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Van de redactie
De Connectie

nummer 1, jaargang 4, Maart 2009

Je doet een studie Kunstmatige Intelligentie, volgt vakken bij informatica, filosofie, psychologie 
en letteren, en op een gegeven moment vraag je je wel eens af: waar is het allemaal goed voor? 
In deze Connectie zoeken we de raakvlakken op van AI. Op welke manier is AI verbonden 
met informatica, filosofie, psychologie, neurologie, linguistiek, recht en de medische wereld? 
 
Hadden we het hier in de vorige 13 Connecties niet ook al over? Jawel, in de zin dat elk 
artikel verblijft op het raakvlak van AI en een van zijn naaste disciplines, maar in dit 
nummer richten we ons expliciet op deze raakvlakken. Hierbij alvast een voorproefje: 
 
AI is de werkelijkheidstest voor filosofische ideeën en schenkt de filosofie nieuwe on-
derwerpen om het over te hebben. Ook belooft het een oplossing voor de ham-
vraag uit de philosophy of  mind: wat is denken? Wat zijn mentale processen? 
 
AI is de toepassing van linguistische en rechtelijke kennis. Informatie over taal pas-
sen we toe in vertaalcomputers en handschriftlezers, en informatie over recht in recht-
sprekende computers (of  eigenlijk toch ook weer niet, maar dat zal later blijken).  
 
AI is ook de toepassing van cognitieve kennis, in de zin dat het modellen maakt van haar theorie-
en. Cognitiewetenschap levert hypothesen en voorspellingen over hoe de hersenen op abstract 
niveau werken, en AI kan door modelleren testen of  deze hypothesen en voorspellingen waar 
zijn. Hetzelfde geldt voor neurologie, maar dan op het niveau van cellen. Modellen van mense-
lijk functioneren in medisch en psychologisch opzicht worden gebruikt in het nieuwe vakgebied 
human ambience, waardoor slimme technologie ons kan bijstaan in ons o zo moeilijke bestaan.  
 
AI werkt samen met robotica (software meets hardware) om bijvoorbeeld zelfstu-
rende zeppelins te maken (zie artikel Zeppy), of  auto’s die zelfstandig door de woes-
tijn rijden (zie darpa grand challenge). Ook gebruikt het volop wiskunde. De dif-
ferentiaalvergelijkingen in computationele neurowetenschappen en human ambien-
ce, de statistiek in machine learning en data mining, en de formules in neurale netwerken. 
 
Heeft AI ook nog een link met het grote publiek? Jazeker! Onze kennissystemen vervan-
gen mensen, camera’s met onze beeldherkenningssoftware houden mensen in de ga-
ten, we vertellen mensen hoe ze stiekem kleine machientjes zijn zonder vrije wil, en onze 
zelflerende robots nemen uiteindelijk de wereld over. Buiten dat leveren we ook wel 
eens een positieve bijdrage aan de samenleving, maar dat merkt het publiek niet op.   
 
Kunstmatige Intelligentie bestaat haast bij de gratie van haar raakvlakken. Wat is AI zonder 
kennis over hersenen en taal, zonder programmeertalen en computers, zonder wiskunde en 
logica? Een ode aan de raakvlakken.

Joris de Ruiter.
Hoofdredacteur De Connectie

Raakvlakken
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COMPUTING CONSCIOUSNESS

What is it like to be human? That, of  course, 
is in a sense the question that Turing 
asked 55 years ago, offering the Turing 
Test as a way of  addressing the question 
without really answering it. Turing, indeed, 
suggested that we should attribute human-
like intelligence to any machine that exhibits 
behaviour indistinguishable from that of  a 
human being. But what about the question 
of  human experience? What about a human 
who consciously feels? Here, we introduce 
ways in which we might start thinking 
about building such an artificially conscious 
agent. We describe the basic mechanisms 
that such an agent should possess, based on 
what is currently known about the neural 
underpinnings of  consciousness.

Inject Mind Here:
From Intelligence 
to Consciousness.
Looking at the evolu-
tion of  artificial crea-
tures in film, one can-
not but acknowledge 
an evolution from 
mindless to mindful 
malevolence. Whereas 
Golem, Frankenstein’s 
creature, the body 
snatchers and Rome-
ro’s undead seemingly 
lack any real mind, 
making them into 
monsters, virtual legends such as 2001’s HAL or Demon 
Seed’s Proteus are actually scary because of  their mind. 
Without lingering on the philosophical debates on wheth-
er a certain type of  mind can exist independent of  its 
specific embodiment or whether any creature can under-
stand a consciousness that is not like his own (recall Lem’s 
Solaris), the thing that makes HAL and Proteus so human 
is not so much their ability to think as their possessing 
something resembling human consciousness. The point is 
that, whereas consciousness may or may not be required 
for an artificial agent to think, it is an essential element in 
creating anything resembling a human-like thinker that 
would pass the Turing Test.

The difference between a conscious and a non-conscious 
agent may seem futile or trivial, but it is neither. For a 
non-conscious agent, seeing the colour “red” is mere pat-
tern-matching and recognition, as dictated by an algo-
rithm. However, a conscious agent doesn’t simply process 
and identify “red”; instead there is the subjective experience 
of  “seeing red”. Philosopher Thomas Nagel put the fin-
ger on this problem of  subjective experience in a seminal 
paper entitled “what is it like to be a bat?” For conscious 
agents, there is something it is like to experience some-
thing. Therefore, the crucial question when we look at 
neural or computational mechanisms for consciousness, is 
why there exists such subjective experience for us (this has 
been coined by David Chalmers as the “hard problem” 
of  consciousness). What does it do (if  it does anything at 
all)? Is it simply a consequence of  having a sufficiently 
complex system? Or is consciousness possible in any sys-
tem? This problem of  “explaining” consciousness can be 
approached in very different ways that we cannot cover 

here, but we will survey some of  
these approaches as they are being 
developed in the emerging field of  
“machine consciousness”.

Mapping The Unknown: Con-
sciousness Phenomenology 
and Neurology. A formidable 
challenge lies at the very core of  
the endeavour to build conscious 
machines, for consciousness, by its 
very nature, is a completely pri-
vate phenomenon and therefore in 
principle inaccessible to objective 
measurement. As the philosopher 
David Chalmers famously pointed 

out, we do not have a “consciousness-meter” that we can 
point to people’s brain to figure out how conscious they 
are or what they are currently aware of. Thus, empirical 
research on consciousness, which is now booming, has es-
sentially sought to develop an approach whereby objec-
tive and subjective measures of  cognition can be obtained 
at the same time. For instance, one may ask people to 
make decisions in a cognitive task (say, identifying a bare-
ly visible stimulus) and to simultaneously report on their 
experience of  the stimuli (e.g. “I saw the stimulus” vs. 
“I am just guessing”). By correlating objective perform-
ance and subjective reports, one can assess the extent to 
which processing involves or requires awareness. One 
can further look for brain regions that activate differently 
under different conditions of  awareness. This approach 
has been called the “quest for the Neural Correlates of  
Consciousness” (NCC). While many different brain areas 
have been suggested as plausible candidates for the NCC, 
it is now clear that consciousness depends not merely on 
activity in one region, but rather on complex interactions 
that engage the entire cortex. Characterizing the mecha-
nisms that underlie these interactions is the focus of  what 
one could call a “quest for the Computational Correlates 
of  Consciousness” (CCC), that is, computational prin-
ciples that differentiate between information processing 
with and without consciousness.

Computational Correlates of  Consciousness
What conditions must a mental representation satisfy in 
order for it to reach consciousness? What are the compu-
tational consequences of  a representation reaching con-
sciousness? Do conscious and unconscious states influence 
processing differently? What is the computational utility 
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of  consciousness? As any question in AI, such questions 
can be approached in different ways: In terms of  abstract 
properties of  computations (e.g., holistic, analytical, con-
trolled, self-organising processing); or in a manner that 
takes direct inspiration from the way in which processing 
occurs in the brain (e.g., feed-forward versus recurrent 
processing in neural networks). Most existing theories of  
consciousness that are rooted in computational consider-
ations can be classified along two dimensions: A processing 
vs. representational dimension, and a specialised vs. non-spe-
cialised dimension. The first dimension opposes theories 
that emphasize the involvement of  specific processes (e.g., 
global synchrony) in generating conscious experience to 
theories that emphasize specific aspects of  representa-
tions (e.g., their stability in time). The second dimension 
opposes theories that assume that consciousness depends 
on the involvement of  specific networks and structures in 
the brain (e.g., the frontal cortex) to theories that assume 
that conscious representations may occur anywhere in the 
brain. In the following section, we examine several exist-
ing proposals for such CCC, based on what is currently 
empirically known on NCC, a necessary constraint to 
anyone who wants to model human consciousness.

The Seven Samurai: Essential Characteristics 
of  CCC. While many existing proposals concerning 
the CCC are incompatible with each other, most share 
a number of  basic assumptions that roughly fall into two 
broad categories. First are “fame in the brain” propos-
als, initially pioneered by the philosopher Daniel Den-
nett, which assume that consciousness occurs whenever 
some conditions are fulfilled, such as Stability and Strength 
of  representation, which can be viewed as resulting from 
Re-entrant processing and/or from Synchrony of  processing. Es-
sentially, these proposals assume that the brain is a large 
dynamical system in which stable, attractor states come 
in and out of  existence as a result of  continuously oper-
ating global constraint satisfaction processes. The main 
functional consequence of  such states is that the infor-
mation they convey then becomes globally available for fur-
ther information processing, which in turn enables the 
brain to form interpretations of  the world that are both 
integrated and differentiated (see below for an explanation of  
these concepts). The other main proposal is the notion 
that consciousness depends on “higher-order thoughts”, 
that is, on the existence of  meta-representations that enrich 
first-order representations. 

Basic features
Our brain is a hodgepodge of  constant neural firing, 
where information is passed around countless of  times in 
fractions of  a second, but unlike Star Trek’s Commander 

Data, we do not have total access to this content. Stability 
and strength of  representation are likely to form two basic 
requirements for neural representations to be available to 
consciousness. In the case of  stability, content becomes 
conscious as soon as its activation persists over some peri-
od of  time. Representations acquire stability as a result of  
relaxation processes as they occur in dynamical systems. 
An interactive network, for instance, will tend to “settle” 
in one of  a limited number of  stable, “attractor” states. In 
the case of  strength, content becomes conscious when its 
activation passes a certain activation threshold. Strength, 
in this context, could refer to the number of  neurons in-
volved in the representation relative the to the number of  
neurons involved in competing representations, or to the 
fact that a self-sustaining coalition of  neurons has formed 
and inhibits other competing coalitions. Both concepts 
are intertwined, as one can imagine that a representation 
only acquires strength over time, and so stability would be 
a prerequisite to gain sufficient strength.

