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Van de redactie nummer 1, jaargang 3, Juli 2007
De Connectie

Kijk!

v.l.n.r.: Jasper van Turnhout, Jaldert Rombouts, Tessa Verhoef, 
Pieter de Bie en Theije Visser.

Cheese... click! De nieuwe hoofdredactie vereeuwigd door het oog van de camera. Geheel 
volgens de traditie is bij het ingaan van de nieuwe jaargang de hoofdredactie verhuisd. Twee 
jaar nog maar, en al een hele reis afgelegd: van Utrecht naar Amsterdam en nu naar het hoge 
noorden van Nederland, waar Groningen het komende jaar de thuisbasis van De Connectie 
zal zijn. Maak kennis met Jaldert Rombouts (penningmeester), Theije Visser (eindredacteur) 
en Pieter de Bie (eindredacteur)! Naast de nieuwe hoofdredactieleden zal Jasper van Turnhout 
ervoor blijven zorgen dat De Connectie er telkens weer oogverblindend uitziet, en Wouter 
Beek zal het eindredactieteam blijven versterken. Namens ons allemaal wil ik onze voorgan-
gers heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Niet alleen hebben zij vier prachtige nummer 
uitgebracht het afgelopen jaar, ze hebben ook nog een interessant symposium georganiseerd 
voor de lezers.

Wellicht is het je opgevallen dat er op de foto iemand ontbreekt. Wouter moest helaas passen 
voor dit kodakmoment. Maar het zou ook heel goed kunnen dat je helemaal nog niet had 
opgemerkt dat er maar vijf  personen staan afgebeeld in plaats van zes, want hoe goed kijk je 
nu eigenlijk als je kijkt? Zien we alleen wat onze ogen bottom-up aan informatie binnenkrij-
gen? Of  maken we grotendeels gebruik van top-down kennis van de wereld? Gert Kootstra 
vertelt ons hierover in zijn artikel over de eye-tracking experimenten die hij heeft gedaan. Ook 
Sander Martens doet onderzoek naar de manier waarop mensen bepaalde stimuli wel of  niet 
zien. Hij onderzoekt selectieve aandacht met behulp van brain-imaging technieken en in zijn 
artikel kun je alles lezen over het ‘attentional blink’ fenomeen. Jelmer de Vries gaat dieper 
in op zijn promotieonderzoek over menselijke zoekstrategieën en de toepassingen hiervan in 
computermodellen. Het openingsartikel van Michael Wilkinson behandelt de mogelijkheden 

om een computer te leren kijken. Zullen er ooit systemen zijn die 
het menselijke visuele systeem kunnen evenaren?

Verder hebben we onder andere in de vaste rubriek ‘Wat zegt de 
student’ AI’ers uit het buitenland gevraagd hoe het bevalt om in 
Nederland AI te studeren en doet Wouter een onderbouwde uit-
spraak over het linguïstisch relativisme.

Veel kijk- en leesplezier!

Tessa Verhoef, 
Hoofdredacteur De Connectie
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In de computer vision be-
staat één grote uitdaging: 
“Hoe leer ik een computer 
zien?” We zijn nog erg ver 
verwijderd van realisatie 
van dit doel en vaak is nog 
steeds de belangrijkste toets-
steen: “Hoe goed doet mijn 
applicatie het in vergelijking 
met het menselijk visueel systeem?”. Ons visueel systeem is in 
staat om veel verschillende taken uit te voeren die nog ver bui-
ten het bereik van de computer liggen, vooral als het gaat om 
het snel verkrijgen van 3D-informatie uit complexe 2D-afbeel-
dingen. Extra moeilijk wordt het in buitensituaties, waar niet 
alleen veel details van allerlei groottes, vormen en kleuren te 
vinden zijn, maar waar de belichting ook nog eens fluctueert als 
functie van tijd, weer en seizoen. Tel daar bij op dat objecten 
ook nog eens (deels) achter andere objecten verscholen kun-
nen gaan en je krijgt een enorm respect voor de prestaties van 
ons visueel systeem. Toch zijn er al vele successen geboekt, met 
name op gebieden waar ons systeem tekortschiet, bijvoorbeeld 
door slechte reproduceerbaarheid bij saaie en langdurige visu-
ele inspectie. In het Europese ADIAC-project bleek de compu-
ter 96% van alle diatomeeën1  correct te identificeren, tegen 
60-96% door verschillende analisten (Du Buf  en Bayer, 2002). 
Slechts één persoon lukte het om de computer te evenaren. 
 In mijn eigen onderzoek richt ik me op zogenaamde attri-
buutfilters uit de mathematische morfologie. In dit onderzoek 
proberen we een aantal aspecten van het menselijk visueel sy-
steem op tamelijk hoog abstractieniveau te imiteren (dus zon-
der direct het hele systeem te simuleren). Deze aspecten zijn: 
visueel groeperen door middel van connectiviteit (of  samen-

hang), invarianties voor transformaties en 
het gebruik van meerdere vormkenmer-
ken om objecten te classificeren. In de 
volgende secties zal ik deze aspecten kort 
toelichten.

Het principe
Het principe van attribuutfilters is tamelijk 
eenvoudig. Je deelt eerst het beeld op in sa-
menhangende componenten door middel 

van één of  andere vorm van connectiviteit. Van ieder van die 
componenten reken je een eigenschap, of  attribuut, uit. Aan de 
hand van een conditie gebaseerd op dat attribuut bepaal je of  
de component wordt verwijderd uit het beeld. Het allereenvou-
digste voorbeeld is area closing, dit verwijdert donkere objecten 
waarvan het oppervlak beneden een bepaalde drempel ligt. Area 
opening doet hetzelfde doet voor heldere objecten (zie figuur 1). 

Het is ook mogelijk om complexere eigenschappen uit te re-
kenen, dit wordt in de sectie “Objectherkenning in de wereld” 
verder toegelicht. Belangrijk is echter ook hoe je pixels groe-
peert tot componenten. Daarover gaat de volgende sectie.

Connectiviteit
De simpelste vorm van connectiviteit is de pad-connectiviteit. 
Dit houdt simpelweg in dat twee pixels p en q dan en slechts dan 
tot dezelfde component behoren als:

Michael H.F. Wilkinson, Intelligente Systemen, Instituut voor Wiskunde en Informatica, RUG.

Attribuutfilters in 2-D en 3-D

Eén van de grote uitdagingen binnen de AI 
is het nabootsen van het menselijk visueel 
systeem. Michael Wilkinson doet bij het 
instituut voor Wiskunde en Informatica 
aan de RUG onderzoek naar attribuutfilters 
waarmee hij in een abstracte vorm 
computers kan laten kijken zoals mensen 
dat ook doen. Hij legt uit hoe attribuutfilters 
werken en geeft een overzicht van de 
relevante toepassingen van deze techniek.

Figuur 1: Area filtering om speckle noise te verwijderen: (links) beeld met ruis 
(midden) ruis onderdrukt met Gaussisch smoothing filter, (rechts) resultaat met 
area opening en closing met een drempelwaarde van 10. Ruis is beter onderdrukt, 
en randen blijven scherp.

1. Diatomeeën zijn een klasse van eencellige algen 
die voor ongeveer de helft van de primaire voedsel-
productie van de zee verantwoordelijk zijn (red.)

1. De twee pixels dezelfde grijswaarde hebben

2. Er een pad van p naar q is dat geheel door 
pixels van dezelfde (of  soms groter of  gelijke)  
grijswaarde loopt. 
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Soms is het echter ook mogelijk dat we toestaan dat er kleine 
gaten vallen tussen de pixels, om bijvoorbeeld een pootafdruk 
als één object te zien (zie figuur 2). Omgekeerd wil je af  en 
toe juist dat bepaalde pixels niet worden meegenomen in een 
pad, bijvoorbeeld om componenten die door ruis aan elkaar 
verbonden worden als twee objecten te beschouwen. In Gro-
ningen hebben we inmiddels snelle algoritmes ontwikkeld om 
deze tweede generatie-connectiviteit in attribuutfilters te imple-
menteren (Ouzounis en Wilkinson 2007). 
     
Objectherkenning in de wereld
Als je objecten in de wereld  wilt herkennen moet je methode 
robuust zijn voor rotatie van objecten en de afstand tot het 
object. Dit bereik je met attribuut filters zeer eenvoudig door 
gebruik te maken van attributen die rotatie- en schaalinvari-
ant zijn, oftewel attributen waarbij de waarde niet verandert 
als je het component roteert of  vergroot (Urbach et al. 2007). 
Een simpel voorbeeld is de verhouding [omtrek2 / oppervlak]. 

Vaak is echter met één attribuut geen goede herkenning moge-
lijk. Door te werken met attribuutvectoren en de afstand van de 
target-vector (uitgerekend aan de hand van voorbeelden) tot de 
vectoren van iedere component zijn bijvoorbeeld verkeersbor-
den op straat goed te onderscheiden (zie Figuur 3).

3D-Filtering en Visualisatie
Een medische toepassing is te vinden in de bloedvatherkenning. 
Hierin wordt schaal- en rotatieonafhankelijk gefilterd in 3-D 
volume datasets  om bloedvaten van iedere dikte en oriëntatie 
te kunnen vinden. Een voorbeeld staat in Figuur 4. Bijkomend 
voordeel is dat blijkt dat de datastructuur waarmee we de fil-
ters uitrekenen, ook geschikt is om het 3-D-resultaat direct te 
visualiseren.
 Als je zelf  met deze methoden wilt experimenteren is er een 
programma te downloaden van 
http://www.cs.rug.nl/~michael/MTdemo/, inclusief  datasets.

Attribuutfilters in 2-D en 3-D

Figuur 2: Tweede-generatie connectiviteit. Links: twee pootafdrukken van een hond, volgens pad-connectiviteit zijn hier 
tien witte componenten in beeld. Midden: door geschikte filtering ontstaat er een beeld waar slechts twee witte componenten 
zichtbaar zijn, die echter vertekend zijn. Rechts: linker pootafdruk gevonden door een doorsnede te nemen van witte pixels in 
origineel en linker component in het middelste beeld.

Michael Wilkinson studeerde tot 1992 sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Door tijdens 
zijn studie vakken te volgen over digitale beeldverwerking raakte hij betrokken bij het GRID-systeem 
(Groningen Reduction of Image Data) waar gewerkt werd aan algoritmen voor beeldanalyse in de 
bacteriologie. Hier kreeg hij steeds meer verantwoordelijkheden op zowel hardware als software 
gebied en zijn bijdrage aan dit systeem vormde de basis voor zijn proefschrift in 1995. Sinds 1999 
werkt hij bij de Rijksuniversiteit Groningen als universitair docent. Naast het ontwikkelen van beel-
danalyse software voor microbiologie, is hij ook bezig met het maken van computer simulaties. Mo-
menteel houdt hij zich vooral bezig met mathematische morfologie, en in het bijzonder de rol van 
connectiviteit in computer vision. Toepassingen zijn vooral medische (2D en 3D) beelden, multimedia 
toepassingen en astronomische data.
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Conclusies
Attribuutfilters zijn krachtige filters, die nu al veel nuttige re-
sultaten behalen. In de toekomst moeten we echter een aantal 
problemen oplossen: hoe kies ik de ‘goede’ attributen, hoe kies 
ik de beste connectiviteit en hoe bouwen we attribuutfilters die 
getraind kunnen worden om een bepaalde taak beter uit te voe-
ren? Ook kijken we nu naar complexere concepten die beter 
met overlappende structuren overweg kunnen door de connec-
tiviteitstheorie uit te breiden. Uiteindelijk hopen we zo een voor 
de computer begrijpelijke notie van ‘object’ te ontwikkelen. ø

Referenties:
• H. du Buf  en M.M. Bayer, eds. (2002) Automatic Diatom Identifica-
tion. World Scientific Publishing Co., Singapore.
• G.K. Ouzounis en M.H.F. Wilkinson (2007) Mask-Based Second Ge-
neration Connectivity and Attribute Filters. IEEE Transactions on Pattern 
Analysis and Machine Intelligence. 29: 990-1004.
• E.R. Urbach, J.B.T.M. Roerdink en M.H.F. Wilkinson (2007) Con-
nected Shape-Size Pattern Spectra For Rotation and Scale-invariant Clas-
sification Of  Gray-scale Images.  IEEE Transactions on Pattern Analysis 
and Machine Intelligence. 29: 272-285.

Figuur 3. Links: complexe scène op straat. Rechts: verkeersbord automa-
tisch gedetecteerd door attribuutvector van de centrale witte pijl. 

Figuur 4. Links: resultaat van bloedvatherkenning op ruwe data. Rechts: resultaat 
na toepassing van een attribuutfilter dat compacte structuren verwijdert.
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Hoewel wij soms lang kunnen 
turen naar een ‘zoek de verschil-
len’-plaatje, kan de computer vrij 
makkelijk de verschillen opspo-
ren. Optische verschillen detec-
teren is iets waar de computer 
uitermate geschikt voor is, vooral 
als de betekenis van de inhoud 
van het plaatje er niet toe doet. In het dagelijks leven komen 
we meestal voor andere zoekproblemen te staan. Vaak zijn dit 
problemen waarbij de betekenis van de inhoud van een beeld 
belangrijker is dan de gedetailleerde verschillen. Stel dat we een 
auto moeten zoeken in een plaatje en we zien ergens een weg in 
het plaatje, dan ligt het voor de hand eerst deze weg af  te zoe-
ken. Het verschil tussen de mens en de computer heeft vooral 
met de interpretatie van de scène te maken. Doordat de mens 
tijdens het zoeken betekenis toekent aan wat zij ziet, kan zij 
heel effectief  zoeken. Ook heeft de mens veel sneller door op 
wat voor schaal iets gepresenteerd wordt, of  we uitkijken over 
een landschap en moeten zoeken naar een klein autootje in de 
verte, of  dat het om een straat gaat met een grote afbeelding 
van een auto van dichtbij. Een computer, daarentegen, detec-
teert niet zomaar of  hij uitkijkt in de richting van de horizon 
of  dat hij nu juist iets recht voor zich heeft staan. Met name dit 
soort kennis is cruciaal voor het toepassen van een efficiënte 
zoekstrategie.

Nu is het zoeken en herkennen van auto’s 
in plaatjes niet direct het doel van ons on-
derzoek, maar het is wel iets dat er dicht op 
aansluit. Voor ons onderzoek staat namelijk 
het modelleren van zoekgedrag centraal. 
Voor het maken van een dergelijk model is 
het belangrijk om het menselijk zoekgedrag 
te omschrijven in processen die ook door de 
computer te begrijpen zijn.
 Ruwweg bestaat het onderzoek dan uit 
twee delen. Het eerste deel bestaat uit het in 
kaart brengen van menselijk visueel zoekge-
drag. In het tweede deel draait het om het 
overbrengen van deze kennis naar een com-
putermodel wat dient te leiden tot een imple-
mentatie die zoektaken kan uitvoeren.
 Het mooie van dit AI-project is dat, met de vergaande sa-
menwerking van informatica en psychologie aan haar basis, al 
het onderzoek volledig vanuit één gedachtegang kan worden 
uitgevoerd. Hierdoor wordt niet enkel inspiratie opgedaan uit 
psychologisch werk, zoals zo vaak het geval is in de AI, maar 
wordt het psychologisch onderzoek ook daadwerkelijk gedre-
ven door het vergaren van kennis die te gebruiken is voor het 
creëren van een AI-applicatie.

