zijner ere ‘Kolmogorov-complexiteit’ C(p) 
van een binaire string p. We spreken ook wel van de algoritmische 
complexiteit van een string. De definitie van Kolmogorov is niet 
vrij van problemen. Ik noem er een paar:

1) Kolmogorov-complexiteit is niet constructief. We kunnen haar 
niet berekenen. Dit is een rechtstreeks gevolg van het Halting-
probleem. Idealiter zouden we voor het vaststellen van de Kol-
mogorov-complexiteit van een string p alle kortere binaire strings 
in moeten voeren in TU en moeten checken of  ze p als output 
opleveren. Dit kan echter niet, want sommige programma’s zullen 
nooit stoppen en we kunnen nooit voorspellen welke. 
2) Kolmogorov-complexiteit is relatief  ten opzichte van de univer-
sele Turing-machine die we gekozen hebben. Als we een andere 
machine TU kiezen, dan verandert de definitie van Kolmogorov-
complexiteit. Dit probleem kan ten dele worden ondervangen. Het 
blijkt dat de verschillende definities van Kolmogorov-complexiteit 
die we krijgen hoogstens een contante c van elkaar verschillen. Dit 
ligt voor de hand, alle machines kunnen elkaar immers emuleren. 
Men kan al een universele Turing-machine definiëren die minder 
dan 100 bits groot is. Niettemin maakt dit inzicht het nagenoeg 
onmogelijk om zinvol te spreken over de Kolmogorov-complexi-
teit van relatief  korte strings. De Kolmogorov-versie van absolute 
informatie is asymptotisch van karakter; Naarmate de informatie 

complexer is, wordt ze nauwkeuriger. 
3) Kolmogorov-complexiteit is niet additief. Stel dat we twee strings 
hebben, p en q, en twee programma’s p’ en q’ die de strings ge-
nereren. Er is geen garantie dat de concatenatie p’•q’ van p’ en 
q’ ook een valide programma is dat p•q genereert.

Om dit laatste probleem te ondervangen, gebruiken we de zoge-
naamde prefix-vrije variant van Kolmogorov-complexiteit, aange-
geven door K(p). Een verzameling strings is prefix-vrij als geen 
enkele string een prefix is van een andere. Het is goed mogelijk om 
de verzameling van eindige binaire strings prefix-vrij te hercode-
ren. We krijgen dan een oneindige verzameling van programma’s 
die geen van alle prefixen van een ander zijn. Het voordeel is dat 
we twee programma’s nu eenvoudig aan elkaar kunnen plakken. 
De machine kan zelf  beslissen wanneer de input gesplitst moet 
worden. Een nadeel is dat hierdoor de programma’s wat langer 
worden. Het is heel goed mogelijk dat K(p) uiteindelijk groter 
is dan de lengte van p. Niettemin voldoet de definitie I

a
(p) = 

K(p) in zekere mate aan de eisen die we hebben gesteld:

1) I
a
(p) = K(p) is met inachtneming van een constante c on-

afhankelijk van de taal waarin p geformuleerd is. 
2) I

a
(p) = K(p) representeert de interne complexiteit van p. 

Een lange simpele string heeft een korter programma dan een 
korte complexe string. 
3) Als p en q onafhankelijk zijn dan geldt: 
I
a
(p•q) = K(p•q) < K(p)+K(q) = I

a
(p) + I

a
(q)

De reden voor het ongelijkheidsteken in K(p•q) < K(p)+K(q) 
is dat het altijd mogelijk is dat er voor p•q toevallig een korter 
programma is dan K(p)+K(q). Een simpel voorbeeld maakt dat 
duidelijk. Stel, we hebben een string k = p•q. Om p en q uit k 
te halen moeten we informatie toevoegen: een getal dat aangeeft 
waar k gesplitst moet worden. Als k zelf  een lage complexiteit 
heeft en vrij lang is dan kan het heel goed zijn dat 
K(p•q) < K(p)+K(q).
 De definitie I