Processes, or the how of  it
How do representations become strong and stable in 
time? Two kinds of  processes have been proposed. The 
first, re-entrant or recurrent or feedback processing, is the proc-
ess by which, rather than just feeding forward through 
a set of  neurons, activation is passed back to the send-
ing neurons. Neural networks in the brain are massively 
recurrent, with “downstream” neurons connecting back 
to the “upstream” neurons from which they receive con-
nections. Recurrent networks have very different compu-
tational properties from purely feed-forward networks. In 
particular, recurrent networks have internal dynamics and 
can thus settle onto particular attractor states independ-
ently of  the input, whereas feed-forward networks only 
become active when their preferred inputs are present. It 
has been suggested that exactly this difference accounts 
for consciousness, in that feed-forward sweeps would be 
unconscious, while recurrent activation would produce 
conscious content. It is clear how this relates to stability 
and strength, as in neural networks both are typically ac-
quired through recurrent processing. A potential problem 
with this view is that we can have recurrence at any level 
which does not necessarily involve consciousness. Fur-
thermore, it does not explain the so-called “binding prob-
lem”, which refers to the fact all this information somehow 
needs to be integrated, since we experience our conscious 
content as an undivided whole. A second view on process-
ing that attempts to overcome this problem, claims that 
synchrony or gamma oscillations of  neural firing is a neces-
sary prerequisite for consciousness. It has been observed 
that when content becomes conscious, this is accompa-
nied by different parts of  the brain working in temporal 
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synchrony through high frequency oscilla-
tions (neural firings). Apart from solving 
the binding problem, neural synchrony 
has the computational consequence that it 
strengthens and selects specific signals on 
a more global level than local recurrence, 
and could explain why at some point con-
tent becomes globally available.

Consequences
When content becomes globally available, it 
means that the brain can work with it, that 
is, it becomes available to all sorts of  brain 
processes (for instance, cognitive con-
trol), as through a global workspace, which 
would consist of  long-range connections 
in the cortex. It’s important to note that 
this point of  view, and in fact any view en-
dorsing some sort of  selection threshold, 
implicitly assumes that consciousness is an 
all-or-none phenomenon, because as soon 
as you have either recurrence, synchrony, 
or global availability, consciousness is “ig-
nited”. Empirical studies, however, have so 
far remained inconclusive about whether 
consciousness is dichotomous or gradual. 
Even when it is gradual, it can be gradual 
in that it consists of  graded representation-
al strength, but also that this impression of  
a gradual consciousness it is a mere illusion 
brought about by increasing “on”-switch-
ing of  “pixels” of  information, which, when a stimulus 
is sufficiently complex (such as the real world), can create 
the impression of  graded consciousness. The main issue 
here is that from a bottom-up point of  view, content at 
some point, through any or all of  the mechanisms de-
scribed higher and depicted in Figure 1, becomes avail-
able to different processes, which is associated in some 
way with that content becoming conscious.

From a more theoretical top-down point of  view, Integrated 
Information Theory has proposed that conscious states are 
characterized by the fact that they are both highly inte-
grated and highly differentiated states. Integration refers to 
the fact that conscious states are states in which contents 
are fundamentally linked to each other and hence unified: 
One cannot perceive shape independently from color, for 
instance. Differentiation refers to the fact that conscious 
states are one among many possible states; for each con-
scious state, there is almost an infinity of  alternative pos-
sibilities that are ruled out. Thus, only systems capable of  
both integrating and of  representing a wide array of  dis

Figure 1. Three examples of  “Fame in the Brain” theories on conscious-
ness, depicting the supposed equivalents of  visual perception without (left) 
and with consciousness (right). The top panel represents theories assuming 
recurrent or re-entrant processing as the crucial feature allowing for con-
sciousness; the central panel represents theories that see synchronised oscil-
lations as a prerequisite for consciousness; while the bottom panel depicts 
theories that assume global workspace activation is what makes content 
conscious. Note that, while dissimilar, all theories share the common fea-
ture of  a clear-cut qualitative difference between unconscious and conscious 
processing.

tinct states are capable of  consciousness. Based on this 
hypothesis, one can thus analyze, from a computational 
point of  view, what kinds of  systems are capable of  such 
integrated and differentiated representation.  

Meta-representations 
Finally, a rather different idea has been proposed by the 
philosopher David Rosenthal in the form of  his “Higher-
Order Thought” theory of  consciousness, which assumes 
that at any given time, a representation is conscious to 
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the extent that one has a thought that one is conscious of  
that representation. In other words, a representation of  
some content becomes conscious when it becomes pos-
sible to think about that content. Mere “fame in the brain” 
is therefore neither sufficient nor necessary to make a rep-
resentation conscious in this perspective; what is needed 
instead is the occurrence of  
meta-representations that re-
describe in specific ways lower-
level representations. Thus, it is 
in virtue of  this re-representa-
tion that first-order content be-
comes conscious content.  

Modelling Consciousness 
in Neural nets
Computational models of  con-
sciousness are few and in be-
tween, and for good reason: 
Since phenomenal conscious-
ness (“what it is like”) cannot 
be characterized in functional 
terms, it is difficult to propose 
plausible mechanisms for it. 
Thus, most existing models have 
focused on accounting for the 
functional differences between 
computations carried out with or without consciousness. 
For instance, at the Université Libre de Bruxelles (ULB), 
we have developed connectionist models that are able to 
capture human performance in implicit learning tasks. 
Implicit learning occurs when people exhibit behavioural 
adaptation to a stimulus environment without awareness 
of  what they have learned. Natural language learning 
is often considered to involve such implicit learning, for 
we all learn to express and correct utterances without 
intending to do so, and without necessarily acquiring 
verbalisable knowledge of  grammar.  In the laboratory, 
implicit learning is explored by means of  experimental 
situations in which people are exposed to an ensemble 
of  complex stimuli and asked to process them in some 
way. For instance, people may be asked to memorize nu-
merous meaningless strings of  letters (e.g., “TXVPPS”, 
“PTVXS”, &c.). Unknown to them, all these stimuli have 
been generated based on a finite-state grammar. After 
memorization, people are then told that the strings had 
all been generated based on a set of  rules, and are now 
asked to decide whether novel strings are “grammatical” 
or not. Participants complain that they know nothing of  
a grammar, but they are told to try their best based on in-
tuition. The main result in these experiments is that peo-
ple consistently perform better than chance when classi-

fying these novel strings are grammatical or not, yet they 
find themselves unable to verbalize how they make their 
decisions, thus exhibiting a dissociation between their 
performance and their awareness of  the knowledge they 
have acquired—implicit learning.

Figure 2. Illustration of  metarepresentations in a connectionist network. 
On the left is a first-order network that can use its internal representations 
to solve a task, but has no access to these representations. On the right, this 
first order network becomes the input of  a higher-order network, which can 
access the knowledge of  the first network, and which can therefore in theory 
become conscious as the brain learns about itself, for instance what this 
first-order knowledge means for the system.

In our lab, we have mostly explored how well Elman’s 
Simple Recurrent Network (SRN) is able to capture human 
performance in such and similar situations. This type 
of  back- propagation network consists of  a layer of  in-
put units, representing perception, connected to a layer of  
hidden units, which in turn feed into a layer of  output units, 
representing action. The SRN has an additional set of  
context units, which are a copy of  the hidden units at time 
that form part of  the input at time t+1 (hence recurrent). 
Using this network, we have been able to reproduce vari-
ous empirical results in the implicit learning literature, 
showing for instance that when trained on artificial gram-
mar learning material just as human participants were, 
the network develops a rich and abstract set of  internal 
representations that actually represent the structure of  
the grammar used to generate the strings. However, and 
this is a crucial point, the network can use this knowledge, 
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but it does not know that is possesses it. The sophisticat-
ed representations that the network has developed over 
training constitute knowledge that is in the network, but 
not knowledge for the network (Figure 2, on the left). Just 
like human participants, the network is not aware that it 
has learned anything, nor does it know the structure of  
the knowledge that it has acquired. Hence the question 
that motivates our current work: What mechanisms are 
required to make it possible for the network to “know that 
it knows”?

Plug a network into another
One simple possibility that we have recently explored is 
to train a second network to observe the internal states 
of  the first (Figure 2, on the right). In this way, knowl-
edge in the first-order network becomes knowledge for the 
second-order network. This second network can then be 
trained to perform different tasks, such as predicting the 
first network’s state, or evaluating the extent to which the 
first network has learned its task well. In a recent study, 
we have shown that such second-order networks can be 
trained to wager (place bets) on the first-order network’s 
performance in a cognitive task. Interestingly, wagering 
can be taken as a measure of  awareness, as follows: If  the 
decisions you take are conscious, informed decisions, you 
will also know when you are correct and when you are 
not. For instance, to follow up on the artificial grammar 
learning example described above, if  you have conscious 
knowledge about the rules of  the grammar, then you will 
know when your classification decisions are correct and 
when they are not. Thus, when asked to bet on your own 
decisions, you will place correct, advantageous bets. If, on 
the other hand, you have no idea when you are correct 
and when you are wrong (that is, when your knowledge 
is unconscious), your wagering will be at chance even 
while your classification performance may be better than 
chance. Our modelling work captures these patterns of  
associations and dissociations very nicely, and interest-
ingly suggests that consciousness may be something we 
learn rather than something we have. This leads to the 
hypothesis that the brain is continuously learning about 
its own information processing, thus developing models 
of  its own workings, and that this self  re-description is 
a crucial computational principle that differentiates con-
scious from unconscious processing. Proteus is not around 
the corner, but a step at a time may get us there. ø

Further reading:
• Several questions regarding thought in computers, including on con-Several questions regarding thought in computers, including on con-
sciousness and thought thought, are addressed in detail on Mapping 
Great Debates: Can Computers Think?  http://www.macrovu.
com/CCTGeneralInfo.html
• For important papers on any issues regarding consciousness, visitFor important papers on any issues regarding consciousness, visit 
David Chalmers’ monumental Online Papers on Consciousness  
http://consc.net/online
• Two recent papers regarding modelling of consciousness: Maia, T.Two recent papers regarding modelling of  consciousness: Maia, T. 
V. & Cleeremans, A. Consciousness: converging insights from con-
nectionist modelling and neuroscience. Trends in Cognitive Sciences, 
2005, vol. 9, pp. 397-404; and: Cleeremans, A., Timmermans, 
B., & Pasquali, A. Consciousness and metarepresentation: a com-
putational sketch. Neural Networks, 2007, vol. 20, pp. 1032-9.
• �atch out for �ilken, P., Bayne, T., & Cleeremans, A. (�ds.).�atch out for �ilken, P., Bayne, T., & Cleeremans, A. (�ds.). 
The Oxford Companion to Consciousness. Oxford University Press. 
Currently in press, expected early 2009.
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De persoonlijke held van prof  Frank van 
Harmelen is Alan Bundy. Niet de couch 
potato uit de Amerikaanse serie, niet de 
Amerikaanse seriemoordenaar, maar de 
Britse onderzoeker in logica en AI. Een 
gesprek over leiderschap en symbolisme. 