Filters en kennis
Aangezien we het gedrag van de 
mens op het niveau van de computer 
moeten modelleren, is het belangrijk 
dat we de beschrijving opstellen in 
termen die zowel aansluiting vinden 
bij het menselijke gedrag als ook bij 
de manier waarop een computersy-

steem functioneert. Het zoekprobleem aanpakken met een dy-
namische zoekstrategie is een begin daarvan, zoals het reageren 
op het vinden van een weg in het eerder genoemde voorbeeld. 
Voor het detecteren van een algemene situatie of  een specifiek 
object is het nuttig om het menselijke zoekproces te beschrijven 
in termen van filters. Een filter biedt ons een algemene om-
schrijving, die toch vereist dat we specifiek zijn in de parameters 
van het zoekproces. Zo kan in beelden waarin een auto moet 
worden gezocht vaak simpel de bovenkant van het beeld wor-
den genegeerd, omdat we niet snel verwachten dat een auto 
ergens in de lucht zweeft.
 In het voorbeeld van het vinden van de auto is niet alleen het 
gebruik van filters van belang, maar ook de keuze welk filter op 
welk moment gebruikt moet worden. Zo zouden we kunnen 
beginnen met grove filters toe te passen om een algemeen beeld 
te krijgen van de omvang en de schaal van de scène. Aan de 
hand hiervan kan een nieuwe filter geselecteerd worden die ons 

vertelt waar we het beste naar auto’s kunnen 
zoeken. Een zoektaak wordt zo een samenspel 
van verschillende filters.

Voor het efficiënt oplossen van het probleem is 
het dan ook van belang dat de taak top-down 
wordt aangepakt. Aan de hand van de kennis 
over de taak kan in eerste instantie een strate-
gie opgezet worden. Om vervolgens niet dom-
weg te zoeken zal de kennis een dynamische 
factor in het proces moeten worden, zodat er 
feedback kan komen vanuit het zoekproces 
om de juiste keuzes te kunnen maken.

Psychofysisch onderzoek met Gabors
Met het kennis-gedreven zoeken en de juiste 
filters kan een behoorlijke stap worden ge-

maakt in het modelleren van een zoeksysteem. Het is hiervoor 
echter wel noodzakelijk om, aan de hand van onderzoek, een 
goed beeld te krijgen van de daadwerkelijke overeenkomsten 
tussen een filter-gebaseerde theorie en de manier waarop zoek-
processen zich bij de mens voltrekken. Dit zullen we doen met 
behulp van psychofysisch onderzoek, door mensen onder ge-
controleerde omstandigheden door te meten.

Het visuele zoekproces bij de mens vindt plaats door middel 

Jelmer de Vries is na Marieke Schouwstra, 
die de vorige editie over haar AIO-project 
vertelde, de tweede CKI AIO in Utrecht. Ook 
Jelmer’s onderzoek kenmerkt zich doordat 
het twee onderzoeksgebieden bij elkaar
brengt. Aan de ene kant is Jelmer een echte 
informaticus. Die kennis combineert hij in 
de kern van zijn onderzoek met kennis van 
menselijk visueel zoekgedrag aan de ande-
re kant.

Slimme visuele zoekstrategieën
Jelmer de Vries, AIO Universiteit Utrecht
(J.P.deVries@uu.nl)

Figuur 1. De EyeLink headset met camera’s 
waarmee de oogbewegingen gemeten worden.
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van saccades. Dit is een ballistische beweging van het oog, die 
zodra deze in gang is gezet, niet meer te stoppen is. Saccades 
stellen ons in staat om snel een omgeving te kunnen scannen. 
De oogbeweging wordt tijdens de saccade niet aangepast en 
zodoende puur gestuurd door informatie die op dat moment 
waargenomen wordt. Deze oogbewegingen worden gemeten 
door infraroodcamera’s vlak onder de ogen te hangen (zie fi-
guur 1). Zo kunnen we het zoekproces uitgebreid bestuderen 
en onze theorieën over filters testen. Het onderzoek naar wat 
de saccades stuurt, is een belangrijke basis voor het bouwen van 
een filter-gebaseerde theorie.

Ons eerste experiment zal zich dan ook voornamelijk richten 
op een simpele taak waarbij een algemene zoekstrategie aan 
de hand van filters makkelijk kan worden geëxtraheerd. Een 
dergelijke zoektaak is goed te voltrekken met behulp van zo-
genaamde Gabor patches (zie figuur 2). Gabors patches zijn 
stimuli die zich goed lenen voor zoektaken omdat ze betekenis-
loze, maar goed definieerbare stimuli zijn. Bij een Gabor patch 
zijn geen harde contouren aanwezig, maar is het contrast van 
pixel naar pixel onderhevig aan een golfpatroon. We hebben 
hierdoor de Gabor patch volledig onder controle voor wat be-

treft zijn visuele eigen-
schappen. We kunnen 
nu taken maken door 
de oriëntaties van de 
Gabor patches aan te 
passen. Hiermee kun-
nen we beelden creë-
ren die erg geschikt zijn 
voor het uitvoeren van 
elementaire zoektaken.

Om goed het onder-
scheid tussen de ver-
schillende zoekstra-
tegieën te kunnen 
onderzoeken, verdelen 

we de Gabor patches over verschillende clusters, bestaande uit 
van elkaar losstaande gebieden, die we op een beeldscherm 
aanbieden (zie figuur 3). De taak is nu de Gabor patches te vin-
den die de eigenschappen van het doel bezitten, bijvoorbeeld 
een verticaal georiënteerde patch. Door de oriëntaties van de 
overige patches in het cluster en de andere clusters stelselmatig 
te variëren is het mogelijk de zoektaak zo te manipuleren dat 
het zoekgedrag beïnvloed wordt. 

Als we ervan uitgaan dat de mens het hele beeld met een zeer 
precieze filter scant op die ene verticale Gabor patch, dan zal 
de zoektaak weinig beïnvloed worden door wat we met de 

oriëntatie van de overige patches doen. Maar dit is niet erg 
waarschijnlijk, aangezien gebruikte filters waarschijnlijk grover 
zullen zijn en bovendien gevoelig voor de omliggende patches 
binnen het cluster. We 
verdelen het aanbieden 
van patches over ver-
schillende clusters, zo-
dat we kunnen kijken 
of  we door variatie van 
de moeilijkheid van het 
te detecteren doel in 
een cluster de zoektaak 
kunnen beïnvloeden.

Als we niet, zoals eer-
der, op zoek zijn naar 
een auto maar naar een 
vijandige tank (zoals in 
figuur 4), is het verstan-
dig om het plaatje op een andere manier te bestuderen. De 
zoekstrategie kan zich in dat geval beter richten op gebieden 
met een hoog contrast. De tank is immers goed verborgen door 
begroeiing. Bij het zoeken naar de auto zal het waarschijnlijk 
juist verstandiger zijn om eerst de open ruimtes af  te sporen. Bij 
een taak zo ongebruikelijk als het zoeken naar Gabor patches, 
is het echter nog maar de vraag hoe gemakkelijk de mens in 
staat is om zijn of  haar zoekproces aan te passen. De mate van 
aanpasbaarheid in het zoekproces is iets dat ons ook weer een 
hoop kan vertellen over het niveau waarop bepaalde beslissin-
gen van het zoekproces zich afspelen.

Bij de Gabor-zoektaak kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken 

Figuur 2. Een losse Gabor patch.

Figuur 3. Een cluster van meerdere Gabors.

Figuur 4. Een plaatje met een verborgen tank.
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of  er een moment is waarop het makkelijker is om te detecte-
ren in welk cluster het doel zich niet bevindt, dan te detecteren 
waar het zich wel bevindt. Dit zou een goed moment kunnen 
zijn om de zoekstrategie om te gooien: van het doorzoeken van 
clusters waar patches veel op het doel lijken naar het afstrepen 
van clusters waar in één oogopslag te zien is dat het doel er niet 
in zit.

Mocht hier in de loop van het onderzoek aanleiding toe zijn, 
dan bestaat ook nog de mogelijkheid om specifieker te gaan 
kijken naar bepaalde processen en om met behulp van fMRI-
scans de hersenactiviteit tijdens een experiment in kaart te 
brengen. In eerste instantie zullen we ons echter richten op het 
psychofysisch onderzoek, wat interessanter is om een algemeen 
beeld te vormen van processen. Fysiologisch 
onderzoek kan vooral later in het onderzoek 
nuttig zijn voor het verifiëren van theorieën.

Leren zoeken
Om van het gedrag nu een model te maken 
is het niet de bedoeling om alle bevindingen 
exact te kopiëren naar de computer. De be-
perkte rekenkracht van de computer staat dit 
om te beginnen al niet toe, daarnaast zullen 
er ondanks de groeiende kennis op dit ge-
bied toch nog een hoop imperfecties zijn die 
we eerst moeten overbruggen. Het is dan ook 
verstandiger om het systeem adaptief  te ma-
ken. Dit voorkomt de noodzaak voor precieze 
definities, en stelt het systeem zelf  in staat te 
bepalen wat belangrijk is. Door middel van 
een zelflerend proces kunnen de filters en 
zoekstrategieën optimaal op de taak worden 
afgestemd. Het is mogelijk dat wij denken dat 
het handig is iets op basis van kleur op te lossen, maar dat het 
systeem er veel meer bij gebaat is filters te gebruiken die gevoe-
lig zijn voor specifieke vormen.

Dit principe vinden we ook terug bij ons eigen visueel systeem, 
dat zich aanpast gedurende de eerste maanden van ons leven. 
Mooie illustraties hiervan bieden de zogeheten selective rea-
ring-experimenten, waarin beesten worden grootgebracht on-
der gecontroleerde omstandigheden. Zo heeft men in het ver-
leden katten groot gebracht in ruimtes waar ze enkel verticale 
strepen konden zien (zie figuur 5), met als gevolg dat ze uitein-
delijk nooit horizontale strepen leerden herkennen. Uiteindelijk 
ontbrak deze capaciteit volledig [BC70].

Door het systeem de vrijheid te geven om de juiste parameters 
te vinden, kan deze zelf  op zoek gaan naar optimale configura-
ties van verschillende filters. Technieken zoals neurale netwer-
ken en principle component analysis kunnen worden gebruikt 
om configuraties te leren. In ons geval zal dit niet gebeuren 
door deze technieken klakkeloos toe te passen, maar door deze 
aan te passen aan onze visuele taak.

Het leren is vooral ook een selectie maken van wat wel van 
belang is en wat niet. Het kan juist een hoop rekentijd bespa-
ren om de tweede component links te laten liggen. In dat geval 
bepaalt de optimalisatie van het proces wat belangrijk is om de 
taak uit te voeren, in plaats van een ruwe schatting - die over 

het algemeen veel te veel onbelangrijke infor-
matie bevat.

Tot slot
Het doel is uiteindelijk om een zo goed mo-
gelijk model te creëren van zoekgedrag dat 
niet alleen omschrijvend is, maar ook geïm-
plementeerd kan worden in de computer. Na-
tuurlijk is het niet mogelijk een systeem te ma-
ken dat net zo efficiënt en breed toepasbaar 
is als het menselijk visueel systeem, maar een 
flexibel systeem dat getraind kan worden op 
een specifieke taak behoort zeker tot de mo-
gelijkheden.

Het mooie van een goed model is niet alleen 
dat het kan leiden tot een geavanceerde com-
puterapplicatie, maar ook dat het ons feed-
back kan geven over de theorieën aangaande 
het menselijk visueel gedrag. Hiermee kunnen 

theorieën worden getest en wellicht inconsistenties worden aan-
getoond. Er is nog een hoop te leren over visueel zoeken, de 
samenloop van computer en mens kan ons hierin tot nieuwe 
inzichten brengen. Het creëren van een model dwingt ons er 
toe ook daadwerkelijk duidelijke definities te geven van proces-
sen waarover veel getheoretiseerd wordt. Zo kunnen we de ver-
onderstelde menselijke eigenschappen wellicht verifiëren, dan 
wel falsificeren. ø

Referentie:
• C. Blakemore and G.F. Cooper. Development of  the brain depends on the 
visual environment. Nature, 228, 1970. 

Figuur 5. Een kat in een omgeving waarin 
zij alleen verticale strepen kan zien.
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Ik heb filosofie en psycholo-
gie gestudeerd (jaren ‘80) 
en mijn onderzoek zit dan 
ook precies op de grens 
van die twee gebieden, al 
heb ik er vanaf  het begin 
af  aan onderdelen van ar-
tificiële intelligentie (AI) en 
neurowetenschap aan toe-
gevoegd. Toen ik studeerde 
was ik heel tevreden met die combinatie, al leek het wel alsof  ik 
altijd ‘net verkeerd’ zat. Ik vond toen dat filosofie vaak de goede 
vragen stelt, maar kon me wel eens irriteren aan de vrijblijv-
endheid van sommige filosofen, omdat hun antwoorden vaak 
zo verbaal bleven. Veel woorden, veel creativiteit en diepgang, 
maar soms wel wat weinig harde gegevens of  kennis daarvan. 
Ik vond psychologisch onderzoek fascinerend, omdat de ant-
woorden vaak verassend waren, tegen-intuïtief, maar wel goed 
verantwoord en gedetailleerd. Maar ik verbaasde me er ook 
over dat binnen de psychologie het empirisch onderzoek soms 
zo belangrijk gevonden werd dat men zowat verdronk in een 
oeverloze stroom van data. Ik zag soms die experiment- of  mod-
elleerfabriekjes waarin afstudeerders onder AIO’s onder een 
universitair docent onder een hoogleraar maar doordraafden 
op de vierkante millimeter, terwijl niemand zich meer leek te be-
kommeren om wat de fundamentele vragen ook alweer waren. 
Veel data, veel vasthoudend graafwerk, maar soms nauwelijks 
echt diepe vragen meer. Maar goed, misschien was ik wel te 
weinig fantasierijk voor de filosofie en te weinig vasthoudend 
voor de psychologie of  AI, zo kun je het ook uitleggen. In elk 
geval, tussen de bedrijven door (ik zat toen eigenlijk meer in de 
‘straatpolitiek’ van de kraakbeweging in Amsterdam) vond ik de 
combinatie van filosofie, AI en psychologie heel boeiend. 
 Wat mij altijd verbaasd heeft is de schijnbare moeiteloosheid 
waarmee we ons in het alledaagse leven staande weten te houden 
(en dat zeg ik niet omdat ik depressief  ben). We staan op, zetten 
koffie, gaan naar de universiteit of  naar huis, dragen drie bier op 
weg naar ons tafeltje door een vol café, of  ruimen ons huis op, 
zonder daar zelfs maar over na te hoeven te denken. Hoe doen 
we dat? Voor mij vormen dergelijke handelingen de essentie van 
onze intelligentie. Ik ben niet vreselijk geïmponeerd door com-
puters die op hoog niveau presteren (bijvoorbeeld expertsyste-
men zoals schaakcomputers) al heb ik daar wel respect voor (en 
frustratie van, als ik weer eens door zo’n ding verslagen ben). Ik 
vraag me veel meer af  hoe we onze alledaagse handelingen ver-
richten en was dan ook heel opgetogen toen ik me kon aansluiten 
bij twee ‘grootvaders’ van de Artificiële Intelligentie; McCarthy 
& Hayes. Deze zeiden in 1969 al uitdrukkelijk dat het hun doel 
was om een computerprogramma te creëren “that is capable 