a
(p) = K(p) helpt ons een eind in de goede 

richting, maar is verre van ideaal. K(p) is niet constructief, we 
kunnen het niet berekenen. K(p) is asymptotisch, het zegt wei-
nig zinvols over korte strings. K(p) is niet volledig additief, als we 
strings concateneren kunnen we informatie verliezen. Niettemin 
kunnen we prefix-Kolmogorov wel gebruiken. We kunnen het niet 
exact meten, maar er wel mee rekenen. De natuur zit vol met sy-
stemen die we slechts kunnen benaderen. Dus dát hoeft ons niet 
te weerhouden. We kunnen nu ook de vraag beantwoorden over 
de hoeveelheid informatie in de encyclopedie: het is de prefix Kol-
mogorov-complexiteit van de encyclopedie. Een encyclopedie die 
meer informatie bevat zal een hogere Kolmogorov-complexiteit 
hebben.
 Een interessante consequentie van de definitie van Kolmogorov-
complexiteit is dat random strings de meeste informatie bevatten. 
Om het anders te zeggen: een signaal dat uit niets anders dan ruis 
bestaat bevat meer informatie dan een signaal met een duidelijke 
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structuur. Dit lijkt vreemd. We hebben niet het gevoel dat een TV 
kanaal met alleen maar sneeuw meer informatie geeft dan bijvoor-
beeld CNN. Toch is dit zo. Een eenvoudig experiment illustreert 
dit. Neem een bak met lego-steentjes. We vragen aan proefpersoon 
om een configuratie van lego-steentjes te onthouden en daarna 
exact te reproduceren. We kunnen twee dingen met de lego-steen-
tjes doen: ze willekeurig uitstorten over de grond, of  er een huisje 
van bouwen. In het eerste geval is het veel moeilijker voor de proef-
persoon om de taak te volbrengen dan in het tweede geval. Het 
kost meer moeite alle willekeurige posities van de steentjes te ont-
houden dan om het ontwerp van een huisje te reproduceren. Om 
het anders te zeggen: chaos bevat meer informatie dan orde. Toch 
zijn mensen biologisch niet erg goed in het exact reproduceren van 
chaotische structuren. Wij vinden orde over het algemeen interes-
santer dan chaos. De reden lijkt te zijn dat chaos een natuurlijk 
eindstadium van alle processen in de natuur is. De tweede wet van 
thermodynamica zegt dat alle natuurlijke systemen uiteindelijk een 
stabiele toestand van maximale wanorde zullen bereiken. In een 
dergelijke toestand bevat het systeem geen vrije energie meer. Je 
kunt er niets meer mee doen. Zo’n toestand van maximale wanor-
de (die gelijkstaat aan een maximale hoeveelheid informatie) is niet 
interessant voor ons. Het is afval waar we geen energie/informatie 
meer aan kunnen onttrekken. Mensen lijken biologisch zo gepro-
grammeerd te zijn dat ze vooral interesse hebben in systemen met 
een relatief  lage Komogorov-complexiteit, ofwel comprimeerbare 
systemen. Dit ligt voor de hand. Als chaos een natuurlijke staat van 
een systeem is dan is orde iets bijzonders. Iets moet de orde ver-
oorzaakt hebben. Neem het voorbeeld van de lego-steentjes. Het is 
extreem onwaarschijnlijk dat de lego-steentjes zich vanzelf  tot een 
huisje organiseren. Het maken van een huisje kost meer energie 
dan het willekeurig over de vloer uitstorten van de steentjes. In 
een universum waar alles als vanzelf  complexer wordt, kost het 
reduceren van complexiteit energie (of  in een formulering die mij 
als docent meer aanstaat: het handhaven van orde kost energie). In 
een dergelijke wereld zijn systemen met een relatief  lage complexi-
teit interessanter dan systemen met maximale complexiteit. 
 Nu we de twee concepten van informatie nader uitgewerkt heb-
ben, is het instructief  te kijken naar de voorbeelden uit het begin. 
Het voorbeeld van het lot uit loterij kan in termen van relatieve 
informatie worden geanalyseerd. Als er k loten verkocht zijn en 
er is één prijs, dan is de kans op een prijs 1/k en bevat de bood-
schap over het winnende lotnummer log