Joris de Ruiter, AI Masterstudent aan de VU 
(jdruiter@few.vu.nl)

Wie is je AI held?
Frank van Harmelen over Alan Bundy

Alan Bundy is professor bin-
nen de informatica-afdeling 
van de Universiteit van Edin-
burgh. Hij is voornamelijk 
bekend om zijn bijdragen aan 
automated reasoning waaronder 
theorem proving en proof-planning. 
Automated reasoning is het 
begrijpen en implementeren van wiskundig redeneren. 
Dit redeneren wordt weergegeven in logische en wiskun-
dige symbolen en het vakgebied is dan ook onderdeel van 
de symbolische tak van AI. Subgebieden zijn automated the-
orem proving (het geautomatiseerd bewijzen van proposities) 
en automated proof  checking (het checken of  deze bewijzen 
kloppen). Dit laatste veld heeft een groot probleem: hoe 
te zoeken in de explosief  grote zoekruimte van mogelijke 
proposities. Een oplossing hiervoor is proof  planning. Dit 
geeft een plan om tot een bewijs te komen, waarna het 
plan wordt uitgevoerd en de propositie wordt bewezen. 
Hierbij wordt rekening gehouden met veelvoorkomende 
patronen en veelgemaakte fouten in bewijzen.

Alan’s 40 pagina’s tellend CV is indrukwekkend. Met 52 
onderzoeksvoorstellen, 5 boeken en 190 papers op zijn 
naam, is hij volgens Frank “al heel lang heel goed”. “Veel 
grote onderzoekers hebben een geniale periode en glijden 
daarna af, maar de resultaten van Alan zijn consistent 
goed”. 

Maar het is vooral op persoonlijk vlak dat Frank hem 
waardeert. Hij is standvastig, collegiaal, gaat graag in dis-
cussie. De laatste twee eigenschappen zie je bij veel bèta-
wetenschappers, maar standvastigheid is niet iets wat elke 
onderzoeker heeft. Veel wetenschappers rijden mee op de 
schommelende onderzoekstrein van wisselende overheids-
gelden. Verandert de focus van het publiek, - en daarmee 
de geldpot van de overheid - dan verandert hun onder-
zoeksterrein. Enerzijds is dit goed omdat wetenschap zo 
in dienst blijft staan van de samenleving, maar anderzijds 
is de standvastigheid van Alan Bundy iets wat Frank erg 
kan waarderen. 

In de tijd dat Frank onderzoek deed binnen Alan’s on-
derzoeksgroep aan de University of  Edinburgh, heeft hij 
behalve over AI veel geleerd over zijn manier van leiding 
geven. “Hij geeft mensen de ruimte, maar zorgt ervoor 
dat ze toch binnen zijn onderzoeksgebied blijven”. Ook 
laat hij zich niet voorstaan op zijn status en autoriteit en 

is hij altijd bereid tot discussie. 
Slechte ideeën mogen gerust, 
er moet geen drempel zijn om 
met ideeën te komen. Samen-
werking was heel belangrijk en 
werd gestimuleerd door samen 
te lunchen en door elke week 
een bespreking te houden waar-

in de onderzoekers vertelden over hun ervaringen. “Soms 
was er veel te vertellen, soms weinig, maar het zorgde in 
ieder geval voor groepsbinding”. Door deze besprekingen 
kenden onderzoekers elkaars werk en was er meer ruimte 
voor samenwerking en het delen van gedachten. Volgens 
van Harmelen is dit lang niet overal zo. “’Elders lunchen 
PhD’s in hun kamer om maar geen tijd te verliezen”. 

Behalve de wekelijkse bespreking en het samen lunchen, 
was er nog een andere manier om samenwerking te be-
vorderen: het opschrijven van ideeën en gedachten in een 
gezamelijk Blue Book wat alleen binnen de afdeling ter 
inzage was. Dit had als doel je gedachten snel op te schrij-
ven voor je ze vergat, ze te delen met andere groepsleden, 
en ze te structureren door ze op te schrijven. Belangrijk 
bij het Blue Book is dat er geen ondergrens is aan kwaliteit. 
Halve oplossingen, problemen zonder oplossing en hui-
dige gedachten, het mag allemaal. 

Veel van de manieren en houding van Alan Bundy zie je 
terug in van Harmelen. Ook Frank is collegiaal en heeft 
geen moeite met discussie. De deur naar zijn kamer staat 
altijd open en studenten mogen hem gerust met ‘je’ aan-
spreken. Doelbewust heeft hij de manieren van Alan Bun-
dy in zijn eigen onderzoeksgroep in praktijk gebracht. De 
wekelijkse bespreking, het samen lunchen en het creëren 
van samenwerking is gelukt, het Blue Book niet. De reden 
hierachter is van Harmelen nog steeds niet duidelijk. 

De invloed van Alan op Frank is duidelijk, maar invloed 
stroomt de laatste tijd ook de andere kant op. Sinds 1998 
is van Harmelen pionier op het Semantic web, en lang-
zaamaan begint ook Alan Bundy hier aan te werken. 

Symbolisme en statistiek:
Gedurende zijn carrière heeft Alan de overstap gemaakt 
van logica naar AI. Hetzelfde werd gedaan door veel an-
dere onderzoekers van die tijd, maar er waren ook velen 
die overstapten naar de statistische kant, de ‘nieuwe AI’, 
het veld van machine learning, neurale netwerken en evo-
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lutionaire algoritmen. Het heeft geleid tot een scherpe de-
ling van onderzoeksvelden. De symbolische en statistische 
AI-kant, met elk aparte termen, succes-criteria, wiskun-
dige gereedschappen, paradigma’s, toepassingen, afdelin-
gen en tijdschriften. Daarmee is het niet alleen een inhou-
delijke scheiding geworden, maar ook een culturele. 

De scheiding werd persoonlijk voor van Harmelen toen 
collega Maarten de Rijke overstapte van de symbolische 
naar de statistische kant. Nog altijd discussiëren ze over 
welke kant beter is. Een goede plek hiervoor zijn work-
shops waarin sprekers worden uitgenodigd om hun visie 
te geven op het AI-veld. Naast het aanprijzen van eigen 
onderzoek kunnen sommigen het niet laten ook even te 
steken naar de tegenpartij. Wat is er immers frustreren-
der dan collega-onderzoekers die hopeloos de ‘verkeerde’ 
kant op werken? 

Frank zelf  is symbolist gebleven. “De beste manier van 
modelleren is via wiskunde. De beste manier om mense-
lijk redeneren te modelleren is via logica”. “Statistische 
methoden als neurale netwerken zijn een black box. Ze 
werken, maar je weet niet hoe ze werken. Ook kunnen ze 
niet goed omgaan met kleine aantallen”. “Een mens weet 
al na één auto-ongeluk dat je uit moet kijken voor auto’s; 
neurale modellen moet je eerst tien keer trainen”. Om-
gekeerd beschuldigt de statistische kant het symbolisme 
ervan niet goed om te kunnen gaan met grote aantallen 
en met onzekerheid in data.

Hier zien we precies de sterkten en zwakten van beide 
methoden. In een beperkt domein kan logica helder de 
relaties weergeven, maar bij grote hoeveelheden feiten 
wordt het systeem langzaam en is de kans op inconsi-
stenties groter. Statistische modellen daarentegen werken 
juíst goed bij grote aantallen. Hoe groter de dataset, hoe 
zekerder de uitkomst. Dit geldt voor datamining, neurale 
netwerken en evolutionaire algoritmen.

Hoewel Frank zijn heil blijft zoeken in symbolisme, geeft 
hij toe dat logica te smal is om alle problemen te dekken. 
Hij biedt drie oplossingen: (1) het uitbreiden van logica 
zodat het om kan gaan met onzekerheden. Dit bestaat 
al in de vorm van fuzzy logic waarin iets voor 1/3e waar 
kan zijn (in tegenstelling tot booleaanse logica waarin iets 
alleen waar of  onwaar kan zijn), maar dit maakt gebruik 
van getallen en waarschijnlijkheden, en waar haal je die 
vandaan? Een beter idee lijkt hem het gebruik van ap-
proximate reasoning en rough logic Hierbij worden alle 
uitspraken opgedeeld in verschillende ruimtes: een ruim-
te waar de uitspraak zeker waar is, een ruimte waarin de 
uitspraak  zeker onwaar is en een onzekere ruimte. 

Figuur 1. Rough logic. 
Het donkere veelvormi-
ge gebied geeft de ruimte 
van mogelijke oplossin-
gen. Het donkergrijze 
gebied (binnenste cirkel) 
geeft de oplossingen aan 
die ‘zeker waar’ zijn; 
het lichtgrijze gebied 
(buitenste cirkel) de op-
lossingen die zeker ‘niet 
waar’ zijn. 

Hoe kleiner de onzekere ruimte, hoe preciezer het ant-
woord. 