of  acting intelligently in the world”. Die 
nadruk op action vond ik heel belangrijk. 
Ik heb daar tijdens mijn AIO-schap op de 
VU, bij Theoretische Psychologie, verder 
onderzoek naar gedaan. Ik begon met de 
vraag wat de consequenties van AI zouden 
kunnen zijn voor onze alledaagse psychol-
ogie. In het dagelijks leven doen en praten 
we alsof  onze meningen en verlangens, wat 
we willen en denken, van doorslaggevend 

belang is voor ons gedrag. Maar klopt dat idee? Als ik probeer 
uit te leggen waarom ik veel boodschappen doe, dan heb ik het 
er bijvoorbeeld over dat ik denk dat de visite vanmiddag wel 
zal blijven eten, en dat ik dan graag iets smakelijks op tafel zou 
willen zetten. Ter verklaring van mijn gedrag beschrijf  ik wat ik 
denk, wat ik wil, waar ik bang voor ben of  wat ik verlang. Maar 
waar verwijzen dergelijke termen naar? Bestaan meningen en 
verlangens eigenlijk wel? Dat is zo’n typisch filosofische vraag 
waar wel degelijk empirisch gerelateerd onderzoek naar te doen 
is. 
 Ik keek naar computationele modellen die probeerden ge-
zond verstand of  common sense na te bootsen. Daar waren er 
niet zoveel van, dus dat was een wat moeizaam begin. Daarna 
bestudeerde ik modellen die zich richtten op een heel essentieel 
aspect van ons alledaags bestaan: snappen wat er aan de hand 
is. Je hoort een vreemd geluid in de keuken, en in een fractie 
van een seconde besef  je: ik ben vergeten het vuur onder de 
pannen uit te draaien. Dat noemen we, in navolging van de 
filosoof  Peirce, ook wel abductie; je redeneert als het ware terug 
van de gevolgen naar de oorzaken. Dat doen we over de meest 
uiteenlopende alledaagse onderwerpen, bijvoorbeeld over rela-
ties. We zijn in staat om op basis van één verstolen glimlach een 
heleboel over verliefdheid of  ontrouw te snappen. Hele TV-se-
ries en soaps draaien op ons vermogen tot abductie. We kunnen 
dus razendsnel oorzaken uit gevolgen afleiden. Dat doen we niet 
feilloos, maar we doen het opmerkelijk vaak goed. 
 Mijn conclusie aan het einde van mijn AIO-schap was ei-
genlijk heel onbevredigend. De computermodellen die in om-
loop waren (klassieke, symbool-regel-benaderingen, en neurale 
netwerken of  connectionistische modellen) konden eigenlijk 
helemaal niets op het gebied van abductie in verband met com-
mon sense. Het probleem is dat ‘normale dingen doen’ bij nader 
inzien een enorme hoeveelheid alledaagse kennis vooronder-
stelt. Mensen  beschikken over die kennis, en zijn bovendien in 
staat om het snel en adequaat te gebruiken. Pogingen om die 
alledaagse kennis als interne representaties te modelleren zijn 
gestuit op een groot probleem: van teveel representaties wordt 
het systeem apathisch. Dat was dus ook een wat moeizaam einde 
van mijn AIO-schap. Gelukkig kreeg ik er wel een cum voor en 

Pim Haselager vertelt zijn wetenschappelijk 
levensverhaal: over de wereld die schuil 
gaat achter het alledaagse, het falen van 
representaties, en zijn oplossing in de 
vorm van belichaming en interactie met 
de omgeving. Intelligentie zouden we niet 
alleen moeten zoeken in centrale cognitie 
en representaties, maar in perceptie en 
actie, en interactie met de omgeving. 
Denken kan altijd nog, zo veel mogelijk op 
de automatische piloot, en liever lui dan 
moe!

Vergeet dat denken nou maar even: Gewoon doen, dat is pas moeilijk 
Filosofie, AI en Psychologie

Pim Haselager, Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen
(w.haselager@nici.ru.nl)
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is het proefschrift gepubliceerd bij een internationale uitgeverij; 
had ik er toch nog wat aan. Maar de voor mij cruciale vraag 
bleef  onbeantwoord:  Hoe kunnen wij zo efficiënt abductief  re-
ageren op allerlei gebeurtenissen in onze omgeving? 
 Langzaam maar zeker ben ik gaan denken dat er met een 
heel fundamenteel uitgangspunt van de cognitiewetenschap wel 
eens iets mis zou kunnen zijn. Dat is natuurlijk weer een typisch 
filosofische benadering: niet met empirisch werk proberen de 
modellen te verbeteren, maar gewoon de hele benadering over-
boord gooien. Dat leek me 
wel wat. 
 Binnen de AI gaan we er 
eigenlijk altijd automatisch 
van uit dat ons gedrag het 
resultaat is van interne infor-
matieverwerkingsprocessen: 
in ons brein representeren 
we de werkelijkheid om ons 
heen, en op basis van een 
wereldmodel verzinnen we 
plannen over mogelijk ge-
drag, die evalueren we, en 
uiteindelijk nemen we een 
beslissing en doen we wat 
ons het beste lijkt. Natu-
urlijk, wordt er dan altijd bij 
gezegd, gaat dat snel en onbewust. Maar inmiddels geloof  ik dat 
het basisprincipe van common sense anders is. In heel veel situ-
aties denken we niet alvorens wat te doen, we doen gewoon wat, 
en dan zien we wel wat het oplevert. Denken kan altijd nog. 
 Ik verdedig dan ook het ‘liever lui dan moe’-principe: onze 
cognitieve systemen (onze denkvermogens) hangen liever lui 
achterover terwijl perceptie-actie-koppelingen (sensorimotor-
ische systemen) het werk doen en komen alleen in actie als het 
echt moet. We moeten dus modellen maken die, net als wij, 
onder normale omstandigheden zoveel mogelijk op de automa-
tische piloot functioneren. Dat idee probeer ik verder uit te 
werken aan de hand van een theorie die de nadruk legt op Em-
bodied Embedded Cognition (EEC). Simpel gezegd stelt EEC 
dat ons lichaam en onze omgeving veel belangrijker zijn voor 
ons gedrag dan binnen de traditionele (representationele) cogni-
tiewetenschap altijd gedacht werd. 

Het lichaam is belangrijk omdat het de basis vormt voor cogni-
tie: ons denken staat, zeker evolutionair gesproken, in dienst van 
ons lichaam. Als we gedrag willen begrijpen zullen we moeten 
snappen hoe cognitie met het lichaam vervlochten is. En dan 
gaat het niet alleen om de invloed van cognitie op ons handelen, 
maar ook om hoe onze lichamelijke handelingsmogelijkheden 
ons denken beïnvloeden. Vanuit de ontwikkelingspsychologie is 
er een mooi voorbeeld van baby’s die proberen kruipend van 
een te steile helling af  te gaan. Na een paar keer naar beneden 

gerold te zijn geven ze het op. Je zou denken dat ze dan weten 
wat ‘een helling’ is. Maar als ze een paar maanden later kun-
nen lopen proberen ze doodleuk opnieuw de helling af  te dalen, 
terwijl ze dat vanuit een kruiphouding categorisch weigeren. 
Blijkbaar is kennis over hellingen niet abstract gerepresenteerd, 
maar lichamelijk verankerd: er is geen algemeen geldende rep-
resentatie in de trant van ‘steile hellingen zijn gevaarlijk’, maar 
een ‘ik-moet-stoppen’ impuls in kruiphouding en een ‘ik-ga-
door’-neiging in loophouding. 

Embeddedness benadrukt 
het belang van de omgev-
ing voor ons gedrag. En 
dan gaat het niet zozeer om 
waar je bent maar meer om 
wat je in die omgeving kunt 
doen. Elke omgeving biedt 
bepaalde gedragsmogeli-
jkheden en bemoeilijkt of  
verhindert ander gedrag. 
Die gedragsmogelijkheden 
worden ook wel aangeduid 
met de term affordances, 
afkomstig van de psy-
choloog Gibson. In ver-
band met embeddedness is 
het heel interessant dat wij 

onze omgeving vaak zó proberen in te richten dat veel denkwerk 
wordt bespaard. Simpel voorbeeld: als ik niet wil vergeten een 
brief  te posten kan ik het proberen te onthouden, maar ik kan 
de brief  ook vlak voor mijn deur leggen. Dan zie ik ‘m wel als ik 
naar buiten ga en bespaar ik mezelf  de herinneringstaak. 
 Ik vind EEC belangrijk omdat het een andere taakopvatting 
impliceert. De taak van ons cognitief  systeem is over het alge-
meen niét om een intern wereldbeeld te construeren en op ba-
sis daarvan relevante consequenties af  te leiden en plannen te 
maken. We kunnen dat soms wel, maar het is niet de primaire 
bezigheid van cognitie, zeker niet in het leven van alledag. Het 
is veel essentiëler om de omgeving zo goed te benutten en struc-
tureren dat het creëren van een wereldmodel overbodig wordt. 
Dat is, denk ik, waar ons cognitief  systeem zich het meest mee 
bezig houdt. Daar moet de AI en cognitiewetenschap zich dan 
ook het eerst op richten. 
 Inmiddels geef  ik bij AI/cognitiewetenschap naast een cur-
sus over filosofie ook een cursus over Embodied Embedded 
Cognition. Ook geef  ik een cursus over robotica, omdat robots 
bij uitstek belichaamde systemen zijn die iets moeten doen in 
hun omgeving. In navolging van vooral het werk van Rodney 
Brooks  wordt nu onderzoek gedaan naar robots die niet meer 
alles van te voren representeren en plannen, maar die direct en 
interactief  met de wereld bezig zijn terwijl ze een taak proberen 
uit te voeren. Ik hoop nu iets meer van onze common sense te 
kunnen begrijpen door te kijken naar de vermogens en teko-

Vergeet dat denken nou maar even: Gewoon doen, dat is pas moeilijk 
Filosofie, AI en Psychologie
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rtkomingen van dergelijke ‘reactieve’ robots. Met verschillende 
studenten ben ik bezig met simulaties van robots die zich col-
lectief  zo gedragen dat het eruit ziet alsof  het gebaseerd is op 
plannen en onderlinge afspraken, terwijl die er niet zijn. Dat 
onderzoek is recentelijk uitgebreid met projecten in (co-)evolu-
tionaire robotica waarbij we verbindingen proberen te leggen 
met de neurowetenschap, onder andere door te kijken naar wat 
de invloed is van lichamelijke (a-)symmetrie op de ontwikkeling 
van hemisferen en lateralisatie van het controlesysteem (neurale 
netwerken). Verder ben ik betrokken geweest bij een experi-
menteel-psychologisch onderzoek over de vraag of  mensen zich 
handelingsmogelijkheden zouden kunnen voorstellen zonder 
dat ze daarbij interne representaties gebruiken. Eigenlijk ben ik 
de laatste tijd dus weer wat meer in de empirische hoek terecht 
gekomen. In de komende jaren ga ik weer proberen terug te 
keren naar de filosofie door onderzoek te gaan doen naar de 
verklarende rol van representaties in computationele modellen 
en neurowetenschap. Filosofie, AI en psychologie: mooie com-
binatie hoor. ø

Maandag 2 juli 2007
[Summer Course: Data Mining]
Een intensieve 5-daagse introductie over methoden en 
toepassingen van Data Mining zal plaatsvinden aan de 
Universiteit van Maastricht van 2 tot 6 juli.
Voor meer informatie: http://www.cs.unimaas.nl/datamining/

Maandag 6 Augustus 2007
[ESSLLI-2007]
Van 6 tot 17 augustus wordt in Dublin de 19e Europese 
Summer School in Logic, Language and Information 
gehouden. Er zijn zowel lezingen als workshops die gaan 
over Language and Computation, Language and Logic, and 
Logic and Computation.
Voor meer informatie: https://www.cs.tcd.ie/esslli2007/

Maandag 20 augustus 2007
[Decoi2007]
Van 20 tot 24 augustus wordt in Amsterdam weer Decoi 
georganiseerd: een internationale summer school over 
collectieve intelligentie en evolutie.
Voor meer informatie: http://www.decoi2007.nl/

Maandag 20 augustus 2007
[ACAI Summer School]
Van 20 tot 28 augustus zal in Leuven de Advanced Course 
on Artificial Intelligence plaatsvinden. Deze summer school 
wordt georganiseerd door BNVKI-AIABN en zal gaan over 
Logic in AI.
Voor meer informatie: http://www.cs.kuleuven.be/~dtai/acai

Maandag 5 november 2007
[BNAIC 2007]
5 en 6 november zal de 19e Belgian-Dutch Conference 
on Artificial Intelligence gehouden worden. Deze keer 
georganiseerd door de Universiteit van Utrecht onder 
toezicht van BNVKI en SIKS.
Voor meer informatie: http://www.cs.uu.nl/bnaic2007/

Ook een agendapunt voor De Connectie?
Mail ons!
hoofdredactie@deconnectie.com

Agenda

Wil jij je mening geven over één van 
de artikelen in De Connectie, of
lijkt het je leuk om met andere stu-
denten of redactieleden te discussië-
ren?

Surf dan naar ons nieuwe forum: 
forum.connectie.org
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Proloog
In verschillende AI-gerelateerde handboeken wordt de theorie 
van het linguïstisch relativisme genoemd.1 Deze houdt, in het 
kort, in dat de taal die wij spreken ons denken beïnvloedt. De 
geldigheid van deze theorie wordt door sommigen geacht evi-
dent te zijn, anderen ontkennen haar juist, weer anderen la-
ten haar geldigheid – zo men meent wijselijk – in het midden. 
Opvallend is de armoede aan argumentatieve onderbouw die 
aan de meeste van deze standpunten ten grondslag ligt. Mij 
bekroop altijd het gevoel dat het van zulk een ingrijpende stel-
lingname toch vrij makkelijk moet zijn aan te tonen of  zij nu 
wel of  niet het geval is. Na nader onderzoek kwam ik echter tot 
de conclusie dat zulk een eenvoudige vaststelling of  verwerping 
van de validiteit van deze stellingname nog niet gegeven is. In 
onderstaande tracht ik zulk een vaststelling te geven. Het nu 
volgende is wellicht op een iets andere wijze door andere au-
teurs in een iets andere context al eens eerder gezegd. Origina-
liteit is hier niet mijn belangrijkste doel, maar een weerwoord 
te bieden aan de algeheel heersende onwetendheid aangaande 
de validiteit van het linguïstisch relativisme.