2
k bits. Het geval van 

de encyclopedie is al in tekst besproken als iets dat meer in termen 
van absolute informatie geïnterpreteerd dient te worden. Het ont-
cijferen van gecodeerde brieven is typisch iets waar de notie van 

relatieve informatie goede dien-
sten kan bewijzen. Het geval van 
het onbekende radiosignaal uit de 

ruimte ligt anders. Bij een signaal waarvan we weten dat het een 
gecodeerde boodschap bevat, hebben we een zekere verwachting 
over de distributie van de tekens. Bij een signaal uit de ruimte niet. 
We kunnen het daarom alleen interpreteren in termen van abso-
lute informatie. De meest voor de hand liggende interpretatie is 
dat het signaal uit ruis bestaat. Als het echter structuur vertoont, 
dan is dat een indicatie dat er meer aan de hand is. Een zelfde situ-
atie vinden we bij de analyse van de foto’s van Mars. De a priori 
verwachting is een ongeordende chaotische bodemstructuur. Als 
er structuren gevonden worden die typisch zijn voor de activiteit 
van water, dan is die conclusie meer voor de hand liggend dan de 
veronderstelling dat die structuren bij toeval ontstaan zijn. 
 We hebben nu twee formele betekenissen van het begrip infor-
matie belicht: het concept van relatieve informatie dat gebaseerd 
is op de waarschijnlijkheid van de boodschap en het concept van 
absolute informatie dat geassocieerd is met het kortste programma 
dat een boodschap genereert op een universele Turing-machine. 
De definitie van relatieve informatie is elegant, de definitie van ab-
solute informatie is rafelig. Op het eerste gezicht lijkt het teleurstel-
lend dat de notie ‘absolute informatie’ niet netter gedefinieerd kan 
worden. Wie er even over nadenkt, realiseert zich direct dat we niet 
veel meer mogen verwachten. Een efficiënte constructieve definitie 
van de notie van absolute informatie zou alle heuristiek overbodig 
maken. Het zou de heilige graal van de empirische wetenschap 
zijn. Om een verschijnsel wetenschappelijk te verklaren zouden we 
niets méér hoeven te doen dan alle meetgegevens betreffende een 
bepaald verschijnsel in de computer in te voeren en aan de com-
puter te vragen om de absolute informatie uit de data-set te halen. 
Om een geheimschrift te ontcijferen zouden we slechts naar de 
absolute informatie in de boodschap hoeven te zoeken. De crypto-
grafie zou overbodig geworden zijn. Absolute informatie is naar de 
aard van haar natuur iets dat alleen maar benaderd kan worden. 
Er is geen vaste universele methode om absolute informatie uit 
een boodschap te filteren. De hele geschiedenis van de wetenschap 
kan gezien worden als een strijd voor het vinden van methoden 
om absolute informatie uit verschillende soorten datasets te halen. 
Informatie mag dan een concept zijn dat we in het dagelijks leven 
nagenoeg gedachteloos gebruiken, als we dieper doorvragen blijkt 
dat de vraag naar de essentie van informatie verre van triviaal is. 
Een beter begrip van de notie van informatie is een van de funda-
mentele uitdagingen van de hedendaagse wetenschap. De vraag 
naar de essentie van informatie raakt aan de meest uiteenlopende 
wetenschapsgebieden: de informatica, de wiskunde, de natuurkun-
de en de biologie. Er is nog een hoop werk voor de informatici. ø

“Het lijkt vreemd, maar een signaal dat uit niets anders 
dan ruis bestaat bevat meer informatie dan een signaal 

met een duidelijke structuur.”
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Het Semantische Web 
had al langere tijd mijn 
interesse, dus toen ik een 
mailtje hierover voorbij 
zag komen van het sta-
gebureau, heb ik de kans 
meteen gegrepen. Voor ik het wist zat ik bij SemLab in Lei-
den uit te zoeken hoe je met behulp van statistische analyses de 
concepten in een kennisdomein kunt visualiseren. In een Java-
project dat gebruik maakt van technieken ontwikkeld voor het 
Semantisch Web kan een corpus automatisch gelezen worden 
en kan vervolgens de inhoud ervan als model gevisualiseerd 
worden.