Een tweede oplossing (2) is het gebruik van logica in on-
logische toepassingsgebieden. “Een baksteen gebruikt 
geen differentiaalvergelijkingen om te vallen, maar toch 
kun je differentiaalvergelijkingen prima gebruiken om 
de valbeweging te modelleren. Net zo goed zijn emoties 
niet logisch, maar kun je wel logica gebruiken om ze te 
beschrijven. Prof  John-Jules Meyer uit Utrecht heeft dit 
gedaan door emoties als ‘angst’ en ‘woede’ op te nemen 
als logische termen en hiermee te redeneren. 

Een laatste oplossing (3) is een integratie van symbolische 
en statistische methoden. Mensen aan beide kanten van 
het debat beseffen ook best dat de waarheid in het midden 
ligt, maar toch is dit midden nog nauwelijks onderzocht. 
Pogingen worden wel ondernomen, maar er zijn nog 
geen doorbraken. Van Harmelen zou niet weten waar te 
beginnen. “De onderzoeksgebieden zijn zo verschillend, 
het is een grote uitdaging”. 

Toekomstplannen
Frank van Harmelen  werkt graag verder aan het seman-
tic web, een laag bovenop het huidige web wat computers 
webpagina’s moet laten begrijpen zoals mensen ze begrij-
pen. Een probleem hierbij is de grootte en complexiteit. 
Miljarden pagina’s met incomplete beschrijvingen, hoe 
zoek je daarin? En hoe ga je om met onzekerheden en 
tegenstrijdigheden? Een opzet hiertoe wordt gedaan met 
LarKC1, een platform voor het op grote schaal redene-
ren op het semantische web. Met een computercluster en een 
‘computing at home’-programma wordt gepoogd het schaal-
baarheidsprobleem op te lossen en met methoden als in-
formation retrieval, machine learning, information theory, databases, 
en probabilistic reasoning wordt geprobeerd om te gaan met 
incomplete kennis. Onbewust wordt hiermee meteen een 
combinatie getoond van zowel symbolische als statistische 
methoden. ø
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Over Frank van Harmelen
Frank van Harmelen is professor in de Kennisrepresentatie & 
Redeneren groep binnen de AI-afdeling van de Vrije Uni-
versiteit. Na het studeren van wiskunde en informatica in 
Amsterdam, verhuisde hij naar Edinburgh, waar hij sa-
menwerkte met Alan Bundy aan proof  planning en een PhD 
ontving voor zijn werk naar meta-level redeneren. Hierna 
werkte hij bij de UvA aan reflectie in expert systemen, 
en voegde zich in 1995 bij de AI-afdeling van de Vrije 
Universeit. Momenteel is hij daar professor en leider van 
de onderzoeksgroep Kennisrepresentatie & Redeneren. 
Zijn interesse gaat uit naar Approximate reasoning, het 
Semantic Web, en het representeren van medische ken-
nis. Momenteel werkt hij aan LarKC1 (Large Knowledge 

Collider), een 
platform voor 
het op grote 
schaal rede-
neren op het 
s e m a n t i s ch 
web.

Frank van Hamelen

1. The Large Knowledge Collider, http://www.larkc.eu

Over Alan Bundy
Alan Bundy is al 37 jaar werkzaam aan de Universiteit van 
Edinburgh. Eerst in de wiskunde-onderzoekseenheid, wat 
veranderde in Computational Logic, Artificial Intelligen-
ce en uiteindelijk in School of  Informatics. Zijn carrière 
volgde precies hetzelfde pad. Een bachelor in wiskunde, 
een PhD in wiskundige logica, en daarna een onderzoeks-
carrière binnen de Kunstmatige Intelligentie. Naast zijn 
vele boeken, papers en onderzoeksvoorstellen, wordt hij 
gezien als founding fellow van AAAI en ECCAI. Zijn onder-
zoek richt zich op automated reasoning waaronder the-

orem proving 
en proof  plan-
ning. Ook doet 
hij onderzoek 
naar redeneer-
processen als 
proof  methods, 
decision proce-
dures, analogi-
cal reasoning, 
abstraction, en 
redeneren met 
onzekerhe id . 
Dit werk heeft 
hij vervolgens 
toegepast in ge-
bieden als ma-
thematische in-
ductie, analyse, 
m e ch a n i s ch e 
problemen, het 

bouwen van ecologische modellen, game playing en cog-
nitieve modellering.
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RDF   
RDF is een taal om ge-
structureerde feiten te 
modelleren, zoals Am-
sterdam is-hoofdstad-van 
Nederland en Nederland 
ligt-in Europa. Al deze 
feiten bestaan uit drie el-
ementen: een onderwerp 
(Amsterdam), een relatie 
(is-hoofdstad- van), en een lijdend voorwerp (Nederland). 
Elk zo’n feit, dat een relatie legt tussen twee objecten, 
noemen we een triple. In  werkelijkheid gebruiken we 
geen simpele termen zoals ‘Amsterdam’ om objecten aan 
te duiden, maar URIs zoals http://wikipedia.org/wiki/
Amsterdam. Een object, geïdentificeerd door zijn URI, 
kan voorkomen in meerdere triples: Amsterdam is-hoofd-
stad-van Nederland, en VU ligt-in Amsterdam. Een ver-
zameling triples vormt daarom een graaf  van objecten, 
verbonden door hun relaties. De laatste jaren is een grote 
groep van internationale wetenschappers en bedri-
jven bezig om grote hoeveelheden webdata in deze 
gestructureerde vorm beschikbaar te maken. Op 
het web staat heel veel informatie, maar vaak niet in 
een gestructureerde vorm. Op Wikipedia kunnen we 
vinden wat de hoofdstad is van Nederland, maar die 
informatie is voor een computer niet goed leesbaar 
omdat die alleen in natuurlijke talen beschikbaar is 
zoals Engels, Nederlands en Chinees. Sinds een jaar 
of  twee is veel informatie uit Wikipedia echter ook in 
RDF beschikbaar op de site http://dbpedia.org. Het 
merendeel van de feiten in DBpedia is automatisch 
uit Wikipediapagina’s gehaald met AI-technieken als 
relation extraction. Allerlei informatie uit webpagina’s en da-
tabases is op deze manier online beschikbaar gemaakt en, 
zeer belangrijk, met elkaar verbonden tot een groot ‘Web 
van Data’. We noemen dit ook wel het Semantic Web, of  
Web 3.0. 

Semantiek  
Naast de mogelijkheid om feiten met elkaar te verbinden, 
heeft RDF nog een zeer belangrijk kenmerk: het is ook 
een logica waarmee we achtergrondkennis aan onze feiten 
kunnen toevoegen. We kunnen in RDF een soort logische 
regels opstellen die de computer helpen om onze data te 
interpreteren. Zo kunnen we uitdrukken dat wanneer een 
stad de hoofdstad is van een land, die stad ook ín dat land 
ligt. Zo’n regel geeft achtergrond aan onze feiten over 
Amsterdam, we zeggen dat de regel semantiek toevoegt 

aan de eerdere feiten. RDF staat ons 
toe nog een regel toe te voegen (die 
misschien vanzelfsprekend lijkt): als 
een plek X in Y ligt, en Y ligt in Z, dan 
ligt X ook in Z. We zeggen dan dat de 
relatie ‘ligt-in’ transitief  is. Met deze 
twee regels kunnen we opeens afleiden 
dat Amsterdam in Europa ligt: het ligt 
namelijk in Nederland omdat het di-
ens hoofdstad is en in Europa omdat 

Nederland in Europa ligt. 

Grootschalig redeneren
Tot dusver eigenlijk niets nieuws. Met RDF (en de bi-
jbehorende standaarden RDFS en OWL) hebben we 
een formele logische taal te pakken waarmee we feiten 
en achtergrondkennis kunnen beschrijven. Uit de logica 
weten we prima welke algoritmen we moeten gebruiken 
om de achtergrondkennis automatisch op de feiten toe 
te passen. Er zijn dan ook al veel systemen beschikbaar 

die RDF-data kunnen lezen, met eventueel extra achter-
grondkennis in RDFS of  OWL, en vervolgens gestruc-
tureerde vragen (query’s) van gebruikers kunnen beant-
woorden. Maar de laatste jaren is er zoveel data in RDF 
beschikbaar gekomen (we kunnen nu makkelijk vele mil-
jarden van dit soort triples online vinden) dat de tradi-
tionele implementaties daar eigenlijk tekort schieten. Dit 
is niet vreemd: heel veel andere taken die met webdata te 
maken hebben, zoals het indexeren van deze data door 
Google of  Yahoo! met informationretrieval technieken, 
en het automatisch leren van patronen in die data met 
machine learning, hebben problemen met schaalbaar-
heid. 

1 MaRVIN: Massive RDF Versatile Inference Network

Een groep onderzoekers aan de Vrije 
Universiteit werkt aan een nieuwe manier 
om logisch te redeneren met zeer grote 
hoeveelheden webdata. Dit team van AI-
wetenschappers ontwikkelt hiervoor een 
nieuw gedistribueerd systeem genaamd 
‘MaRVIN1’. We hebben het hier niet over 
webpagina’s in HTML en natuurlijke taal, 
maar over gestructureerde feiten in RDF 
(Resource Description Framework).

MaRVIN
Eyal Oren, MaRVIN
(eyal@cs.vu.nl)
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Gedistribueerd redeneren
Een goede manier om met grote hoeveelheden data om te 
gaan is parallellisatie en distributie: het gelijktijdig uitvo-
eren van je berekeningen over verschillende gedeelten van 
de data en het verdelen van je berekeningen over verschil-
lende computers. Google en andere Internetbedrijven ge-
bruiken daarvoor grote datacenters over de hele wereld. 
MaRVIN maakt gebruik van de DAS-3 supercomputer, 
een netwerk van allerlei verschillende computers verdeeld 
over vijf  universiteiten in Nederland.