Definitie
Alvorens we ons afvragen of  linguïstisch relativisme nu wel of  
niet het geval is, moeten we haar eerst duidelijk definiëren. De 
stelling van het linguïstisch relativisme, in haar meest algemene 
vorm geformuleerd, houdt twee dingen in:

 Uit deze beide condities volgt het ontluisterende resultaat 
van deze stellingname: de eenvoudig te observeren verschillen 
tussen talen resulteren in de zeer onintuïtieve en diep proble-
matische conclusie dat mensen die een andere taal hanteren 
ook op een fundamenteel andere manier denken. Merk op 
dat de tweede van deze condities essentieel is om tot deze ver-
gaande relativistische conclusie te komen. Zonder deze additio-
nele conditie zou er weliswaar een causale werking van taal op 
denken kunnen uitgaan, maar zou deze – aangezien er slechts 
één taal is – niet in een verschil in denken tussen verschillende 
taalgebruikers resulteren (om de eenvoudige reden dat alle taal-
gebruikers dezelfde taal hanteren).
 We gaan uit van de tweede aanname van het linguïstisch re-
lativisme, namelijk dat talen fundamenteel verschillen, en we 
willen onderzoeken of  van daaruit de eerste aanname, namelijk 
dat taal het denken beïnvloedt, nog vol te houden is. Wanneer 

talen verschillen betekent dit dat we de ene taal niet zonder 
meer in de andere kunnen vertalen. Natuurlijk zijn er opper-
vlakkige verschillen tussen talen, maar wanneer een taal geheel 
in een andere te vertalen is spreken we toch niet van verschil-
lende talen. We kunnen alle ons vreemde uitingen terugvoeren 
op reeds bekende uitingen, en daarmee worden deze vreemde 
uitingen ons al snel weer vertrouwd. We zullen de tweede aan-
name van het linguïstisch relativisme derhalve als volgt herfor-
muleren: er zijn talen die niet in elkaar te vertalen zijn.

Volledige onvertaalbaarheid
Stellen we ons, om te beginnen, het geval van volledige onver-
taalbaarheid voor. Op mijn rondreis door het land van een voor 
mij verder onbekende indianenstam zal ik geen van de uitspra-
ken die een zeker lid van een voor mij verder onbekende india-
nenstam doet in mijn taal kunnen transcriberen. Waarom faal 
ik hier? De indiaan doet toch bepaalde talige uitingen, en deze 
uitingen zou ik vervolgens toch kunnen trachten te interprete-
ren? Het is duidelijk dat we in deze zoektocht naar mogelijke 
interpretaties al vrij snel kunnen vastlopen op mijn persoonlijke 
peculiariteiten en gebreken. Misschien heb ik gewoon te weinig 
geduld om de taal van de indianen te interpreteren, of  wellicht 
ontbreekt het mij aan de ervaring met dewelke een doorgewin-
terde antropoloog wél in staat zou zijn om tot een deugdelijke 
vertaling te komen. Het voorbeeld van de indianen en mij lijdt 
dan ook onder de ongemakkelijke epistemologische beperkt-
heid van mijn persoon. De vraag is nu geworden: kan ik, inclu-
sief  al mijn gebreken, de taal van de indiaan in mijn eigen taal 
vertalen? We waren echter op zoek naar een fundamentelere 
vraag, waarin de – vrij onbelangrijke – notie van mijn persoon 
niet voorkwam. Namelijk een waarin het probleem van ver-
taalbaarheid niet werd veroorzaakt door mijn persoonlijke on-
kunde, maar door het fundamenteel verschillen van deze twee 
talen zelf. Laten we ons probleem derhalve in niet door episte-
mologische restricties belemmerde termen herformuleren. De 
algemenere vraag is nu of  de taal van de indiaan en mijn taal, 
ongeacht de intelligentie en/of  kundigheid van bepaalde indi-
viduen, in elkaar overzetbaar zijn. Met andere woorden: zou 
God, alles overziend, zulk een vertaling teweeg kunnen bren-
gen?
 Wel, hoe zou God deze vraag beantwoorden? Indien er een 
vertaling mogelijk is, moet er een basis zijn waarop de twee 
talen in elkaar te definiëren zijn. Indien deze basis één van de 
twee talen zelf  is (bijvoorbeeld doordat de indiaan in zijn taal 
al mijn expressies tot uiting kan brengen, en bovendien ook nog 
weet welke van mijn expressies overeenkomen met welke ex-
pressies uit zijn eigen taal), is er sprake van vertaalbaarheid. 
Indien de indiaan en ik door onze persoonlijke limitaties niet in 
staat blijken te zijn om deze vertaalmogelijkheid te ontdekken, 
dan zal God deze mogelijke vertaling echter in één oogopslag 
zien (want alles wat het geval is treedt in één maal voor Haar 

Wouter Beek, Master of  Logic student aan de UvA
(wbeek@science.uva.nl)

De Onmogelijkheid van het Linguïstisch Relativisme

1. De taal die een persoon hanteert beïnvloed het 
denken van deze persoon.
2. Er bestaan fundamentele verschillen tussen ta-
len onderling.

1. Enige voorbeelden zijn Russel & Norvig, AI: A Modern Approach. 
2nd Edition. p. 243; Jurafsky & Martin. Speech and Language 
Processing. p. 807; Sternberg. Cognitive Psychology. 3rd Edition. p. 
324-327.
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geestesoog). In zulk een geval zullen onze talen gekalibreerd 
kunnen worden ten opzichte van een gedeelde ontologie. (Beide 
talen beschrijven dezelfde entiteiten en relaties in de werkelijk-
heid, ze vertonen een volledige overlap.) Onze aan de opper-
vlakte afwijkende uitingen blijken in de diepte steeds hetzelfde 
weer te geven (God doorziet de diepte).
 Maar stellen we ons nu het andere geval voor waarin beide 
talen onvertaalbaar zijn. Het heeft nu geen zin om de andere 
taal ten opzichte van de ene te ‘kalibreren’, want dit wordt nu 
juist onmogelijk geacht. Het probleem is inmiddels voor mij als 
persoon veel te complex geworden. Waar ik in het voorgaande 
geval (namelijk dat van vertaalbaarheid) reeds onzeker aan-

gaande mijn eigen capaciteiten was, daar moet ik dat hier zeker 
zijn. Het probleem van mijn onwetendheid verbreidt zich, en 
ik begin me nu zelfs af  te vragen hoe ik er zeker van kan zijn 
dat hetgeen de indiaan aan het doen is, het spreken van een 
taal is. Want zolang er geen enkele vorm van transcribatie van 
zijn uitingen in een voor mij begrijpelijke conceptuele rangorde 
mogelijk is, zal ik niet eens weten wat de indiaan aan het doen 
is, en zelfs niet dat hij iets aan het doen is.
 Een uitvlucht die hier geboden wordt, door onder andere 
Quine2 , stelt dat er enige basale overeenkomsten tussen de in-
diaan en mij zullen zijn die ons in staat stellen onze gedragin-
gen in wederzijdse termen te kunnen interpreteren. Dat deze 
basis onontbeerlijk is blijkt wanneer we ons bedenken dat de 
indiaan zonder zulk een aangenomen basis misschien niet eens 
weet dat ik op dit moment een coherente zin van mijn taal aan 
het uitspreken ben. Wellicht verdenkt hij mij er wel van een 
gedicht in de stijl van Lewis Carroll voor te dragen: ̀ Twas brillig, 
and the slithy toves // Did gyre and gimble in the wabe; etc.3 
 Maar de indiaan ziet toch dat mijn mond beweegt en dat 
ik klanken produceer! En omgekeerd kunnen we van de indi-
aan toch in ieder geval vaststellen dat hij op dit moment niet 
spreekt, geen taal gebruikt: hij zwijgt en staart mij aan, verkeert 
zogezegd in de rusttoestand. Maar hoe kan ik dat weten? Mis-
schien zijn er in zijn taal betekenisvolle stiltes (zoals die er in 
onze taal ook zijn). Hoe weet ik op welke aspecten van zijn 
gedragingen ik moet letten om te kunnen differentiëren tussen 
een betekenisvolle en een betekenisloze stilte van zijn kant? Is 
het zijn gezichtsexpressie, of  de positie die zijn handen ten op-
zichte van zijn lichaam innemen, of  het feit dat zijn linker pink 
wel of  niet in de richting waar de wind vandaan komt gedraaid 

staat? Het aantal mogelijke betekenisdragende aspecten is ont-
zettend groot. Ik kan mij dan ook onmogelijk op alle denkbare 
relevante aspecten tegelijkertijd richten. En wat weet de indi-
aan van mij? Dat ik spreek, of  in ieder geval klanken uit. Maar 
misschien is het uiten van geluidssignalen in zijn taal helemaal 
geen relevant betekenisdragend aspect. (We hebben het over 
een radicaal andere taal, dus alle mogelijkheden staan open.)
 Het wordt al snel duidelijk dat een basis voor interpretatie 
evenzozeer een vooronderstelde overlap tussen talen inhoudt. 
Dit is ook precies de reden waarom Quine de antropoloog die 
de taal van een nieuw volk probeert te leren laat zoeken naar 
zeer basale conceptuele categorieën die overeenstemmen met 

de categorieën van zijn of  haar eigen taal. Voorbeelden hiervan 
zijn bevestiging en ontkenning. Wanneer de antropoloog een 
bepaald gebruik van een term in een bepaalde situatie heeft 
geobserveerd, zijn er nog legio mogelijkheden voor de vaststel-
ling van de betekenis van die term. Wanneer de antropoloog 
bijvoorbeeld een konijn ziet wegrennen en een lid van de stam 
“Gavagai!” roept, kan dit op het konijn betrekking hebben, 
maar ook op verfijndere noties zoals een rennend konijn, een 
konijn wat rent op maandag, of  een konijn wat rent op maan-
dag en – indien gevangen – op woensdag zal worden gegeten. 
Maar het kan ook op iets geheel anders betrekking hebben, 
zoals op het bewegen van de struik waarachter het konijn zo-
juist verdween, of  de stand van de zon (iets waar de antropo-
loog nog helemaal niet op gelet had). De antropoloog zal de 
verschillende situaties waarin het woord “gavagai” gebruikt 
wordt naast elkaar moeten leggen, om uit de overlap van deze 
individuele gebruiken de betekenis te kunnen destilleren. Dit 
vooronderstelt echter dat de taal van de vreemde stam onge-
veer dezelfde is als die van de antropoloog. Indien het woord 
“gavagai” op willekeurige tijdstippen zou worden gebruikt en 
de antropoloog daardoor geen enkele vorm van overlap zou 
kunnen vinden, zal de term niet van een (juiste) betekenis kun-
nen worden voorzien. Of  wanneer de stam de rare gewoonte 
zou hebben om met “gavagai” ‘konijn’ aan te duiden, tot op 12 
november 2007 (wellicht een belangrijke religieuze dag voor 
deze stam), waarna het woord ineens tijgers zal komen aan te 
duiden. Deze brute doorbreking van de continuïteit van bete-
kenis zou voor de antropoloog moeilijk te interpreteren zijn. 
Betekende “gavagai” daadwerkelijk ‘konijn’ vóór de geweekte 
datum, en betekent het na die datum daadwerkelijk ‘tijger’? Of  
betekende het al die tijd al ‘heilig dier’ en is de heiligheid van 
dieren op de genoemde datum veranderd? Het blijkt nu dat 
er altijd een groot aantal mogelijkheden overblijft voor de aan 
een term toe te kennen betekenis. Het is niet zo dat Quine dit 

“Ik begin me nu zelfs af te vragen hoe ik er zeker van kan zijn dat 
hetgeen de indiaan aan het doen is, het ‘spreken’ van een ‘taal’ is.”

2. In zijn boek Word and Object uit 1960.
3. Lewis Carroll. Through the Looking-Glass, and What Alice Found 
There. 1871.
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aspect over het hoofd heeft gezien, integendeel. Dit is zijn fa-
meuze indeterminancy of  translation. Maar Quine gaat ervan 
uit dat het aantal mogelijke interpretaties van een woord (uit-
eindelijk) relatief  goed ingeperkt kan worden en dat communi-
catie daardoor mogelijk wordt. Dit hoeft echter niet noodza-
kelijkerwijs zo te zijn. “gavagai” kan ook gewoonlijk verwijzen 
naar ‘konijn’, maar op (en alleen op) 12 mei 2208, naar ‘tijger’. 
Deze betekenis zal de antropoloog nooit kunnen doorgronden. 
(Het helpt de antropoloog niet om van een stamlid te verne-
men dat “gavagai” alleen op 12 mei 2208 ‘tijger’ zal betekenen, 
want dan moeten we ons afvragen of  “betekenen” op de datum 
waarop dit sympathieke stamlid de antropoloog inlicht – en al-
leen op deze datum – niet ‘niet betekenen’ betekent, waar het 
gewoonlijk ‘betekenen’ betekent.)
 Natuurlijk zijn dit allemaal belachelijke, irreële voorbeelden. 
Maar we waren op zoek naar een fundamenteel andere taal. 
En gaandeweg onze zoektocht naar zulk een taal kwamen we 
erachter dat we genoodzaakt waren een gedeelde basis tussen 
talen te vooronderstellen om nog vol te kunnen houden dat het 
een taal is die we aan het observeren zijn. We kunnen in dit ge-
val dan ook niet spreken van linguïstisch relativisme, aangezien 
we daarvoor moeten kunnen vaststellen dat er sprake is van 
verschillende talen. Maar uit bovenstaande bleek dat we niet 
eens in staat zijn vast te stellen dat het talen zijn waar we mee 
te maken hebben, laat staan dat we kunnen vaststellen of  ze 
verschillen dan wel overeenkomen met de onze.
 De vraag is dan ook wederom ten opzichte waarvan God 
zou kunnen bepalen of  de taal van de indiaan wel of  niet in 
de mijne te vertalen is (en vice versa). Aangezien de in beide 

talen uitgesproken ontologieën hierin geen soelaas bieden, 
moet worden verwezen naar een hogere, objectieve instantie 
ten opzichte waarvan beide subsystemen kunnen worden afge-
beeld. Dit veronderstelt het bestaan van een buitentalige wer-
kelijkheid, waarop de verschillende talen op verschillende wijze 
‘passen’ (of  op een andere manier te relateren zijn). God kijkt 
naar de in onze talen weerspiegelde ontologieën en bekijkt in 
hoeverre deze met de werkelijkheid overeenkomen. In de on-
tologieën van beide talen worden verschillende aspecten van 
deze ene werkelijkheid uitgelicht. Zo verwijzen de concepten in 
de indianentaal naar entiteiten in de werkelijkheid die in mijn 
taal geheel niet gerepresenteerd worden. Kortom, God ziet dat 
onze talen verschillen en dat het inderdaad fundamenteel on-
mogelijk is om een vertaling tussen beiden te bewerkstelligen. 
Het idee achter het linguïstisch relativisme was bovendien dat 
ik niet in staat zal zijn om de niet in mijn taal gerepresenteerde 
entiteiten waar te nemen. Dit komt doordat het mij aan de con-