Structureren
Voordat de concepten in een corpus, c.q. kennisdomein, gevi-
sualiseerd kunnen worden, zijn er een aantal voorbereidende 
stappen nodig. Ten eerst is er het geautomatiseerd ‘lezen’ van 
artikelen. Ten tweede het filteren van relevante concepten uit 
die artikelen. Ten derde het analyseren van de gevonden con-
cepten. En tot slot is er het visualiseren van de concepten met 
behulp van de gemaakte analyses. Voor mijn stageopdracht heb 
ik me voornamelijk bezig gehouden met de laatste twee stap-
pen. Maar voordat ik hiermee aan de slag kon, moest ik wel 
eerst leren hoe ik de concepten die ik wilde gaan analyseren uit 
het systeem kon ophalen.

SOA en RDF-S
Het hele project is opgebouwd in een Service Oriented Architecture 
(SOA). Dit betekent dat een aantal modules ieder een klein deel 
van de gehele informatieverwerking zo onafhankelijk mogelijk 
van elkaar voor hun rekening nemen. Het is dus logisch om de 
eerder genoemde stappen te beschrijven als verschillende mo-
dules van het systeem. Iedere module kan de informatie die hij 
verwerkt opvragen en wegschrijven in een centrale database. 
De informatie wordt gerepresenteerd in RDF-S1. Dit is een 
metataal die speciaal is ontwikkeld voor het Semantisch Web. 
RDF-S is daarom uitermate geschikt voor semantische infor-
matie-uitwisseling, in plaats van betekenisloze data-uitwisseling, 
tussen de onafhankelijke modules. Een RDF-statement2 bestaat 
uit een zogenaamde triplet. Een triplet is een datastructuur die 
bestaat uit de opgevraagde resource (d.i. de verwijzing naar de 
data middels een URI3), een eigenschap van die resource en 
de waarde voor die eigenschap, wat ook een andere resource 

�  Resource Description Framework Schema (http://www.w3.org/
TR/rdf-schema)
�  Een stukje XML (http://www.w3.org/XML) gedemarqueerd door 
een RDF-S begin- en eind-tag.
�  Uniform Resource Identifier (http://www.w3.org/Addressing)

kan zijn. Op deze manier ontstaat 
een hiërarchische informatiestruc-
tuur.

Modulaire corpusanalyse en 
conceptfiltratie

Doordat een SOA sterk modulair is, wordt het corpus stap voor 
stap omgezet naar een hiërarchische informatiestructuur waar-
mee gemakkelijk conceptanalyses kunnen worden uitgevoerd. 
Als de eerste stap is uitgevoerd en alle artikelen in het corpus 
zijn ingelezen, is er enkel een hoop platte tekst in het systeem 
aanwezig. Daarom worden de teksten in de tweede stap door 
een aantal modules ontleed: Er worden Part-of-speech tags (POS-
tags) toegevoegd aan de woorden in de teksten. Met behulp van 
deze nieuwe resource, en een vooraf  beschreven ontologie, kan 
nu specifieke, relevante informatie uit de platte tekst gehaald 
worden. Uiteraard is het gerepresenteerde kennisdomein af-
hankelijk van het soort artikelen dat door het systeem zijn inge-
lezen. Maar de specifiek voor het kennisdomein relevante con-
cepten eruit halen is zeker geen triviale bezigheid. Zelfs nu door 
toevoeging van POS-tags bijvoorbeeld alle NP’s4 uit een tekst 
geïdentificeerd kunnen worden, is het zeker niet zo dat iedere 
NP even relevant is voor het kennisdomein. Om dit probleem 
op te lossen wordt in een volgende module gebruik gemaakt 
van een andere taal gemaakt voor het Semantisch Web, OWL5 
genaamd. Deze taal onderscheidt zich van RDF-S doordat het 
naast de hiërarchische informatiestructuur ook de specifieke 
onderlinge relaties tussen de stukjes data kan representeren. 
Door gebruik te maken van een vooraf  in OWL beschreven 
ontologie van het desbetreffende kennisdomein, kunnen nu de 
relevante concepten uit het corpus worden gefilterd. Tevens 
kunnen deze concepten voortaan in de ontologie worden terug-
gevonden zodat hun betekenis kan worden opgezocht.