Door de RDF-data te verdelen over de verschillende 
nodes (computers) in de DAS-3 en al die nodes tegelijk-
ertijd over de data te laten redeneren, kan MaRVIN grote 
hoeveelheden RDF verwerken. We kunnen de prestaties 
makkelijk verbeteren door simpelweg meer machines 
in te schakelen. Maar logisch redeneren is niet zo heel 
eenvoudig te verdelen over verschillende computers om-
dat je moeilijk kunt inschatten welke data verband met 
elkaar hebben. MaRVIN gebruikt daarom eigenlijk een 
hele simpele strategie: elke node krijgt een gedeelte van 
de originele data, redeneert daarover, verwisselt dan ge-
deeltes van zijn eigen data met data van andere nodes, re-
deneert weer verder, etc. Door steeds stukjes data uit te 
wisselen, komen verwante stukjes informatie na verloop 
van tijd vanzelf  bij elkaar en kunnen we daar bepaalde 
afleidingen uit trekken. De werkelijke architectuur is wel 
wat ingewikkelder dan hier uitgelegd, maar het principe 
is hetzelfde en blijkt erg goed te werken. MaRVIN ge-
bruikt verschillende strategieën voor de distributie van 
data en taken, en we experimenteren steeds om te zien 
welke het beste werken. MaRVIN is eigenlijk een plat-
form waarin je allerlei distributie- en redeneerstrategieën 
kunt inrichten en een platform waar onderwerpen uit de 
AI en Computer Science elkaar ontmoeten. Voor deze gener-
ieke aanpak om gedistribueerd te kunnen redeneren over 
hele grote datasets hebben we recent, tijdens de interna-
tionale Semantic Web Conferentie 2008, de derde prijs 
gewonnen in de Billion Triple challenge. Als je meer wilt 
weten over MaRVIN of  grootschalig redeneren, kijk dan 
op http://larkc.eu/marvin. ø
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20 - 22 april 2009, Groesbeek/Nijmegen
[International Symposium on the Neural Basis of  
Decision Making]
http://decisions.neuromri.nl/
60 euro inschrijving per symposium
We organize two closely related symposia on “the neural 
basis of  decision making”. Our symposia are dedicated to 
the problem of  understanding how humans and animals 
form decisions that enable them to plan and execute 
purposeful behavior in environments that contain many 
potential alternatives, and how their decisions are influenced 
by motivational and emotional factors. The first symposium 
(April 20-21) revolves around the topic of  how the brain can 
deal with multiple alternatives that compete for attention, 
perception and goal-directed action. The second symposium 
(April 21-22) sets out to understand the interplay between 
emotions and decision-making. See the links below for more 
details.

23-24 April 2009, Amsterdam
[Symposium: Logic and 17th-century Scientific 
Thought]
http://www.illc.uva.nl/Wallis/
10 euro voor studenten

13-05-2009 from 16:00 to 17:00, Amsterdam
[CSCA lecture by Francisco Barcelo]
Title: “Uncertainty, cognitive control and the brain”
Doelenzaal, Singel 421-427
http://tinyurl.com/c5rlna

11 juni 2009
[2nd international conference on Human Robot 
Personal Relationships]
Locatie: Tilburg University
25 euro voor studenten, duurder voor phd’s en professoren.
http://hrpr.uvt.nl/2009/
Symposium over de volgende onderwerpen: Robot 
Emotions, Robot Personalities, Gender Approaches, 
Affective Approaches, Psychological Approaches, 
Sociological Approaches, Roboethics, Philosophical 
Approaches

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

Agenda
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AI en Filosofie
De denker en de machine
Huib Looren de Jong, 
(H.Looren.de.Jong@psy.vu.nl)

Al geeft filosofen soms een soort dejà-vu 
gevoel. Onderwerpen als representatie, 
cognitie en rationaliteit komen eigenlijk 
uit de filosofie. Vragen over de aard, 
de beperkingen, de mogelijkheden 
en de betrouwbaarheid van kennis 
en rationaliteit – nu typisch AI – zijn 
traditioneel het domein van de filosoof. 
Er moet dus van alles te zeggen zijn over 
de raakvlakken tussen filosofie en AI.

In de filosofische logica 
eind 19e eeuw ontstond 
het idee van formaliser-
ing van redeneringen, en 
het idee van symbolen en 
algoritmes. Formele log-
ica, formalisme en sym-
boolmanipulatie zijn een 
bron van inspiratie gew-
eest voor computationele 
psychologie en filosofie: gedachten zouden een soort 
symboolreeksen in het hoofd kunnen zijn, en redeneren 
een kwestie van symboolmanipulatie volgens syntactische 
regels. In dit geval wordt AI een toepassing van, of  mis-
schien ook een soort toets voor, de werkbaarheid van een 
filosofisch idee.

Een ander voorbeeld waar de computermetafoor een 
nieuwe impuls gaf  aan traditionele filosofische vragen is 
het aloude lichaam-geestprobleem. Door de geest op te 
vatten als software die op de hardware (“wetware”) van 
het brein draait, leken veel lastige kwesties, zoals hoe im-
materiële gedachten fysiek gedrag kunnen veroorzaken, 
opgelost of  op zijn minst hanteerbaar geworden.

Dit stuk beperkt zich tot een hele korte weergave van 
het idee van denkende machines, van de mechanical mind. 
Hierin zullen we zien hoe twee filosofen, Descartes en 
Heidegger, daarvoor inspiratie leverden. Het bouwen van 
een machine die op een of  andere manier een denkproc-
es materieel realiseert betekent een soort Heilige Graal 
voor filosofen en dan vooral de ‘philosophers of  mind’ en de 
kennistheoretici onder hen. Het betekent in principe de 
ontmythologisering van het mysterie van de geest. Hier 
is duidelijk een overlap te zien tussen filosofie en AI. Het 
belooft een antwoord op de hamvraag in de philosophy of  
mind: wat zijn mentale processen eigenlijk, wat is de grond-
stof  van de geest – een vraag die te vergelijken is met: 
wat is tijd, of  ruimte, of  materie, of  leven? Het klassieke 
‘cartesianisme’ wijst naar symboolschuiven als essentie 
van denken. Het ‘heideggeriaanse’ antwoord wijst naar 
het belichaamd ingebed zijn in de wereld als essentie van 
denken. Daarover hieronder meer. En ook meer over de 
interessante draai die AI kan geven aan filosofische vra-
gen. Naast reflecteren, definiëren en analyseren, ook het 
realiseren en testen van denkprocessen.

Wat valt er eigenlijk te verklaren 
aan het denken?
Maar eerst een stap terug: Wat is er 
zo speciaal aan de geest? Welke eigen-
schappen maken de geest dan zo spe-
ciaal? Redeneren, doelen stellen en de 
middelen erbij zoeken, planning, het 
representeren van de omgeving, flexi-
biliteit en het veranderen van strategie 
horen daar in ieder geval bij. Ook zijn 

begrijpen en inzicht, als onderscheidend van mechanisch 
reproduceren, iets typisch mentaals. Verder abstractie, 
het hanteren van begrippen die niet met direct zichtbare 
eigenschappen van dingen corresponderen, zoals in de 
wiskunde. En natuurlijk bewustzijn. Ruwweg hebben 
stoelen en tafels dat soort eigenschappen niet. Dieren 
hebben van sommige eigenschappen een klein beetje en 
mensen hebben ze in redelijk hoge mate. En omdat ze 
in machines niet te realiseren zijn, was lang de consen-
sus, vallen ze buiten het wetenschappelijk onderzoekbare. 
Naturalisme, het zoeken naar natuur(wetenschappe)lijke 
verklaringen, werkt mooi in de fysica en uiteindelijk ook 
in de biologie, maar stuit hier op zijn grenzen: er zijn geen 
non-mysterieuze verklaringen van de geest en denken in 
machines is een onmogelijkheid. 

Cartesiaanse cognitie - het ‘cartesian theatre’
Ruwweg begint in de Renaissance een omslag in het denk-
en, de “mechanisering van het wereldbeeld”. Het univer-
sum wordt vanaf  dan opgevat als een soort uurwerk, niet 
meer zoals in de Klassieke Oudheid en de Middeleeuwen 
als een (door God) bezield organisme. Een kernfiguur in 
het mechanicisme was René Descartes, vooral herinnerd 
als één van de grondleggers van de Westerse filosofie, maar 
ook een begaafd wiskundige en actief  als neuroanatoom 
en neurofysioloog. De mechanistische denkwijze stond in 
de zeventiende eeuw aan de universiteiten zelfs bekend 
als cartesianisme (en werd bestreden door calvinistische 
theologen). Descartes was min of  meer de uitvinder van 
de reflex, hij veronderstelde dat zenuwbanen signalen 
naar en van het brein geleiden. Hij zag het lichaam als 
een machine, een soort robotje. Descartes was dan ook 
gefascineerd door automaten, zoals de hydraulisch be-
wegende beelden in de koninklijke tuinen. Opmerkelijk 
is dat Descartes de geest, het denken en bewustzijn uit-
zonderde van mechanistische verklaring. Denken, ration-
aliteit, doelgerichtheid, de vrije wil, verantwoordelijkheid 
en bewustzijn zijn niet te realiseren in machinetjes. Die 
horen thuis in het Cogito. Dit kan abstracte ideeën en 
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wiskundige evidentie bevatten, heeft een vrije wil en kan 
het lichaam sturen en emoties onder controle houden. 
Descartes’ opvatting over de geest is wat sarcastisch door 
Daniel Dennett omschreven als een “Cartesian Theatre”, 
een soort immateriële binnenwereld vol spookachtige 
ideeën, waarnemingen en gedachten. Denken is repre-
senteren, redeneren is het zien en bewerken van ideeën 
in het cartesiaanse theater. Afleiding (deductie, inferen-
tie) is het basale proces van cognitie: denkers zijn kleine 
wiskundigen. Er is een scherpe scheiding tussen de bin-
nen- en de buitenwereld: het denken werkt ‘solipsistisch’, 
alsof  de buitenwereld niet bestond. En denken staat los 
van het lichaam. Leerboeken filosofie benadrukken graag 
Descartes’ dualisme van lichaam en geest, de (onmogeli-
jke) vraag hoe twee zo radicaal verschillende zaken elkaar 
kunnen beïnvloeden en de knulligheid van Descartes 
oplossing (dat dat gebeurt via een kern in de hersenen). 
Minstens zo onbevredigend is natuurlijk het mysterieuze 
karakter van de geest: hoe die eigenlijk werkt en hoe die 
wetenschappelijk te verklaren is. Descartes en een hele rij 
opvolgers waren van mening dat dat principieel niet kon. 
Mentale processen waren ongrijpbaar, ontoegankelijk 
voor experiment. Hoewel Descartes dus op zijn minst 
een (mechanistisch) idee had hoe de materiële kant van 
menselijk gedrag kon worden verklaard, blijft denken een 
ongrijpbaar mysterie. Filosofen dachten dat ze door re-
flectie en introspectie zouden kunnen beschrijven hoe het 
bewustzijn werkte, maar helaas introspecteerden, beschre-
ven en reflecteerden ze allemaal net iets anders. Een radi-
cale oplossing voor dat wijsgerig moeras was filosofisch 
behaviorisme, geïntroduceerd door Ludwig Wittgenstein 
(1889-1951) en lange tijd populair in Oxford en Cam-
bridge. Dit houdt in dat de hele filosofische problematiek 
een misverstand is: als we in het dagelijks leven over men-
tale processen spreken, bedoelen we eigenlijk gedrag te 
beschrijven. Bijvoorbeeld, intelligentie is niet anders dan 
de neiging hoge cijfers te halen, slimme opmerkingen te 
maken, en goed te kunnen schaken. Er valt dus niets te 
verklaren volgens deze filosofen – het cartesiaans theater 
bestaat niet, behalve als begripsverwarring.