ceptuele apparatus ontbreekt die nodig is om de desbetreffende 
entiteiten aan mijn andere concepten te relateren.
 We hebben aldus gezien dat de notie van linguïstisch rela-
tivisme voor God voorstelbaar is. Maar helaas vindt revelatie 
van Gods kennis in onze wereld slechts zeer mondjesmaat 
plaats. En als het al plaatsvindt is er meestal onenigheid over 
de betrouwbaarheid van het menselijke verslag van zulk een 
openbaring. We waren derhalve genoodzaakt om de notie van 
het linguïstisch relativisme wederom terug te voeren naar de 
koude aarde van onze epistemologisch beperkte toegang tot de 
feiten. Toen we dit deden bleek onze argumentatie echter te 
verdwijnen. We kunnen nooit weten of  er één of  meer talen 
bestaan die geheel anders zijn dan de onze. Er moet altijd een 
substantiële gedeelde basis zijn om te kunnen vaststellen dat er 
sprake is van een taal. We weten echter nog niet hoe groot deze 
gedeelde basis precies is. Tot nu toe hebben we wel aanneme-
lijk gemaakt dat het hebben van een manier om goedkeuring 
en afkeuring te doen blijken hiervoor noodzakelijk is, evenals 
een bepaalde continuïteit in de mate waarin de predicaten van 
een taal naar entiteiten verwijzen. Deze eisen van een gedeelde 
basis gaan zeer diep. Wij zullen een verzameling individuen die 
geen goedkeuring en/of  afkeuring doen blijken niet als (vol-
waardige) mensen beschouwen. De overeenkomsten die in de 
door alle talen gedeelde basis resigneren, voeren – in ieder ge-
val tot op zekere hoogte – terug tot onze biologie. Zo mag het 
geen toeval heten dat de taal van de indianen enkel woorden 
kan bevatten die binnen een week tijd uit te spreken zijn. Dit 
is iets wat eenvoudigweg met de duur van ons leven, als leden 
van dezelfde biologische soort, te maken heeft. De vraag is nu 

echter hoe groot deze gedeelde basis is. Het is nog denkbaar 
om het relativisme niet geheel terzijde te schuiven, maar vol te 
blijven houden dat er, naast de hierboven vastgestelde gedeelde 
basis, een sectie van de taal is niet gedeeld wordt.

Gedeeltelijke onvertaalbaarheid
Laten we ons voorbeeld van gedeeltelijke onvertaalbaarheid zo 
scherp mogelijk schetsen: de indiaan gebruikt bepaalde woor-
den om zijn toestemming en afkeuring te doen blijken. Daar-
naast is het duidelijk dat wanneer de indiaan kort pauzeert, hij 
daarmee indiceert dat hij een coherente zin heeft afgerond. 
En wanneer we daaropvolgend een vragende blik in zijn ogen 
menen te herkennen, betekent dit dat hij van ons een reactie 
verwacht die niet zomaar aan komt waaien, maar die weer 
betrekking heeft op wat hij zojuist heeft gezegd. Zulke basale 
overlappende eigenschappen karakteriseren aldus beide talen. 
Maar nu bestaat er, naast al deze overeenkomsten, eveneens 

“Helaas vindt revelatie van Gods kennis in onze 
wereld slechts zeer mondjesmaat plaats.”
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één woord in de indianentaal waarvoor geen overeenkomstig 
woord in onze taal bestaat. Laten we aannemen dat dit woord 
een fundamenteel ander karakter heeft dan alle ons bekende 
woorden. Dus niet een bepaalde kleur N die tussen rood en wit 
in zit, maar ook geen roze is. En ook geen gemoedstoestand M 
die liefdesverdriet, gekoppeld aan een overmatige dosis haat, 
voorstelt. Maar een woord O van een fundamenteel andere 
categorie P, die in het geheel niet in onze taal voorkomt. Het 
is dan ook onmogelijk om een definitie van O in termen van 
woorden uit onze taal te geven.
 We schetsen het beeld zo duidelijk mogelijk: er is een entiteit 
O’ in de werkelijkheid die door het woord O wordt aangeduid. 
Laten we aannemen dat notie O’ in de werkelijkheid een ba-
siscategorie betreft. Zij is dus niet in andere, basalere catego-
rieën (die wellicht wél in onze taal fungeren) te ontleden. God 
kijkt naar de werkelijkheid en naar onze talen. (De werkelijk-
heid licht op waar onze talen haar raken). God ziet dat deze 
gedeeltelijk overlappende gebieden niet geheel samen vallen. 
We hebben nu een voorbeeld van gedeeltelijke onvertaalbaar-
heid geformuleerd. Hiermee is tevens – aangezien we een nauw 
verband tussen de categorieën van de taal en de categorieën 
van het denken aannamen – de weg voor het linguïstisch rela-
tivisme bereidt.
 Maar hoe moeten wij, als mensen, dit relativisme duiden? 
Wanneer we de term O in onze taal zouden incorporeren, 
zouden wij dan plotsklaps wel in staat zijn om het met O cor-
responderende feit O’ te identificeren? Het probleem is hier 
natuurlijk dat met het overnemen van een woord nog helemaal 
niets gezegd is. Ik kan de tekens gebruiken, de klanken uitspre-
ken, en er toch niks mee bedoelen. Om de term van de india-
nen daadwerkelijk in mijn taal te kunnen incorporeren zou ik 
ook de betekenis ervan moeten kennen, deze is ergens in een 
relatie met de werkelijkheid te vinden. Op basis waarvan kun-
nen we uitmaken dat het woord O een voor ons fundamen-
teel onkenbare entiteit representeert? Wel, op wat voor wijze 
deed God het? Door te kijken naar de werkelijkheid. Maar zulk 
een ongemedieerde toegang tot de werkelijkheid is enkel Haar 
gegeven. Zodra we overstappen naar de epistemologische be-

wijsvoering wordt deze directe toegang tot de werkelijkheid ons 
ontzegd en valt ons argument in duigen.
 Maar ook al is onze toegang tot de werkelijkheid nooit onge-
medieerd, geheel onwetend zijn we nu ook weer niet. Zo zouden 
we op onze ervaring kunnen vertrouwen. We kunnen haar als 
een onbetrouwbaar en onduidelijk getuigschrift van de (helaas 
ontoegankelijke) werkelijkheid beschouwen. Maar dit was nu 
juist wat het linguïstisch relativisme onmogelijk achtte. Er werd 
immers aangenomen een sterk verband te zijn tussen de taal die 
we hanteren en onze vermogens om de werkelijkheid waar te 
nemen, te ordenen en te kennen. Het deel van de werkelijkheid 
dat voor ons (zij het enigszins vervuilt) toegankelijk is, is dus 
precies het deel dat in overeenstemming met de categorieën 
van onze taal is. Wat we daarom nodig hebben om te kunnen 
vaststellen dat de taal van de indiaan inderdaad fundamenteel 
van de mijne verschilt, is de vrij antirelativistische notie van een 
taalonafhankelijke kennis van de werkelijkheid.

Conclusie
We zien nu waarom het linguïstisch relativisme niet het geval 
kan zijn. De beide condities waaruit zij bestaat kunnen niet te-
gelijkertijd het geval zijn. Wellicht zijn er meerdere, fundamen-
teel van elkaar verschillende talen. Maar om het bestaan van 
een fundamenteel andere taal ook maar te kunnen vermoeden, 
moet er een substantiële dissonantie tussen taal en denken be-
staan. Andersom kan het best zo zijn dat onze taal ons denken 
beïnvloed. Maar in het voorgaande hebben we eveneens gezien 
dat indien dit het geval is, deze beïnvloeding voor ieder mens 
hetzelfde moet zijn. Er kunnen dan geen fundamentele ver-
schillen tussen talen zijn. (Er is maar één taal waarbinnen alle 
pluriforme oppervlaktevormen, zoals we deze in de wereld aan-
treffen, zich manifesteren.) Het is daarom ook onmogelijk om 
de invloed van taal op ons denken aan te geven.4 We kunnen 
geen niet-talige positie innemen van waaruit we de taalvariabe-
le en de cognitievariabele onafhankelijk van elkaar beschrijven 
en aan elkaar trachten te relateren. (Zulk een uitvluchtspositie 
is God wel, maar ons mensen niet vergund.) ø

4. Het is hier uiteraard niet mijn bedoeling te ontkennen dat sommige 
taalgebruikers in een psychologische test verschillende reactietij-
den zullen vertonen bij het oplossen van bepaalde opdrachten. Het 
kan heel goed zo zijn dat de oppervlaktestructuur van een taal een 
bepaalde invloed heeft op de performance van degene die die taal 
spreekt, evenzo als iemand die in een land met veel cactussen woont 
wellicht eerder geneigd zal zijn om in een willekeurige droodle een 
cactus te herkennen. Mij is het hier (en in al het voorgaande) uiter-
aard om competence-verschillen in de dieptestructuur te doen (en dus 
niet om performance-verschillen in de oppervlakte-structuur).
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NSVKI: Een introductie

Eén grote vereniging waar alle KI’ers uit Nederland zich thuis 
voelen en hun interesses kunnen delen, dat is de doelstelling 
van de gloednieuwe Nederlandse Studievereniging Kunstma-
tige Intelligentie (NSVKI). Nu de oprichting ook bijna is vol-
tooid lijkt het ons een goed idee om de NSVKI aan jullie voor 
te stellen. 
Hoewel alle studenten KI in Nederland al kunnen profiteren 
van goed lopende studentenorganisaties in hun eigen stad, is 
gebleken dat veel studenten interesse hebben om in contact te 
komen met mensen uit andere steden. Daarnaast zijn er veel 
activiteiten die voor alle KI-studenten uit Nederland interes-
sant zijn. Een samenwerkingsverband tussen de studievereni-
gingen lag dan ook voor de hand. Ruim een jaar geleden zijn de 

studieverenigingen CognAC (Nijmegen), CoVer (Groningen) 
en U.S.C.K.I. Incognito (Utrecht) om de tafel gaan zitten om 
te kijken hoe zo’n samenwerkingsverband ingevuld zou kun-
nen worden. Hier is uiteindelijk de NSVKI uit ontstaan, met 
als doel om ieder jaar een aantal sociale en studiegerelateerde 
activiteiten te organiseren voor de KI-student in Nederland. 

Een voorproefje hiervan was de organisatie van de Grote 
Vlaamse Reis (GVR) afgelopen november,  bestaande uit een 
bezoek aan een symposium ter ere van het vijftigjarig bestaan 
van KI en de daarbij horende sociale activiteiten waarbij KI’ers 
uit Groningen, Nijmegen en Utrecht elkaar hebben kunnen le-
ren kennen. De komende tijd kunnen jullie nog een aantal an-
dere activiteiten van ons verwachten. We zullen onder andere 
een Student Conference organiseren, waarbij studenten hun 
eigen werk kunnen presenteren voor andere studenten. Ook 

zijn we bezig met het opzetten van een groot symposium en ac-
tiviteiten georganiseerd in samenwerking met KI-gerelateerde 
bedrijven. 

Het dagelijks bestuur van de NSVKI wordt gevormd door 
Bastiaan Fens als voorzitter, Joris Janssen als secretaris en Ar-
lette van Wissen als penningmeester. Daarnaast overleggen we 
veel met de studieverenigingen uit Nijmegen, Groningen en 
Utrecht, en hopen we op korte termijn ook de verenigingen uit 
Amsterdam en Maastricht te mogen verwelkomen.  

De NSVKI wil graag activiteiten aanbieden die een aanvul-
ling vormen op de activiteiten van de lokale verenigingen en 

gebruikmaken van de mogelijkheden die een groot samenwer-
kingsverband levert.

We zijn dan ook erg enthousiast over deze nieuwe vereniging 
en hebben hoge verwachtingen van de komende periode. Ui-
teraard hopen we dat jullie dit met ons delen en dat onze acti-
viteiten jullie aanspreken. Heb je tips, ideeën of  suggesties om 
de vereniging nog interessanter te maken dan horen we die na-
tuurlijk ook altijd graag. Je kunt dan contact opnemen met het 
bestuur (bestuur@nsvki.nl). Voor verdere informatie kun je ook 
op onze website terecht (http://www.nsvki.nl/). Momenteel is 
deze nog onder constructie, maar hij zal de komende tijd aan-
gevuld worden met nieuwe informatie, zoals een overzicht van 
de activiteiten en lidmaatschapsinformatie. We hopen jullie al-
lemaal te mogen ontvangen op een van onze activiteiten! ø
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Zicht is een belangrijk - zo 
niet hét belangrijkste- zintu-
ig voor de mens. Met onze 
ogen ontvangen we visuele 
informatie uit de wereld om 
ons heen. Het gaat daarbij 
om ongelofelijke hoeveelh-
eden informatie. Een groot 
deel van die informatie is 
relevant en daardoor inter-
essant, maar een nog veel 
groter deel is oninteressant. 
Om nou te voorkomen dat 
die oninteressante informa-
tie een groot deel van de 
verwerkingscapaciteit van 
ons brein gaat gebruiken, 
hanteert ons lichaam een soort filter. Deze filter bestaat uit 
een passief  en een actief  gedeelte. Het passieve gedeelte wordt 
vormgegeven door de niet-uniforme verdeling van fotorecep-
toren in de retina. De receptoren die het belangrijkste zijn voor 
waarneming bij voldoende licht, de kegeltjes, zijn voornamelijk 
geconcentreerd in de gele vlek, het gedeelte van de retina recht 
tegenover de ooglens. Niet alleen is het grootste deel van de 
fotoreceptoren geconcentreerd in het centrum, ook het grootste 
deel van ons brein dat betrokken is bij visuele verwerking houdt 
zich bezig met de informatie uit het centrum. Op deze manier 
hebben we een passieve filter dat voornamelijk de informatie 
uit het centrum van ons gezichtsveld doorlaat.
 Het actieve gedeelte van de filter bestaat uit een mechanisme 
voor visuele aandacht. Dit is een mechanisme dat interessante 
punten uit het gezichtsveld (of  eventueel daarbuiten) selecteert 
om te verwerken. Visuele aandacht wordt ingedeeld in twee 
vormen, overte en coverte aandacht. Met overte aandacht 
wordt het fysiek richten van aandacht bedoeld. In het geval van 
visuele aandacht gaat het dan over het maken van oogbeweg-
ingen. Door het maken van een saccade gevolgd door een fixa-
tie op een punt van interesse, wordt de aandacht verlegd naar 
specifieke delen van het beeld. Met coverte aandacht wordt het 
mentaal focussen op delen van de informatie bedoeld. Terwijl 
we niet recht naar een bepaald onderdeel van het beeld kijken, 
kunnen we er wel aandacht aan besteden. 
 Tegenwoordig wordt aangenomen dat de twee systemen sterk 
met elkaar samenhangen. Coverte aandacht heeft waarschijn-
lijk als rol om snel het visuele veld te scannen op zoek naar 
interessante punten. Dit resulteert dan in een plan voor het ver-
plaatsen van de overte aandacht.
 Het gebruik van het werkwoord ‘selecteren’ kan de suggestie 
wekken dat we het hier over een bewust proces hebben. Dat is 