Conceptanalyse
Om de gevonden concepten te analyseren wordt gebruik ge-
maakt van een aantal variabelen, zoals occurrence, co-occurrence 
en inverse document frequency. De occurrence geeft simpelweg per 
concept aan hoe vaak het in het corpus voorkomt. Door de 
concepten in een tweedimensionale matrix af  te zetten tegen 
de verschillende artikelen, kan de occurrence per artikel wor-
den bepaald. Met behulp van deze matrix kan vervolgens de 
co-occurrence worden berekend. Deze geeft namelijk aan in 
hoeveel artikelen twee concepten als paar voorkomen. Het idee 
hier achter is dat indien twee concepten vaak als paar voorko-
men, deze waarschijnlijk aan elkaar zijn gerelateerd. De inverse 
document frequentie tot slot, geeft de waarde van uniciteit van 
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een bepaald concept of  van een concep-
tenpaar in het corpus, proportioneel aan 
hoe vaak het in een specifiek artikel voor-
komt. Deze waarde stijgt dus naarmate 
het meer gevonden wordt in een artikel 
terwijl het weinig in het corpus voorkomt. 
Op deze manier kan de relevantie van een 
concept voor een artikel worden bepaald. 
In het systeem kan gewisseld worden tus-
sen de weergave van de normale docu-
ment frequentie en de inverse document 
frequentie.

Visualisatie
Met behulp van de gevonden waarden 
voor de occurrence en de co-occurrence 
kan nu een tweedimensionale repre-
sentatie van de concepten in het corpus 
worden gemaakt. De Prefuse visualisatie 
toolkit voor Java heeft de mogelijkheid om 
een zogenaamde Springforce layout te ma-
ken. De Springforce layout is een realtime visualisatie waarbij 
de concepten als labels worden gerepresenteerd die elkaar van 
nature afstoten. De grootte van de labels wordt bepaald door 
de occurrence van het bijbehorende concept. Tussen de labels 
waarvan de concepten ergens als paar voorkomen wordt een 
veer gezet waarvan de starheid wordt bepaald door de co-oc-
currence van het conceptenpaar. Op deze manier ontstaat een 
model waarin de onderlinge krachtverdeling tussen de labels 
de uiteindelijke vorm bepaalt. Ieder label is vervolgens omlijnd 
door een bepaalde kleur die de superklasse, waarin het concept 
in de ontologie te vinden is, representeert. Dit levert, na nor-
malisatie van de verschillende waarden een visualisatie op zoals 
weergegeven in figuur 1. In dit screenshot zijn de relaties te zien tus-
sen het geselecteerde concept ‘Gene’ en al zijn co-occurrences. 
De co-occurrences die niet zichtbaar zijn (omdat die concepten 
niet zijn geselecteerd) oefenen echter nog wel krachten uit op 
het model. Duidelijk zichtbaar is in figuur 1 dat de concepten uit 
verschillende documenten hier naar elkaar toe zijn getrokken. 
De waar te nemen clusters representeren dan ook, in dit geval, 
de verschillende documenten in het corpus, waardoor uit de 
locatie van ‘Gene’ mag worden opgemaakt dat het in meerdere 
documenten in het corpus voorkomt. Het geselecteerde con-
cept is, zoals gezegd, ook aanwezig in de boomstructuur (links 
onderin het scherm) die de ontologie representeert. Onderaan 
het scherm, in het midden, is het mogelijk om de betekenis van 
het concept te bekijken, of  de documenten te bekijken waarin 
het geselecteerde concept voorkomt.