De nieuwe wetenschap van de geest
We slaan nu een paar honderd jaar na Descartes over. 
Rondom 1960 kwam de digitale computer in beeld als 
denkgereedschap. De stap naar een naturalistische aan-
pak van het Cogito was niet zo groot meer. Howard Gard-
ner stelt in  ‘The mind’s new science’ (1985) onomwonden 
dat de filosofische en kennistheoretische vragen die Plato, 
Descartes, Kant en andere grote denkers bezighielden, 
nu toegankelijk geworden zijn voor de methoden van de 
nieuwe cognitiewetenschap. Waar deze grootmeesters uit 
de geschiedenis van de filosofie hun tanden op stukbeten 

(wat is kennis, wat is denken, hoe verhouden onze men-
tale representaties zich tot de buitenwereld) werd nu ob-
ject van onderzoek. Die nieuwe wetenschap stelde voor 
de noties van informatieverwerking, symbolen, en compu-
tation los te laten op de geest. Descartes had gelijk, men-
tale processen zijn bijzonder, ontoegankelijk voor fysica 
en neurobiologie. Maar de belofte van AI was dat ze nu 
wel, eindelijk, computationeel gemodelleerd zouden kun-
nen worden. 

Klassieke AI: Physical Symbol Systems 
De magische formule voor deze omslag is: denken is 
rekenen, symboolmanipulatie, computation. Symboolma-
nipulatie is gerealiseerd in een computerprogramma (Tur-
ing-machine), dus de computer is een denkende machine. 
Hierbij verhoudt denken zich tot het brein als hardware 
tot software. Newell en Simon introduceerden de no-
tie van een ‘Physical Symbol System’: een fysiek apparaat, 
echter niet meer de reflexmachine van Descartes en de 
klassieke fysica, of  de telefooncentrale-opvatting van het 
zenuwstelsel, maar een abstracte machine, gekenmerkt 
door operaties op symbolen volgens formele regels. In de 
nieuwe opvatting bestaat intelligentie in het stapsgewijze 
mechanisch uitvoeren van een reeks formele bewerkin-
gen, een algoritme. Symbolen, abstracte objecten die een 
betekenis hebben, lijken geknipt voor de rol van mentale 
representaties, die ook iets betekenen of  verwijzen naar 
een object. Het voorstel is het scherpst geformuleerd door 
de filosoof  Jerry Fodor met zijn Computational Theory of  
Mind: gedachten en representaties zijn symboolreeksen, 
een soort logische formules in het hoofd en denken is een 
proces van transformeren van die formules. In Fodor’s 
formule: computation toont aan “how rationality is me-
chanically possible”. Hierachter steekt een cartesiaanse 
opvatting van cognitie – in een paar steekwoorden: infer-
entieel, representationeel, lichaamloos, abstract, symbol-
isch, solipsistisch. Ook hier bestaat de cartesiaanse schei-
ding tussen abstract systeem en fysieke realisatie (nu als 
hardware en software) en tussen systeem en omgeving.

Aangezien ’computation’ precies is wat klassieke computer-
programma’s doen, was de hoop dat AI het instrumen-
tarium zou leveren om de mechanismen van denken en 
redeneren in kaart te brengen. Als denken symboolma-
nipuleren is, dan kunnen we aannemen dat een compu-
ter denkt. En het bouwen van zo’n denkende machine is 
de ultieme test voor het nieuwe paradigma. Aanvankelijk 
leek dat een plausibel idee, in het licht van succesvolle 
simulaties van schaken en probleemoplossen. Newell en 
Simon presenteerden de General Problem Solver die logische 
stellingen kon bewijzen; schaakprogramma’s wonnen van 
menselijke spelers; expertsystemen vertoonden expertise 
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op allerlei gebieden; en zelfs een coherente conversatie 
met een computer leek mogelijk. Simon liet zich in 1965 
verleiden tot de claim dat computers binnen twintig jaar 
zouden kunnen denken, leren en dingen scheppen net als 
mensen dat kunnen: “machines that think” liggen binnen 
handbereik.

Waar ging het mis?
Zo ongeveer aan het eind van de jaren zeventig begon 
twijfel op te komen. Technisch begon de vaart eruit te 
raken. Het simuleren van common sense, zoals het begri-
jpen van simpele verhaaltjes en het beantwoorden van 
vragen daarover (Roger Schank’s story understanding), 
of  het manipuleren met blokken in een driedimensionele 
wereld (SHRDLU) kwam niet boven ‘toy worlds’ uit. De 
programma’s stuitten zogenaamd op de ‘brick wall’: ze li-
eten zich niet opschalen van speelgoedformaat naar de 
echte wereld. Het programmeren van ‘common sense’ wilde 
alsmaar niet lukken. In nieuwe situaties ging het mis, en 
dat komt volgens sommigen omdat het ze ontbreekt aan 
algemene kennis. Doug Lenat’s Cyc project is een poging 
om daar iets aan te doen. Het beoogt de algemene kennis 
over hoe de wereld in elkaar steekt te coderen in een da-
tabase van miljoenen statements. Ze zijn een eind op weg, 
alleen is het systeem met al die miljoenen statements wat 
traag geworden. De grondlegger ervan blijft optimistisch 
- maar dat is hij al heel lang.

Verwant hieraan is het ‘frame problem’, wat er op neer 
komt dat relevante veranderingen (in de omgeving) niet 
bij te houden zijn in expliciete regels en data statements, 
omdat zoiets binnen de kortste keren in een combinator-
ische explosie ten onder gaat. Filosofen herkennen hier 
een onopgelost logisch probleem, een onderdeel van het 
inductieprobleem (Fodor, 1985). Men begon zich af  te 
vragen of  klassieke programma’s als de General Prob-
lem Solver en SHRDLU niet eerder gimmicks waren dan 
dat ze enigszins lijken op experts met kennis en begrip. 
SHRDLU is een programma dat lijkt te ‘begrijpen’ hoe 
een microwereld van gekleurde geometrische objecten in 
elkaar zit. Het maakt gebruik van labelling (bv “PICK_
UP”, “IS_YELLOW”), zonder echt te begrijpen wat die 
labels betekenen (Copeland 1993, p. 93). Lenat vergelijkt 
zulke programma’s met de manier waarop Google iets 
opzoekt – het snapt er net zoveel van als de hond van de 
krant die hij je ’s ochtends brengt. Copeland noemt de 
General Problem Solver helemaal geen intelligent pro-
gramma, het is afhankelijk van een voorgestructureerde 
slimme representatie van het probleem (afkomstig van 
de onderzoeker). “[The program] blunders about until it 
stumbles across a solution” (Copeland.1993,  p. 90).

Let wel, we hebben het hier over wat Searle aanduidde 
als Strong AI, de pretentie om computers te programmeren 
die equivalent zijn met menselijk redeneren - niet alleen 
intelligent gedrag vertonen op specifieke gebieden (weak 
AI). En ook al doen expert systemen slimme en nuttige 
dingen, we moeten vaststellen dat de simulatie van dagel-
ijkse kennis door middel van “rules and symbols” niet 
van de grond kwam. In de fraaie formulering van Stuart 
Dreyfus (AI professor en broer van criticus Hubert Drey-
fus): klassieke AI gedroeg zich als een aap die in een boom 
klimt en pretendeerde al een heel eind op weg te zijn naar 
de maan. Hubert Dreyfus beschouwt dit als een bewijs 
dat experts juist niet met logische regels en expliciete data 
werken. Beginners doen dat, maar experts zien direct ho-
listische zinvolle gehelen. De beginnende schaker loopt 
alle logische mogelijke zetten langs, de meester ziet stel-
lingen.

John Searle nam conversatieprogramma’s als uitgang-
spunt voor zijn beruchte Chinese Kamerexperient.  Sear-
le’s truc: als ik een computer nadoe en met ongeïnter-
preteerde symbolen rondschuif  (in zijn voorbeeld, een 
Engelsman die conform instructies met Chinese tekens 
manipuleert en zo correcte Chinese antwoorden op Chi-
nese vragen geeft) dan vertoon ik intelligent gedrag en 
slaag ik voor de Turingtest, maar snap ik geen Chinees. 
De Turingtest, waar een systeem voor slaagt wanneer het 
intelligent gedrag kan vertonen zodanig dat het niet van 
een mens te onderscheiden is, is niet genoeg: een sym-
boolschuiver snapt niet wat hij schuift. Niet iedereen was 
overtuigd door Searle, maar twijfel aan de claim dat sym-
boolmanipulatie genoeg is voor denken en begrijpen was 
gezaaid. 

Dreyfus
Hubert Dreyfus (1929-) is hoogleraar filosofie in Berke-
ley (Californie), gespecialiseerd in diepzinnige Duitse en 
Franse filosofen (vooral Martin Heidegger (1889-1976)). 
In de jaren zestig hoorde hij van studenten over het nieu-
we AI project en dat deed hem ergens aan denken: de tra-
ditionele rationalistische kennisleer à la Descartes. Denk-
en is een kwestie van formele logische regels toepassen, 
dachten zowel de nieuwe AI adepten als de traditionele 
cartesiaanse filosofen. Van Heidegger en anderen had 
Dreyfus geleerd dat dat zo niet werkt. Hij voorspelde dus 
(in 1969!) dat klassieke AI niet zou werken - dat pogingen 
om common sense in formele regels en discrete symbolen 
vast te leggen wel moesten floppen. Het aardige is dat hij 
tot die conclusie kwam op filosofische gronden: volgens 
hem ging het niet om een technisch probleem, maar werd 
hier de hele cartesiaanse opvatting van de geest getest, en 
bleek te falen. Dat het klassieke symbolische AI project 



17

De Connectie

niet opschoot komt omdat het een fundamenteel verkeerd 
cartesiaans beeld van de geest onderschrijft. De mensel-
ijke geest werkt niet via logische formele regels.