echter niet noodzakelijk het geval. Hoew-
el we visuele aandacht bewust kunnen 
sturen, is het over het algemeen een onbe-
wust proces. Normaal gesproken maakt de 
mens meerdere oogbewegingen per sec-
onde. Het is waarschijnlijk maar goed dat 
we ons daarvan niet constant bewust zijn.
 In mijn eigen onderzoek kijk ik alleen 
naar overte visuele aandacht. Ten eerste 
omdat die vorm van aandacht te meten is 
met een eyetracker. Daarnaast is het ook 
de vraag hoe belangrijk de rol van coverte 
visuele aandacht, buiten het plannen van 
oogbewegingen, normaal gesproken is. In 
laboratoriumomstandigheden wordt cov-
erte aandacht geobserveerd doordat het 
proefpersonen onmogelijk wordt gemaakt 

om een oogbeweging te maken. Hetzij omdat er moet worden 
gefixeerd op een kruisje in het midden van het scherm, of  om-
dat de stimulus te kort wordt aangeboden om daar motorisch 
op te reageren. Maar gegeven de mogelijkheden heeft overte 
visuele aandacht waarschijnlijk de voorkeur.
 Een van de vragen die we willen beantwoorden is hoe oog-
bewegingen worden aangestuurd. Algemeen gesproken kan je 
onderscheid maken tussen bottom-up en top-down aansturing. 
Met bottom-up wordt stimulus-gedreven aansturing bedoeld. 
Zonder enige kennis van de wereld trekken bepaalde onder-
delen van het visuele veld de aandacht. Voorbeelden zijn con-
trastrijke gebieden, lijnen, hoeken en felle kleuren. Top-down 
controle van oogbewegingen is model-gedreven. De aansturing 
wordt bepaald door een mentaal model van hetgeen dat wordt 
bekeken. Wat dat mentale model precies is en hoe het zich in 
ons brein manifesteert is nog erg onduidelijk, maar in ieder 
geval speelt de kennis over de wereld hier, in tegenstelling tot 
bij bottom-up controle, een belangrijke rol. Interesses en ervar-
ingen met wat wordt bekeken bepalen wat je interessant vindt. 
Doordat interesses en ervaringen een belangrijke rol spelen bij 
top-down aansturing, is dit erg persoonsgebonden. Iedereen 
heeft andere interesses en ervaringen en kijkt daardoor anders 
naar de wereld. Om die reden wordt het meeste onderzoek ver-
richt naar de rol van bottom-up processen in de aansturing van 
oogbewegingen, omdat wordt aangenomen dat de invloed van 
de stimulus universeel is.
 Een tak van onderzoek dat zich richt op de aansturing van 
oogbewegingen probeert modellen te ontwikkelen om de oog-
bewegingen aan de hand van de stimulus te voorspellen. Het 
meest invloedrijke model is het saliencymodel van Itti et al. (1998). 
In dit model wordt op basis van de stimulus (vaak een foto) 
bepaald wat de saillante punten in het beeld zijn. De mate 
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waarop een punt saillant is, wordt bepaald aan de hand van con-
trasten, kleur en oriëntatie van de beeldpunten. Aan de hand 
van dit soort modellen wordt in experimenten gekeken hoe 
goed de menselijke fixatiepunten kunnen worden voorspeld. In 
de bestaande onderzoeken worden voornamelijk beelden van 
bekende objecten en scènes gebruikt. Omdat de inhoud van 
die beelden bekend is, zullen bij de deelnemers van het experi-
ment ook mentale modellen actief  worden, wat resulteert in 
een top-down invloed op de oogbewegingen. Desalniettemin 
worden dit soort beelden gebruikt in combinatie met de zuiver 
bottom-up modellen. 
 In een lopend onderzoek isoleer ik de bottom-up controle van 
de top-down controle. Voor dit onderzoek worden twee typen 
beelden gebruikt. In de eerste plaats normale beelden, waarbij 
de inhoud bij de deelnemers van het experiment bekend is en 
waarbij dus top-down controle een rol speelt. Daarnaast maak 
ik gebruik van randomized beelden. Deze beelden zijn afgeleid 
van de normale beelden, maar dan met willekeurig verdeelde 
fase-informatie. Dit resulteert in beelden met vergelijkbare con-
trasten als de originele, maar zonder de inhoud. Hierdoor kun-
nen interessante punten alleen nog worden geselecteerd op ba-
sis van de stimulus. Door gebruik te maken van deze twee typen 
beelden hoop ik meer inzicht te krijgen in de rol van bottom-up 
en top-down invloeden op de oogbewegingen. 
 Modellen voor het voorspellen van interessante punten in 
het beeld worden dus gebruikt om menselijk (overte) visuele 

aandacht te voorspellen. Daarnaast worden ze toegepast bij de 
verbetering van de visuele perceptie van kunstmatige systemen. 
Een robot uitgerust met een camera wordt, net als de mens, 
geconfronteerd met een enorme hoeveelheid visuele informa-
tie, waarvan een groot deel niet interessant is. Net als de mens 
kunnen we de robot voorzien van visuele aandacht. Door ge-
bruik te maken van detectoren voor interessante punten in het 
beeld, kan een kunstmatig systeem wellicht ook veel efficiënter 
de wereld waarnemen. Veel modellen voor objectherkenning 
maken tegenwoordig dan ook gebruik van een dergelijke vorm 
van visuele aandacht. Het bekendste voorbeeld is de scale invar-
iant feature transform (SIFT) ontwikkeld door Lowe (2004). Op 
basis van contrasten in helderheid in het beeld worden interes-
sante punten geselecteerd. Bepaalde features van deze punten 
worden vervolgens opgeslagen en vormen de representatie van 
het object of  de omgeving waarnaar is gekeken. Niet alleen lev-
ert dit een veel efficiëntere representatie op dan bij het opslaan 
van complete beelden, ook is een dergelijke representatie veel 
robuuster voor veranderingen in gezichtspunt en voor occlusies 
van het object. 
 De detectie van interessante punten in het SIFT-model is erg 
basaal en slechts beperkt geïnspireerd door menselijke oogbe-
wegingen. In mijn promotieonderzoek ben ik bezig met het ver-
beteren van de modellen voor het voorspellen van menselijke 
aandacht en het toepassen daarvan op robots voor objectherk-
enning en visuele navigatie. Daarbij is de aanname dat de 
oplossing die de natuur heeft gevonden voor het selecteren en 
verwerken van visuele informatie, ook een verbetering oplevert 
voor het waarnemen van kunstmatige systemen. Natuurlijke in-
telligentie als inspiratie voor kunstmatige intelligentie! ø

Referenties:
• L. Itti, C. Koch, E. Niebur (1998) A Model of  Saliency-Based Visual 
Attention for Rapid Scene Analysis. IEEE Transactions on Pattern Analy-
sis and Machine Intelligence, 20(11):1254-1259.
• Lowe, D (2004) Distinctive image features from scale-invariant key-
points. International Journal of  Computer Vision, 60(2):91-110.

Meer informatie:
Via mail: gert@ai.rug.nl of  internet: 
http://www.ai.rug.nl/~gert

Visuele aandacht bij mens en machine
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Wat zegt de student?
Van de redactie

Tell us a little bit about 
yourself. Where are you 
from?
Corrado: “I am Italian; I 
come from Savona, a little 
city on the seaside not far 
from Genova. After second-
ary school I moved to Milan 
to study. I lived there for 5 
years, after which I got a 
Master Degree in Compu-
ter Science. After my grad-
uation, I worked in Dublin for one and a half  years, before 
coming to Amsterdam.”
Caesar: “I hail from Uganda, East Africa. I’m 24 years old. 
I come from a typically large African family. I am the second-
youngest in the family. I joined the University of  Groningen in 
September 2005, a year after completing my Bachelor’s degree 
in Uganda. I came to the University of  Groningen under a 
scheme named Building Sustainable ICT Training Capacity in Ugan-
da, a project funded by NUFFIC , involving the University of  
Groningen, Radboud University Nijmegen and four Ugandan 
public Universities as the consortium partners.”
Cosmina: “I am from Rumania. I have chosen the VU be-
cause they offer English Master Courses. I could not speak 
Dutch before I moved to the Netherlands. Also, my University 
in Rumania has an exchange program with the VU here in 
Amsterdam and the VU was known territory to me, as some of  
my fellow Rumanians also study here.”
Julius: “I am from Uganda, The Pearl of  Africa! I am a gradu-
ate of  Makerere University Kampala with a Bachelors degree 
in Computer Science.  I have also had the pleasure of  work-
ing in the industry (with an Internet Service Provider) for three 
years.  I joined the University of  Groningen in September 2005 
under the same program as 
Caesar.”

How did you end up at 
the Dutch University you 
are at now?
Corrado: “Well, for my mas-
ter thesis in Milan I’ve devel-
oped an Artificial Ant Colony, 
using reinforcement learning. 
I also developed a naught and 
crosses game to be played 
against the colony, in order 
to study its adaptive behavior 
and learning. While I was in 

Ireland I always kept the wish to study AI. 
So when I saw that the UvA was offering 
a Master Program in AI-Gaming I didn’t 
hesitate and applied for it. Furthermore, 
the UvA was very well known to me. I 
have heard about it since I was in Milan 
and I was sure that it would be the right 
choice.”
Caesar: “I have a special interest in In-
telligent Systems. I have always wanted 
to understand more about what it takes 
to construct an autonomous intelligent 

computer system. My dream is to contribute to the body of  
knowledge by developing theory, algorithms, or such models of  
automata that emulate human 
intelligence. I do admit that the 
undertaking is challenging, but 
that’s what really interests me.”
Cosmina: “I chose The Neth-
erlands because Germany did 
not appeal to me as much, and 
it’s really hard to get a visa for 
England. I also have a Dutch 
boyfriend, so that plays an im-
portant part too!”
Julius: “The project I do here 
for the NUFFIC is based on 
their initial arrangements. Af-
ter a thorough interview by 
two Professors, it was decided, 
based also on my personal inter-
ests and career ambitions, that I 
would best achieve my goals here in Groningen. That is how I 
came over here.”

How do you like Holland so far?
Corrado: “After my graduation in Italy, I soon decided to leave 
my country. I have always had in mind to travel a lot. I wanted 
to live, say a year in one country and then move to another. In 
fact, after one and half  years in Ireland, I wanted to leave (if  I 
had not been accepted here in Amsterdam, I would have moved 
anyway!) After two years here in Amsterdam I was thinking 
about moving somewhere else to do a PhD or just to work. But 
now ... Oh man, I do not want to move anymore! There is so 
much to see and do that you never feel bored! Dutch people are 
so nice and friendly!”
Caesar: “I have gained a lot from the study here and I have 
found all the teachers to be very helpful. I will not forget our AI 
Multi-agent systems teacher who was so good to her students! 

In alweer de vierde editie van ‘Wat zegt 
de student?’ zijn we op zoek gegaan naar 
buitenlandse studenten in Nederland. In 
Groningen hebben we Caesar Ogole en Julius 
Kidubuka, beide uit Afrika, gevonden voor 
ons interview, en in Amsterdam spraken 
we Corrado Grappiolo (UvA) uit Italië en 
Cosmina Crisan (VU) uit Roemenië. We 
vroegen de studenten over hun verblijf  in 
Nederland, hoe ze tot deze keuze kwamen, 
wat ze er van vinden en wat voor plannen ze 
voor na hun studie hebben.

Corrado Grappiolo (Master 
AI-gaming, UvA, Amsterdam)

Caesar Ogole, (Computer 
Science, Rijksuniversiteit 
Groningen)
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Wat zegt de student?

It’s not commonplace that a teacher moves from desk to desk 
in a classroom handing out bars of  chocolate or pieces of  cake 
to the students on her birthday. The professor’s ways are simply 
amazing! It’s kind of  a cultural shock, but in a pleasant way I’d 
want to smuggle back home!”

Cosmina: “I like Holland. The 
courses are very interesting. I 
have done some projects with 
other students, some of  whom 
now are my friends.”
Julius: “I have come a long way 
with respect to my study and 
other experiences since I ar-
rived in The Netherlands. The 
experience has been truly great 
so far and it’s something I’ll al-
ways cherish and be grateful for. 
I was quite taken aback by the 
open and genuine nature of  the 
Dutch. Add to this the fact that 
you love to live simple. As for 
the general land topology: I had 
never seen a country devoid of  
any hills or mountains!”

What do you plan to do after you’ve had your Master 
degree?
Corrado: “I think AI and gaming are the most interesting 
fields in Computer Science and I really want to focus my career 
on these subjects. My first choice would be to do a PhD. I think 
it involves your imagination more than working in AI. But if  I 
won’t able to do it, well, then I will try to get a job in the gaming 
industry, in Amsterdam of  course!”
Caesar: “After completing my Master Thesis, I expect to go 
back to Uganda and impart the knowledge I have gained here. 
Although this is ok with me, I feel that I can only be confident 
as a University lecturer if  I have a PhD. Therefore, I’m already 
on the lookout for a PhD studentship/scholarship that will be-
come available.”
Cosmina: “I’d like to incorporate the knowledge I have gained 
here in a future job and I really hope to find a nice company for 
that. I have many choices open to me. AI is very useful in do-
mains such as Internet Technology (web search engines), Bank-
ing, Health research, etc. In Rumania there are many students 
who are unable to use their knowledge after their study. It is 
very hard to find a job, unless you are in IT, then you have more 
opportunities.”
Julius: “I would really love to do more research and also try to 
make a contribution to science. This in a nutshell would mean 
taking on a PhD study, but that depends on whether I can find 
the funding. However, I am expected to return to Uganda and 
share the knowledge I have gained here by taking on a position 

as a University lecturer. I feel obliged to do so, at least for a 
while.”