Evaluatie
Tijdens mijn stage heb ik mij voornamelijk beziggehouden met 
het implementeren van de occurrence en co-occurrence mo-

dule, en het implementeren van de Prefuse Spingforce Visua-
lisatie die ermee gemaakt kan worden. Het lastigste aan mijn 
stage vond ik uiteindelijk toch de verantwoording voor het nut 
van de visualisatie zelf. Voor de geringe hoeveelheid concepten 
en documenten in figuur 1 is het nog vrij duidelijk dat de clus-
ters bijvoorbeeld de documenten representeren. Maar zodra 
er meer documenten en meer concepten in het systeem zitten, 
ontstaat er één grote wolk van concepten waarvan het erg lastig 
is om te kunnen zeggen wat je kunt leren van de uiteindelijk 
vorm van de wolk. Het is dan bijvoorbeeld niet meer zo dat je 
zomaar kunt zeggen dat bepaalde clusters overeen komen met 
bepaalde documenten in het corpus. Tevens bleek dat er vaak 
zelfs verschillende wolkvormen mogelijk zijn waarin het model 
in evenwicht is, wat natuurlijk komt doordat geen enkel concept 
een vaste locatie heeft. Ieder concept ‘zoekt’ realtime naar een 
rustlocatie waar alle krachten in evenwicht zijn – het is echter 
niet zo dat dit maar op één manier mogelijk is.
 Ik heb uiteindelijk geleerd hoe het Semantisch Web dit soort 
visualisaties op een heel behoorlijke manier mogelijk maakt. 
Door de URI kan te allen tijde een concept worden herleid 
in zowel de documenten (en bijbehorende ontologie), als in de 
visualisatie zelf. Mogelijke uitbreidingen voor de visualisatie zit-
ten vooral in het representeren van specifieke relationele infor-
matie die op dit moment nog niet gebruikt wordt, maar wel in 
de OWL-ontologie aanwezig is. ø

Referenties:
• http://www.semlab.nl/pages/p.view?id=45
• http://www.semlab.nl/pages/p.view?id=72
• http://www.coert.net/stage
• http://prefuse.org

Figuur 1. Visualisatie met geselecteerd concept

met het Semantisch Web



KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE GRONINGEN

Masters Artificial Intelligence & Mens-Machine Communicatie 

                  www.rug.nl / ai / masters

“Hersenscans leveren inderdaad

mooie plaatjes op. Maar, willen we niet

juist weten hoe het zit, in plaats van

waar het in de hersenen zit?”

- dr. Hedderik van Rijn

“Computermodellen van sociale
processen of communicatie blijven

natuurlijk fantasie. Echte robots laten

samenwerken is een veel grotere

uitdaging. Anders staat je robot rustig

tegen een boom te praten!”

- dr. Bart de Boer

“Logica heeft veel toepassingen. Met

logische agents als onderhandelaars is

het conflict in het Midden-Oosten in no
time opgelost en de wereldvrede weer

een stapje dichterbij!”

- dr. Rineke Verbrugge

“Wat heb je bij een brand aan een
reddende robot die geen

kamernummers en wegwijzers kan

lezen? Geen intelligentie zonder

waarneming en geen waarneming

zonder intelligentie.”

- prof. dr. Lambert Schomaker

“Liefde, emotie, creativiteit,

intelligentie. Niks magisch aan, toch?”

- dr. Bart Verheij  

“Geklets van mensen en dieren is
nauwelijks uit elkaar te houden door

een geluidsherkenner, maar we

bouwen wel een auditieve

agressiedetector als aanvulling op

cameratoezicht.”

- dr. Tjeerd Andringa
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cognitieve modellen, user models, samenwerking en communicatie..... Of je nu een praktische insteek voor je

master zoekt of theoretische diepgang wilt; of je nu meer van de harde AI bent of van de cognitiewetenschap, in

Groningen kun je alle kanten op. En als je “en-en” wilt dan kan dat ook: binnen het KI-onderzoeksinstituut

ALICE worden veel combinatieprojecten gedaan, onder andere over brain-computer interfacing, active vision bij

robots en kunstmatige samenlevingen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook werken aan een dialoogsysteem voor

blinden in het ziekenhuis of het doorzoekbaar maken van bestanden van oude handschriften. Check de details

op www.rug.nl/ai/masters.