Cognitie als Dasein?
Dreyfus lijkt wat aarzelend over de vraag of  een alterna-
tieve Heideggeriaanse AI mogelijk zou zijn. En zo ja, hoe 
zou die er dan uit moeten zien? Heidegger uitleggen is 
niet eenvoudig. Sommige analytische filosofen als de logi-
cus Rudolf  Carnap waren zelfs van mening dat er weinig 
uit te leggen valt, en dat Heidegger’s hoofdwerk (“Sein und 
Zeit”) op zijn best poëzie is, geen zinvolle begrijpelijke en 
controleerbare taal. En aan de andere kant zijn sommige 
echte Heidegger-fans van mening dat de populariteit van 
hun idool onder empirische onderzoekers een misverstand 
is en zijn werk niets met cognitieve mechanismen te mak-
en heeft.Kernbegrip bij Heidegger is Dasein, in-de-wereld 
zijn. Concreet, lichamelijk, intuïtief  dingen hanteren is 
de basis van kennis. De dingen worden eerst en vooral 
gekend in het gebruik (een hamer ken je door wat er mee 
doet en kunt doen) en de wereld is het betekenisnetwerk 
dat verschijnt in de concrete omgang met dingen (de 
hamer verwijst naar hout, bomen en bos). Je zou kunnen 
zeggen dat voor Heidegger cognitie begint met know-how, 
terwijl het in het cartesiaanse model begint met knowing-
that, met expliciet gerepresenteerde kennis. Heidegger 
onderscheidt “terhanden” en “voorhanden”, het eerste 
is het intuïtief  omgaan met de dingen, het tweede het 
expliciet representeren. Het expliciet representeren is se-
cundair: cognitie begint bij de wereld en de dingen, niet 
bij een in zichzelf  opgesloten Cogito. In tegenstelling tot 
het cartesiaanse verhaal is er bij de heideggerianen geen 
scherpe scheiding tussen binnen- en buitenwereld, geen 
lichaamloos denken, geen formeel-logisch-symbolische 
basis voor de cognitie. 

Michael Wheeler’s “Reconstructing the cogntive world” (2005) is 
een poging om Heidegger toe te passen op cognitieweten-
schap. Volgens hem is daar eigenlijk al een heideggeri-
aanse paradigmaverschuiving aan de gang. Erg vaste vor-
men heeft die verschuiving nog niet. Het is een complex 
van ideeën en technieken met labels als dynamische sys-
teemtheorie, embedded cognition, embodied cognition, 
action-oriented representations, enactive perception en 
extended mind. De lezer kan in dit zoekplaatje zelf  de 
heideggeriaanse en anticartesiaanse termen proberen te 
vinden, maar laat ik hier en daar een hele korte toelicht-
ing geven. ‘Situated cognition’ en ‘embodied-embedded cognition’ 
drukken uit dat het lichaam en de omgeving intrinsiek 
bij denken horen. Een manier om dat uit te leggen is dat 
intelligentie in eerste aanleg vooral perceptie en motoriek 
is, dat het brein gemaakt is om de omgeving te explor-

eren, te bewegen en predatoren te ontlopen, niet om in-
terne representaties daarvan te maken. Alva Noe’s ‘en-
actieve perceptie’ ziet bewuste waarneming niet als het 
creëren van interne (neurale) beelden ter stoffering van 
het cartesiaanse theater, maar als het actief  exploreren 
van de omgeving. Een aspect van het nieuwe paradigma 
dat vaak genoemd wordt, is dat de omgeving niet voll-
edig intern gerepresenteerd is. Dat is kenmerkend voor 
Rodney Brooks’ robots die in zekere zin de omgeving als 
representatie gebruiken.

Brooks’ Robots en de “extended mind”
Dreyfus stelde in 1972 (Dreyfus, 2007, p. 249):  “The 
meaningful objects … among which we live are not a 
model of  the world stored in our mind or brain; they 
are the world itself ”. In 2007 stelt hij dat het elimineren 
van representaties door het bouwen van ‘behavior-based 
robots’ een bescheiden begin is van heideggeriaanse AI. 
Brooks zegt dat zijn mobile robots  “de wereld gebruiken 
als hun eigen representatie”. Hij ontkent overigens iets 
met heideggeriaanse filosofie te maken te hebben. Zijn 
MIT-lab kan al een aantal robots tonen die zonder in-
terne representaties in laboratorium kunnen bewegen en 
dingen opruimen. Ze beschikken over simpele gedrag-
sprogramma’s (wander, obstacle avoidance, explore), opgebou-
wd in lagen die elkaars activiteit kunnen onderdrukken. 
Een van de robots (de stofzuiger Roomba) kan geheel 
zelfstandig stofzuigen (Newsweek, 9 augustus 2008). Dat 
is niet triviaal, Roomba heeft een verfijnde set sensoren 
en gedragsroutines nodig om kleedjes en tafelpoten te 
omzeilen. De laatste ontwikkeling is de robot Kismet die 
sociale interactie heeft met mensen door een gezicht wat 
emoties uit kan drukken. 

Nog een stap verder gaat Andy Clark’s these van de ‘ex-
tended mind’. Volgens hem zijn externe elementen zoals 
notitieboekjes, calculators, boeken, het internet en onze 
collectieve taal net zo goed deel van cognitie als de in-
terne elementen. Waarom zou een geheugenopslag in het 
brein wel en een notitie in een agenda geen deel van onze 
planning zijn? Het is maar helemaal de vraag of  mentale 
processen wel binnen de schedel zitten. Volgens Clarke is 
het brein op zichzelf  eigenlijk niets, het is een instrument 
om een omgeving te exploreren. De scherpe scheiding 
tussen de buitenwereld en het innerlijke theater vervalt 
- Clark spreekt van ‘leaky cognition’. 

Samenvattend: het Cartesiaanse Cogito is abstract, tijd-
loos, offline en lichaamloos. Heidegger’s Dasein is online 
met de omgeving, concreet en belichaamd. Het eerste is 
een aparte binnenwereld, het tweede heeft een vloeiende 
grens met de omgeving, het heeft een intuïtief  en direct 
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contact met de werkelijkheid in plaats van interne sym-
bolische representaties. In die zin was de klassieke cog-
nitiewetenschap cartesiaans. Volgens Dreyfus, Wheeler 
en anderen zou dat wel eens de diepere oorzaak van de 
mislukking van het klassieke symbolische project kunnen 
zijn geweest. Hun remedie: “embodied cognition”,  waar 
Heidegger´s filosofie de inspiratie voor is. “AI back at a 
branchpoint?” zoals Dreyfus het samenvat. Misschien 
hebben we nu dan de filosofische basis voor een nieuwe, 
meer succesvolle, poging een denkende machine te mak-
en?

Conclusie 
Dat het falen van klassieke AI (Physical Symbol Systems) 
een falsificatie van het cartesiaanse beeld zou betekenen 
is misschien wat over de top. De geschiedenis van de 
AI is natuurlijk niet een beweging van de ene naar de 
andere filosofische positie. Maar er zijn wel filosofische 
vooronderstellingen zichtbaar in de minigeschiedenis hi-
erboven. Het belang van AI richting filosofen (en philoso-
phers of  mind) is filosofische ideeën werkbaar, grijpbaar en 
toetsbaar te maken, als het ware een reality check voor 
wijsgeren. Aan de andere kant blijken filosofen als Searle 
en Dreyfus ook wel eens iets kritisch en opbouwends te 
melden te hebben richting AI. De eerste ronde Denkende 
Machines volgens cartesiaans recept is geen onverdeeld 
succes geweest. De volgende ronde, embedded-embodied 
cognition, moet zich nog uitkristalliseren en over de filos-
ofie erachter is het laatste woord nog niet gezegd. Maar 
duidelijk is dat filosofie en AI gemeenschappelijke inter-
essen hebben als het gaat om kennis, representatie en de 
aard van mentale processen. ø

Links
• Doug Lenat on Cyc, a truly semantic Web, and Artificial intel-
ligence. http://www.ibm.com/developerworks/podcast/dwi/cm-
int091608txt.html
• Not quite Hall 9000, but it vacuums (Newsweek,  9 augustus 
2008). http://www.newsweek.com/related.aspx?subject=Rodn
ey+Brooks
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Who’s Messing with Wikipedia?
February 8, 2009
As Wikipedia’s popularity has grown, so has the debate over its 
trustworthiness. One of  the most serious concerns remains the 
fact that its articles are written and edited by a hidden army 
of  people with unknown interests and biases. Now a new tool 
called WikiDashboard has been created that aims to reveal 
much of  the normally hidden back-and-forth behind Wikipe-
dia’s most controversial pages in order to help readers judge for 
themselves how suspect its contents might be. 

A Robomedic for the Battlefield
February 8, 2009
Researchers at Carnegie Mellon University (CMU) are deve-
loping technology to give battlefield medics a helping hand, 
literally. Howie Choset has engineered a snakelike robotic arm 
equipped with various sensors that can monitor a soldier’s con-
dition. The robot can be wirelessly controlled via a joystick, so 
that a doctor at a remote clinic may move the robot to any point 
on a soldier’s body to assess his injuries as he’s being carried to 
a safe location. 

Robot That Jumps Like A Grasshopper And Rolls Like 
A Ball Created For Space Exploration
ScienceDaily (Dec. 4, 2008) 
The first robot that can jump like a grasshopper and roll like 
a ball could play a key role in future space exploration. The 
‘Jollbot’ has been created by Rhodri Armour. It’s hoped his cre-
ation, which can jump over obstacles and roll over smoother 
terrain, could be used for space exploration or land survey work 
in the future. One of  the major challenges that face robots de-
signed for space exploration is being able to move over rough 
terrain. Robots with legs are generally very complex, expensive 
to build and control, and encounter problems if  they fall over. 
Wheels are a simpler solution to this, but are limited by the size 
of  obstacles they can overcome. To solve the problem, Rhodri 
and colleagues have been looking for a robot that jumps ob-
stacles in its path like an insect. The ‘Jollbot’ is shaped like a 
spherical cage which can roll in any direction. It weighs less 
than a kilogramme, meaning it’s not damaged when landing 
after jumping.