Is there something you notice about the Dutch educa-
tional system or the attitude of  Dutch students?
Corrado: “I am getting a degree for a Research Master and 
I already have a Master, so I think I can point out some dif-
ferences between the Italian and Dutch educational systems. 
What I noticed is that the assignments I am given during the 
courses really keep you to your study. In Italy I was used to 
only having to study towards the end of  the course for the fi-
nal exam. The courses here also are very well interconnected 
and the lectures challenge you to deepen your own knowledge. 
Finally, I’ve found that students are very prepared and coopera-
tive, but this perhaps just is in my own program because there 
are only 5 people ... but still!”
Caesar: “From my experience, the Dutch Educational System 
is something worth being proud of. You are very keen in keep-
ing a high standard for the quality of  your educational system. 
That’s a pattern that our African institutions should follow. The 
Dutch students are generally accepting of  what is expected of  
them, I would say. They do not complain a lot about the heavy 
workload in their courses. Perhaps this is why a good number 
of  the Dutch students do not complete their degree courses in 
time.”
Cosmina: “Well, I could name a few things, but overall I think 
it is a very good system. The interaction between students and 
teachers is very informal, though still professional. I think it’s 
really great that the students here are all very independent. In 
Rumania the contact between students and teachers is much 
more formal in nature.” 
Julius: “The Dutch educational system is not entirely exam 
oriented. I think that’s great! 
I believe that there are several 
ways of  examining a student’s 
understanding of  subject ma-
terial. I have also noticed that 
there is a close relationship be-
tween the students and their 
lecturers.  Students are really 
comfortable with their lectur-
ers and even refer to them by 
their first names!  Concerning 
the Dutch students’ attitude, I 
have the feeling that they’re a 
little held back when it comes 
to interacting with the foreign 
students.  However, when they 
do interact with us, they show 
real interest and concern.” ø

Julius Kidubuka (Computer 
Science, Rijksuniversiteit 
Groningen)

Cosmina Crisan (Master 
study AI, Vrije Universiteit 
Amsterdam)
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verslag IK2007

Welkom op IK2007, een week lang lezingen 
en gezelligheid met studenten en weten-
schappers die geïnteresseerd zijn in hun 
vakgebied. Een plek waar studenten wél 
wat durven te vragen tijdens colleges, en elk 
gesprek steevast begint met de vraag wat je 
net voor interessants hebt gehoord.

Interdisciplinary Col-
lege (IK) is een jaarlijkse 
lenteschool in Duitsland. 
Een week lang volgen 
studenten (master en 
verder) lezingen over AI, 
cognitive science, neuro-
biologie, neuroinformatica, robotica, en filosofie. Tegeli-
jkertijd is het een sociaal evenement: ‘s avonds is ieder-
een te vinden in de kelder, waar we elkaar vermaken met 
muziek, bowlen, zwemmen, en praten in de bar. Al met al 
een intensieve week waarin je veel leert, nieuwe mensen 
leert kennen, en heerlijk vakantie kunt vieren.

Persoonlijk verslag
Na lang twijfelen of  het het geld wel waard zou zijn, heb 
ik besloten toch echt te gaan. Vorige vakanties (voor-
namelijk in de bergen wandelen met leeftijdsgenoten) 
waren allemaal best leuk, maar ik miste het intellectuele. 
Vaak begon ik tijdens het wandelen over AI dingen, of  
vroeg een natuurkunde-student hoe het nou zat met die 
relativiteit, maar ja, ze waren niet voor niks op vakantie..
 Dit leek me een uitgelezen mogelijkheid: interessante 
lezingen, praten met medestudenten, wandelen door de 
natuur; de ideale vakantie. Even was ik bang dat er alleen 
maar duitsers zouden zijn (de summerschool was in Duit-
sland), maar dat viel reuze mee: alle lezingen waren in 
het Engels en studenten kwamen uit heel Europa (voor-
namelijk Nederland, Duitsland, Oostenrijk, en Frankrijk). 
Naar het einde toe clusterden mensen uit hetzelfde land 
wel steeds meer samen (en gingen dus in hun eigen taal 
praten), maar als je bij ze kwam staan gingen ze beleefd 
over op Engels.
 Hoogtepunten voor mij waren de lezingen van Man-
fred Spitzer (de Bas Haring -maar dan beter- van Duit-
sland), het waterpolo, het wandelen door de bossen, en 
natuurlijk de vele gesprekken. Deze gingen over alles en 
niks (de standaard barpraat), over interessante theorieën 
die we net hadden gehoord, het onderzoek/werk wat 
mensen doen, en mijn mogelijke toekomst.

Lezingen:
Wat betreft lezingen heb ik vooral veel geleerd over ro-
botica (technieken, voor- en nadelen), prosthetics (kunst-
matige lichaamsdelen en hun interactie met de hersenen) 
en over perceptie in mensen (hoe weinig we eigenlijk van 
de wereld zien, ook al denken we alles te zien). 
 Verder waren er natuurlijk de lezingen van Manfred 
Spitzer met neurologische kennis van het brein, en infor-

matie over het geheugen, slaap, plastic-
iteit, en pillen ter verbetering van men-
tale prestaties. Na de zomerschool heb 
ik onmiddellijk een van zijn boeken ge-
kocht, om eindelijk de link te kunnen 
leggen tussen mijn wiskunige kennis 
van neurale netwerken (FFNN, SOM, 

RBF) en hoe het werkelijk in het brein zit. Zo is de werk-
ing van je motorische en sensorische cortex vergelijkbaar 
met een self-organising map (SOM) en werkt beeldenop-
slag via een Hopfield-netwerk. Gegeven een goed inzicht 
in neurale netwerken lijkt me er geen betere introductie 
in neurologie mogelijk. 
 Zoals elk wetenschappelijk populist, had ook Man-
fred een aantal exotische onderzoeken te melden. Zo is 
er een experiment geweest over de onbewuste effecten 
van film: mensen moesten stoelen neerzetten voor een 
discussie, waarbij ze onbewust werden blootgesteld aan 
een schilderij waar ofwel geld ofwel een bos bloemen op 
te zien was (het schilderij hing daar ergens). Te meten 
variabele: de afstand tussen de twee stoelen. Wat bleek: 
bij het schilderij met geld zetten mensen de stoelen twee 
maal zo ver uit elkaar als bij het schilderij met bloemen. 
Niet verwonderlijk, gezien de associaties die we hebben 
met geld (afstandelijkheid, egoïsme, onafhankelijkheid) 
en bloemen (intimiteit, naastenliefde). Wel verwonderlijk, 
gezien het feit dat het maar een schilderij is, en het om 
een onbewust effect gaat. Een soortgelijk experiment is 
gedaan met een filmpje over bejaarden of  volwassenen, 
waarbij mensen gemiddeld 20% langzamer wegliepen na 
het zien van het bejaardenfilmpje. 

Figuur 1. IK 2007
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 Manfred had het verder over het nut van bejaarden, 
in het bijzonder het reproductieve nut van bejaarde ol-
ifanten. Deze hebben meer ervaring in relaties, waar-
door groepen olifanten elkaar makkelijker benaderen en 
minder stress ervaren, en dus eerder bereid zijn tot seks. 
Volgens hem was dit tot 100 jaar geleden bij mensen ook 
het geval, maar zijn bejaarden inmiddels grotendeels af-
gedankt, met als enige taak nog het oppassen op kleinkin-
deren.
 Zoals wel vaker bij gelegenheden waar mensen meer-
dere dagen bij elkaar worden opgesloten, ontstond ook 
hier een groepsgrap, in dit geval de out-of-body-experi-
ence. Dit is de ervaring dat je uit je lichaam treedt, en 
jezelf  zo vanuit de 3e persoon kunt bekijken. Meestal ge-
beurt het spontaan, maar je kunt het effect ook bereiken 
met behulp van psychedelische drugs, direct brain stimu-
lation of  door visualisatie in een rustige, meditatieve staat 
van bewustzijn. De lezing ging over het fenomeen en de 
neurologische oorzaak ervan. Gerelateerde onderwerpen 
(kort aangestipt) zijn onder andere de bijna-dood ervar-
ing, lucide dromen, en fantoomledematen (het voelen van 
een lichaamsdeel wat je niet meer hebt).
 Fantoomledematen ontstaan bij mensen die een li-
chaamsdeel verliezen, bijvoorbeeld een arm of  been. 
Rond de 50 tot 80% van de geamputeerden heeft er last 
van, waarbij het lichaamsdeel pijn kan doen, kan jeuken, 
branden, etc. Soms voelt het lichaamsdeel natuurlijk aan 
(alsof  er nooit iets is gebeurd), soms onnatuurlijk (in een 
vreemde positie, paar centimeter te kort) en soms lijkt 
het zelfs een eigen leven te leiden. Het effect kan ten dele 
nagebootst worden met de rubberen hand illusie, waarbij 
je hand wordt gestreeld, en je tegelijkertijd een rubberen 
hand ziet die ook wordt gestreeld. Aangezien je alleen de 
rubberen hand ziet, en je perceptie je lichaamsbeeld cor-

rigeert, krijg je de illusie dat die rubberen hand bij jou 
hoort, of  dat je hand ergens tussen beide handen in zit. 
 Dat juist dit soort onderwerpen uitgroeien tot groeps-
grap is niet verwonderlijk: ze hebben een mystiek en pseu-
dowetenschappelijk tintje, en roepen daarom sensatie en 
taboe op. En waar beter grappen over te maken dan over 
onderwerpen die taboe zijn?

Toekomst
Met betrekking tot toekomstperspectieven, heb ik ge-
praat met AIO’s en voormalig wetenschapsjournalisten. 
Hoewel veel onderzoeksgebieden me interesseren, knap 
ik vaak af  op de minuscuulheid van onderzoeken. Ein-
deloze fMRI-scans, nietszeggende titels, maandenlang 
onderzoek naar het loopgedrag van wandelende takken 
op gladde oppervlakten; ik zie het niet bepaald zitten en 
heb medelijden met mensen die het wel moeten doen. 
Ik wil de algemene theorie, het principe, begrijpen, maar 
juist naar de details wordt onderzoek gedaan1. Enerzijds 
logisch (er zijn al boeken vol geschreven over wandelende 
takken), anderzijds wel jammer. 
 Hoewel de AIO’s die ik heb gesproken heb het hier 
mee eens zijn, zijn ze tegelijkertijd vaak erg enthousiast 
over hun eigen onderzoek. En misschien ook logisch: als 
je echt in een vakgebied zit, het interessant vindt en de 
basiskennis al hebt, raak je misschien wel geïnteresseerd 
in de kleinere onderwerpen, zeker als je het er met ander-
en (je onderzoeksgroep) over kunt hebben en een mogeli-
jkheid hebt tot publiceren. 
 Misschien heeft het ook te maken met een algemene 
interesse in onderzoek doen. Tijdens lezingen is het me 
opgevallen dat er onder de vragenstellers twee soorten 
mensen zijn: zij die geïnteresseerd zijn in de theorie, en 
zij die geïnteresseerd zijn in het onderzoek (was het wel 
valide en significant, wat als je het zo en zo zou doen, etc). 
Ik heb er verder geen onderzoek naar gedaan, maar grote 
kans dat mensen van de tweede groep geschikter zijn als 
onderzoeker dan mensen van de eerste groep.
 Gezien mijn brede en oppervlakkige interesse ben ik 
sterk aan het overwegen wetenschapsjournalist te worden. 
Veel lezen, overal wat van afweten, telkens nieuwe onder-
werpen, ik zie het al helemaal zitten. De wetenschaps-

1. Er zijn uitzonderingen: papers van Harnad/Searle/Churchland lees ik 
vrijwillig, en het onderzoeksleven van Pim Haselager ziet er interessant uit. 
Het zal te maken hebben met de onderzoeksplek (mensen in filosofie praten 
over de grotere dingen), en het helpt om beroemd te zijn (beroemde mensen 
krijgen meer vrijheid), maar toch zie ik in alle vakgebieden veel mensen bezig 
met low-level onderzoek en slechts een paar met high-level onderzoek (de 
grotere vragen). Hoe die laatsten dat voor elkaar krijgen, is me nog steeds 
een raadsel. 

Figuur 2. Zelf  experimenteren
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journalisten die ik heb gesproken wisten echter ook wat 
nadelen te noemen: hard werken, weinig salaris, geen tijd 
om je ergens in te verdiepen en veel concurrentie. Ze zijn 
dan ook snel weer het onderzoek in gegaan. 
 
Ik moet nog kijken. Onderzoek, IT, wetenschapsjournal-
istiek, het heeft allemaal zo zijn voor- en nadelen. Baan-
perspectief, geld, flexibiliteit, en natuurlijk het werk dat je 
doet; het speelt allemaal mee2. Een lastige keus, maar ik 
ben weer een stukje wijzer geworden. 

Sprekers:
Wetenschappers doen niet alleen graag ónderzoek naar 
details, ze spreken er ook graag over. Het is verbluffend 
hoe weinig (of  veel) je van een college kunt leren. Het is 
zoeken naar nét die personen die je de grote lijnen en in-
teressante dingen vertellen. En waar dat de filosofen zijn 
qua onderzoek, zijn het de populair wetenschappelijke 
mensen qua sprekers3. 
 Ook opvallend is manier van presenteren: Japanners 
en Italianen zijn moeilijk te verstaan, Fransen zie je nooit, 
Duitsers spreken vrij rustig tot saai en Amerikanen staan 
te stuiteren voor je ogen. Hoezeer ik het land ook haat, 

de Amerikaanse manier bleek veruit het best: interactief, 
helder, snel, vrolijk; het houd je wakker en geïnteresseerd. 
Het platte accent kan me irriteren, maar gelukkig spreken 
ze lang niet allemaal op die manier, zeker niet in weten-
schappelijke kringen. 
 Bij elk symposium en congres geldt dat je een keuze 
moet maken uit de aangeboden colleges. Inmiddels heb 
ik geleerd niet alleen te kijken naar het onderwerp, maar 
ook naar de spreker. Het verschil is enorm. 

IK2008: 
Volgend jaar wordt het weer georganiseerd: zelfde datum 
(9-16 maart), zelfde plaats (Günne, West-Duitsland), an-
der thema (coöperatie) en andere lezingen. Zie tezijnertijd 
http://www.ik2008.de of  kijk op http://www.ik2007.de om 
te zien hoe het dit jaar was (programma, slides, foto-al-
bum, evaluatie). Kosten beginnen bij 380 euro all-in (bed, 
eten, toegang tot lezingen, etc) maar exclusief  treinreis. 
Mocht je volgend jaar wat tijd en geld overhebben, dan 
kan ik het van harte aanraden. Ik zal er waarschijnlijk 
weer bij zijn.  ø

2. De baanperspectieven voor AI’ers zijn goed: de IT trekt de laat-
ste jaren weer aan (maar kan ook zo weer instorten) en de onder-
zoekswereld schreeuwt om AIO’s en PhD’s (hoewel er een daarna een 
grens ligt: een deel kan professor worden, de rest moet verder met een 
tijdelijke aanstellingen, of  moet het bedrijfsleven in).

3. Uiteraard, ook hier geldt: sommige luisteraars willen de grote li-
jnen, sommige de details. Dit is erg afhankelijk van hoeveel je al van 
een onderwerp weet, en hoezeer je geïnteresseerd bent in onderzoek an 
sich.

Figuur 3. Lezing
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Blinde vlekken in het bewustzijn: individuele verschillen in selec-
tieve aandacht

Dr. Sander Martens, Universitair Docent, BCN Neuroimaging Center te Groningen
 

Stel dat je in een fractie van een 
seconde een foto ziet, bijvoorbeeld 
van een terrasje waar enkele men-
sen wat zitten te drinken. Speci-
fieke details zul je misschien mis-
sen, maar vaak zijn onze hersenen 
in staat om razendsnel de essentie 
van een specifiek plaatje (in dit ge-
val een terrasje met wat mensen) 
eruit te vissen. Toch blijkt deze, ze-
ker voor cognitiewetenschappers, 
indrukwekkende machine duide-
lijke beperkingen te vertonen in de 
hoeveelheid informatie die tegelij-
kertijd, of  kort na elkaar, dusda-
nig verwerkt kan worden dat deze 
rapporteerbaar is. Een bekend 
voorbeeld is het change blindness-fe-
nomeen (Rensink, 2002). Hierbij worden twee plaatjes afwisselend 
na elkaar op een beeldscherm gepresenteerd, kort onderbroken 
door een leeg scherm. De plaatjes zijn identiek – op één belangrijk 
verschil na, bijvoorbeeld het al dan niet aanwezig zijn van de mo-
tor onder een vliegtuigvleugel. Vaak duurt het minuten lang voor-
dat proefpersonen erin slagen dit essentiële verschil te ontdekken. 
Blijkbaar is de hoeveelheid informatie waar we ons op een zeker 
moment bewust van zijn verrassend klein. 

De gemiste gorilla
Gegeven die cognitieve beperkingen is het dus uiterst belangrijk 
om de stortvloed aan informatie die onze zintuigen elke dag op-
pikken te filteren. Met andere woorden, relevante informatie dient 
geselecteerd te worden voor verdere (bewuste) verwerking en irre-
levante informatie dient zo veel mogelijk onderdrukt of  genegeerd 
te worden om de beperkte werkgeheugencapaciteit (Luck & Vo-

gel, 1997) zoveel mogelijk te ontlasten. 
Aandacht wordt geacht voor dit selec-
tieproces verantwoordelijk te zijn. 
 Om het concept aandacht wat con-
creter te maken laat ik tijdens colleges 
hierover vaak een kort filmpje zien, wat 
dikwijls tot enige hilariteit onder het 
aanwezige publiek leidt. In het filmpje 
komen twee teams voor die elk een bal 
naar elkaar toespelen. Het ene team is 
in het zwart gekleed, het andere in het 
wit (zie figuur 1). Halverwege het film-
pje loopt er een man in een zwart goril-
la pak vanaf  de rechterzijde het beeld 
in, roffelt in het midden van het scherm 
op zijn borst en loopt vervolgens aan 
de linkerkant van het scherm het beeld 
weer uit. Het verrassende aan dit film-

pje is dat wanneer het publiek de opdracht heeft meegekregen om 
te tellen hoe vaak het witte team de bal naar elkaar overspeelt, 
het merendeel van de mensen de gorilla niet opmerkt. Aandacht 
heeft er hier dus voor gezorgd dat alle irrelevante informatie (het 
zwarte team, inclusief  gorilla) niet geselecteerd werd voor bewuste 
verwerking, terwijl de relevante informatie (het witte team) wel ge-
selecteerd werd voor verdere verwerking.

Wanneer ik hetzelfde filmpje opnieuw vertoon en het publiek de 
opdracht geef  om op het zwarte team te letten gelooft men vaak 
nauwelijks dat het hetzelfde filmpje als ervoor was. 

Individuele verschillen
Vaak voelen degenen die de gorilla wel meteen hebben gezien zich 
wat superieur, totdat ik vertel dat degenen die de gorilla gemist 
hebben de informatie wellicht veel geconcentreerder en efficiënter 
hebben verwerkt. In de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld in het ver-
keer, zou dit kunnen betekenen dat de laatstgenoemde groep veel 
minder snel afgeleid zal zijn door bijvoorbeeld een reclamebord 
aan de kant van de weg (zie figuur 2). 

Het is goed voor te stellen dat de kans op ongelukken bij plotseling 
remmende auto’s hierdoor kleiner zal zijn dan wanneer men een 
dergelijk reclamebord wel heeft opgemerkt (en bewust verwerkt). 
Wat bij zowel de gorilla als bij het voorbeeld van het reclamebord 
duidelijk naar voren komt is dat er grote verschillen zijn in de ef-
ficiëntie waarmee mensen de irrelevante informatie kunnen nege-
ren en zich kunnen beperken tot het verwerken van de relevante 
informatie .

De ‘attentional blink’
Hoe lang duurt het eigenlijk om bewust te worden van relevan-
te informatie, voordat we nieuwe, eveneens relevante informatie 

Sander Martens (1973) werkt als tenure-
track assistent professor in het NeuroI-
maging Center te Groningen, waar vanuit 
diverse disciplines, van letteren tot natuur-
kunde, fundamenteel onderzoek wordt 
gedaan naar het menselijk brein. Na een 
afstudeerstage in Cambridge studeerde 
Martens in Nijmegen in 1997 af  als Cogni-
tiewetenschapper. In 2001 promoveerde hij 
in Cognitieve Psychologie te Leiden, daar-
na werkte hij als post-doc bij de afdelingen 
Neurologie in Düsseldorf  en Experimen-
tele en Arbeidspsychologie te Groningen. 
Drie jaar geleden kreeg hij een NWO VENI 
subsidie toegekend en ging in het net op-
gerichte NeuroImaging Center verder met 
het onderzoek naar het attentional blink-fe-
nomeen, waar hij al tijdens zijn stage mee 
in aanraking kwam.

Figuur 1. Raar maar waar: het merendeel van de mensen ziet 
deze gorilla over het hoofd.
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kunnen verwerken? Kan er in die periode wel nog steeds infor-
matie verwerkt worden, maar dan alleen onbewust? En waar zit 
nu precies de bottleneck in die bewuste verwerking? Om op dit 
soort vragen een antwoord te geven is er de laatste vijftien jaar veel 
onderzoek gedaan naar het attentional blink-fenomeen (Raymond, 
Shapiro, & Arnell, 1992). Hierbij wordt er een sequentiële stroom 
van irrelevante informatie, bijvoorbeeld cijfers, één voor één, met 
een snelheid van ongeveer 10 per seconde, op het scherm gepre-
senteerd. Tussen deze zogenaamde distractoren zitten twee rele-
vante targets – bijvoorbeeld letters – verstopt, die de proefperso-
nen moeten proberen te identificeren. Vaak slagen proefpersonen 
er echter niet in om de tweede letter te rapporteren wanneer deze 
binnen 200 tot 500 milliseconden na de eerste letter gepresenteerd 
wordt. De eerste target (T1) trekt als het ware zoveel aandachtsca-
paciteit naar zich toe, dat er niet genoeg capaciteit overblijft om 
de tweede target (T2) bewust te verwerken (er treedt dus een soort 
knipoog van je aandacht op). 
 In relatief  korte tijd is het attentional blink-paradigma zeer po-
pulair geworden, niet alleen om het tijdsverloop van beperkingen 
in aandacht en geheugen binnen en tussen verschillende moda-
liteiten in kaart te brengen (Duncan, Martens, & Ward, 1997), 
maar tevens omdat het zeer geschikt is om bewustzijn te bestu-
deren. Terwijl er identieke stimuli gepresenteerd worden slagen 
proefpersonen er op sommige trials wel in om T2 te identificeren 
(bewuste verwerking van T2) en op andere trials niet (slechts onbe-
wuste verwerking van T2). Door deze twee typen trials met elkaar 
te vergelijken kan men in combinatie met brain imaging-technieken 
inzicht verkrijgen over welke delen van de hersenen bij bewuste en 
onbewuste informatieverwerking betrokken zijn.
 De tijd die nodig lijkt te zijn om T1 dusdanig te verwerken dat 
deze rapporteerbaar is lijkt dus zo’n halve seconde te zijn en dat is 
veel langer dan men aanvankelijk dacht (Duncan, Ward, & Shapi-
ro, 1994). De ‘geblinkte’ informatie (een gemiste T2) bleek in een 
later onderzoek waarbij woorden als targets werden gepresenteerd 

wel degelijk (onbewust) verwerkt te worden, zelfs inclusief  de bete-
kenis van dat woord (Martens, Wolters, & van Raamsdonk, 2002). 
Werd bijvoorbeeld het woord ‘ring’ geblinkt, dan was het makke-
lijker om vervolgens, na de presentatie van de stroom van stimuli, 
een ander woord zoals ‘bruiloft’ te identificeren, dan een ongerela-
teerd woord zoals ‘appel’. De bottleneck lijkt dus niet zozeer in de 
verwerking te zitten, maar in de opslag van relevante informatie in 
het werkgeheugen. 

Blinkers en non-blinkers
Een belangrijke vraag is echter of  het hier om een structurele dan 
wel een strategische bottleneck gaat. Volgens de meeste theoreti-
sche modellen weerspiegelt de attentional blink een fundamentele 
beperking in het cognitieve systeem, maar recent is er evidentie ge-
vonden voor het feit dat wanneer proefpersonen wat afgeleid wor-
den door bijvoorbeeld te luisteren naar muziek, de beperkingen 
aanmerkelijk kleiner worden of  zelfs helemaal verdwijnen (Olivers 
& Nieuwenhuis, 2006). Dit suggereert dat de veronderstelde bot-
tleneck van strategische aard is. Een hypothese is dat proefperso-
nen geneigd zijn om te hard hun best te doen. Hierdoor wijzen 
ze teveel van hun capaciteit toe aan het verwerken van de eerste 
target die ze tegenkomen, waardoor er niets meer overblijft voor 
de volgende target (Martens, Elmallah, London, & Johnson, 2006; 
Martens & Johnson, 2005; Shapiro, Schmitz, Martens, Hommel, 
& Schnitzler, 2006). Een lichte afleiding, bijvoorbeeld door het 
luisteren naar muziek, zou wellicht kunnen leiden tot een wat ge-
lijkmatiger verdeelde aandacht, waardoor zowel T1 als T2 gerap-
porteerd kunnen worden. 
 Recent hebben we bovendien een kleine groep van individuen 
gevonden die in de standaard attentional blink-taak (zonder aflei-
ding dus) verrassend weinig of  zelfs geen beperkingen laten zien, 
dit zijn de zogenaamde non-blinkers. Zoals uit figuur 3 blijkt, zijn 
er dus grote individuele verschillen in de mate waarin individuen 
temporele beperkingen in aandacht en geheugen vertonen. 

Door de hersenactiviteit, gemeten met EEG (electroencephalography), 
van blinkers en non-blinkers te vergelijken, vonden we dat de hoe-
veelheid activiteit in een bepaald gebied in de prefrontale cortex 
voorspellend was voor de mate waarin iemand een attentional 
blink vertoonde (Martens, Munneke, Smid, & Johnson, 2006). 
Daarnaast vonden we dat een bepaalde EEG-component1  eer-
der optrad bij non-blinkers dan bij blinkers, hetgeen suggereert 
dat non-blinkers de relevante informatie (de targets) sneller in het 
werkgeheugen wisten op te slaan dan de blinkers. Tenslotte von-
den we aanwijzingen voor het feit dat de irrelevante informatie (de 
distractoren) minder intensief  door de non-blinkers verwerkt werd. 
Het lijkt er dus op dat non-blinkers beter in staat zijn om in een 
vroeg stadium van verwerking een onderscheid te maken tussen 
relevante en irrelevante informatie. Doordat er minder irrelevante 

Figuur 2. Wat krijgt er prioriteit om het bewustzijn te bereiken: het recla-
mebord of  de remlichten?

1. De zogenaamde P3-piek, die geassocieerd wordt 
met het updaten van het werkgeheugen.
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informatie wordt doorgelaten naar het beperkte werkgeheugen 
blijft er wellicht meer capaciteit over om bewust te worden van de 
relevante informatie, waardoor non-blinkers vaker in staat zijn om 
zowel de eerste als de tweede target te rapporteren, onafhankelijk 
van de snelheid waarmee ze achter elkaar gepresenteerd zijn. 
 Natuurlijk is de kous daarmee nog niet af  en ontstaan er op 
basis van deze recente bevindingen een groot aantal nieuwe vra-
gen. Want waarin verschillen die non-blinkers dan van de blinkers? 
Zijn ze intelligenter, kunnen ze informatie in het algemeen sneller 
verwerken, hebben ze een groter werkgeheugen en laten visuele 
non-blinkers ook binnen de auditieve modaliteit geen temporele 
aandachtsbeperkingen zien? En als blinkers wat worden afgeleid, 
bijvoorbeeld door muziek, is het dan zo dat ze de eerste target 
of  juist de distractoren minder intensief  gaan verwerken? We zijn 
momenteel hard bezig om met nieuwe experimenten op deze vra-
gen een antwoord te vinden.

Conclusie
Mensen zijn in principe in staat om heel snel informatie te verwer-
ken. Vaak gebeurt dat echter op een onbewust niveau en blijken we 
op een bewust niveau van verwerking veel meer moeite te hebben 
om snel achter elkaar informatie te behappen. De vraag is echter 
of  deze beperkingen structureel of  strategisch van aard zijn. Is dat 
laatste het geval (en recent onderzoek lijkt dat te ondersteunen), 
dan is het wellicht mogelijk om manieren te vinden om dergelijke 
beperkingen te boven te komen. 
 Daarnaast is het interessant om te onderzoeken waarom de ene 
persoon veel efficiënter is dan de andere in het selecteren van re-

levante informatie uit een stroom van irrelevante informatie. Wel-
licht kan vanuit een benadering van dergelijke individuele verschil-
len, in combinatie met moderne brain-imaging technieken, nieuw 
licht worden geworpen op de vraag waarom de meeste mensen 
sterke temporele beperkingen in informatieverwerking vertonen en 
waardoor het komt dat deze beperkingen op het ene moment wel 
optreden en op het andere moment niet (er treedt immers niet in 
elke trial een attentional blink op, zie figuur 3). Na vele attentional 
blink-experimenten laat ik als proefpersoon nog onverminderd een 
forse blink zien, maar wie weet raak ik die blinde vlekken in het 
bewustzijn dan toch nog eens kwijt. Als ik dadelijk in de auto stap 
zet ik de radio voor de zekerheid maar aan. ø
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Figuur 3: Percentage correct geïdentificeerde tweede targets (T2), gegeven dat de eerste target 
(T1) correct geïdentificeerd is, als een functie van de tijd tussen de twee targets, voor blinkers en 
non-blinkers. Een lag van 1 wil zeggen dat T2 onmiddellijk na T1 gepresenteerd werd, lag 3 
wil zeggen dat T2 het derde item na T1 was en voorafgegaan werd door twee irrelevante dis-
tractoren. Blinkers laten een duidelijke terugval in prestatie zien op lags 2 en 3 (de attentional 
blink), terwijl dit bij non-blinkers niet het geval is.
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