Brain activation depends on opponent
ScienceDaily (Feb. 5, 2009) 
 Playing games against a computer activates different brain 
areas from those activated when playing against a human 
opponent. Researchers performed brain-imaging studies on 
people playing a gambling game against opponents the sub-
jects believed were either human or computer-controlled. They 
monitored activity in the area of  the brain associated with the 
ability to create a ‘Theory of  Mind’ – an accurate model of  the 
thoughts, emotions and intentions of  others. In the game the 

subjects played, they had to decide whether to collaborate with 
their opponents to receive a share of  the prize or betray them to 
win the full amount. If  both players chose to betray, they would 
win nothing. The research found that in two regions associated 
with planning and anticipation, the mPFC and ACC, activity 
was significantly more pronounced when players thought they 
were competing with another human.

The social semantic desktop
People naturally group information by topic and remember 
relationships between important things, like a person and the 
company where she works. But enabling computers to grasp 
these same concepts has been the subject of  long-standing re-
search. Recently, a new endeavor called the Nepomuk Project 
will soon see the effort take new steps onto the PC in the form 
of  a “semantic desktop”. The software can spot meaningful 
connections between files. It adds semantic information auto-
matically and encourages users to add more manually. It works 
by crawling though a computer annotating as many files as 
possible. These crawlers look through a user’s address book, 
for example, and search for files related to the people found 
in there. Nepomuk can then connect a file sent by a particular 
person with one related to the company that person works for. 
By means of  peer-to-peer connections the documents can be 
exchanged. 

Heart Attack Calculator Created
ScienceDaily (Dec. 22, 2008) 
Greek researchers have developed a quick and easy artificial 
intelligence approach to working out heart attack risk. Physici-
ans could use their system to provide patients with a personal 
risk factor and so advise on lifestyle changes or medication to 
lower their risk. It is well known that lifestyle factors including 
depression, education, smoking, diet, and obesity, play a part 
in the risk of  cardiovascular disease. However, epidemiologists 
who study how health risks vary through populations have not 
found a way to extrapolate from such broad studies to indi-
vidual risk levels. Now patterns of  cardiovascular risk factors 
have been investigated in a large population. Details have been 
recorded of  body mass index, family history, physical activity, 
high blood pressure, high cholesterol, and diabetes were re-
corded. This was then matched against healthy individuals as 
a scientific control. Rather then using conventional methods 
for analysing statistics, the researchers borrowed an approach 
from the computer science field of  artificial intelligence, OLAP. 
Online analytical processing was developed in the early 1990s 
and was exploited primarily in industrial and commercial ap-
plications, for financial and marketing analysis. Fundamentally, 
OLAP provides a multidimensional view of  data that allows 
patterns to be discerned in even the largest datasets that remain 
invisible even to the most expert user of  spreadsheets. The ap-
proach works much more quickly than conventional statistical 
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analysis, reveals hidden risk factors and associations and makes 
none of  the assumptions of  standard approaches to assessing 
risk of  heart attack. “Due to the ease of  use of  the methodolo-
gy, a physician has the advantage of  easily identifying high-risk 
patients by simply entering their personal data in the model,” 
the researchers conclude. They can then advise their patient on 
lifestyle and psychological issues. 

Automatically tag photo’s using face-recognition tech-
nology
Friday, February 27, 2009
What if  your desktop image program can identify and name 
faces in pictures and thereby find all pictures of  your friends? 
Both apple’s iPhoto and google’s Picasa can now do that based 
on new face recognition software. In order to have a functio-
ning face-recognition system, a computer must first be able to 
detect the face. That is, given a photograph, it must be able 
to find the faces in it. Technically, this is easier and more re-
liable than identifying a particular person. These algorithms 
generally work by searching for objects that look like eyes, a 
nose, and perhaps something that’s kind of  round.  After face 
detection, the face is rotated so that the eyes are level and sca-
led to a uniform size. Next, one of  three different technical 
approaches kicks in. One approach transforms the face into 
a mathematical template that can be stored and searched; a 
second uses the entire face as a template and performs image 
matching. And a third approach attempts to create a 3-D model 
based on the face, and then performs some kind of  geometric 
matching. Technologyreview.com tested the face recognition in 
both programs and found that both of  these systems mostly 
work, are extremely cool, and are also kind of  creepy. iPhoto 
works  better than google’s picasa and is more fun to work with. 
Because Picasa asks for real names and emailadressen of  the 
ones identified, and knowing that they will be stored on google 
servers and might be used for reasons unknown to us, you get 
the idea of  being an analist of  a totalitarian regime. It works 
very easy though. 

Image Recognition Software Breakthrough
ScienceDaily (Jan. 23, 2009) 
Image recognition is a long-standing challenge in science. But 
European researchers have achieved a breakthrough by deve-
loping a powerful image-recognition application with mass-
market appeal. There is a bright future for the technology. An 
image-recognition system developed by European researchers 
can hyperlink reality. It’s true. The MOBVIS system can recog-
nise individual buildings in a photo you take with your camera-
phone. Then it can apply icons that hyperlink to information 
about the building. Simply by looking at a picture, the system 
knows where you are and can tell what you are looking at.

Data Mining Promises To Dig Up New Drugs
ScienceDaily (Feb. 3, 2009) 
A robot scientist that can make informed guesses about how 
effective different chemical compounds will be at fighting dif-
ferent diseases could revolutionise the pharmaceutical indus-
try by developing more effective treatments more cheaply and 
quickly than current methods. The robot, known as Eve, uses 
data mining combined with knowledge discovery techniques 
to analyse the results of  pharmacological experiments it con-
ducts itself. By relating the chemical structure of  different com-
pounds to their pharmacological activity, Eve is able to learn 
which chemical compounds should be tested next, bringing a 
degree of  predictability to drug screening procedures that, until 
now, have tended to be a bit hit and miss. Over time, Eve will 
learn to pick out the chemical compounds that are likely to be 
most effective against a certain target by analysing data from 
past experiments and comparing chemical structures to their 
pharmacological properties. 

New Insight Into How Bees See Could Improve Artifi-
cial Intelligence Systems
February 8, 2009
New research from bee researcher Adrian Dyer could lead 
to improved artificial intelligence systems and computer pro-
grams for facial recognition. “What we have shown is that the 
bee brain, which contains less than 1 million neurons, is actu-
ally very good at learning to master complex tasks. Computer 
and imaging technology programmers who are working on sol-
ving complex visual recognition tasks using minimal hardware 
resources will find this research useful,” Dr Dyer said. “Most 
current artificial intelligence (AI) recognition systems perform 
poorly at reliably recognising faces from different viewpoints. 
However the bees have shown they can recognise novel views 
of  rotated faces using a mechanism of  interpolating or image 
averaging previously learnt views.”. Dr Dyer said the discovery 
helps to answer a fundamental question about how brains solve 
complex image rotational problems by either image averaging 
or mentally rotating previously learnt views.
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AI en Recht
Arno R. Lodder, Universitair hoofddocent recht en informatietechnologie
(A.R.Lodder@rechten.vu.nl)

Binnen het vakgebied Kunstmatige Intelli-
gentie en Recht wordt al meer dan 25 jaar on-
derzoek gedaan en aan de Vrije Universiteit 
wordt bij de studie Kunstmatige Intelligentie 
zelfs een masterrichting op dit terrein aan-
geboden. De wereld van de jurist en die van 
de informaticus sluiten zeker niet naadloos 
op elkaar aan, en communicatie tussen beide 
groepen verloopt vaak moeizaam. In deze bij-
drage een korte impressie1. 

Gedurende de periode dat ik 
mijn tijd doodde als dienstplich-
tige, verscheen de oratie van Jaap 
van den Herik getiteld ‘Kunnen 
computers rechtspreken?’ (1991). 
Deze vraag is een dankbaar on-
derwerp voor discussie. In ons 
onderwijs besteden wij hier jaar-
lijks dan ook een discussiecollege 
aan, en in de tweede druk van 
het Nederlandse handboek “Informatietechnologie voor juristen” 
(2002) is er een hoofdstuk aan deze vraag gewijd. Van den He-
rik geeft daarin aan dat er weliswaar nog enkele obstakels zijn, 
maar dat deze binnen een jaar of  50 wel overwonnen zullen 
zijn. Zijn collega Hans Franken, een jurist, heeft zijn twijfels 
en stelt dat computers wel bijzonder nuttig zijn, maar enkel 
als ondersteunend instrument. Deze laatste visie is gemeen-
goed, zowel bij juristen als informatici. In het onderzoek op het 
terrein van Kunstmatige Intelligentie en Recht zijn rechtspre-
kende computers door de meeste onderzoekers al in de jaren 
tachtig afgedaan als niet realiseerbaar. Eerder, met name in de 
jaren zeventig en begin jaren tachtig, waren er onderzoekers 
die na het succes van Mycin meenden dat als je de artikelen van 
de wetboeken in een expertsysteem zou stoppen, deze op alle 
mogelijke rechtsvragen onderbouwde antwoorden kon geven. 
Dit viel erg tegen. Uit een project dat ik de afgelopen jaren met 
onder andere Frank van Harmelen en Michel Klein uitvoerde2, 
bleek dat ook voor het semantic web het recht een lastiger do-
mein is dan bijvoorbeeld medicijnen. 

Wat maakt het nou zo moeilijk het recht te automatiseren? Een 
van de problemen is het verschil tussen exacte wetenschappen 
en juristen in hoe naar bewijs wordt gekeken. In de wiskunde 
kun je een stelling bewijzen. In het recht bestaat het concept 
‘dwingend bewijs’, wat prima facie een overtreffende trap lijkt 
van bewijs. Anderzijds kan het ook als een pleonasme worden 
gezien. Hoe het zij, in het Wetboek van Rechtsvordering (arti-
kel 151) is te lezen: 

“Dwingend bewijs houdt in dat de rechter: (1) verplicht is de 
inhoud van bepaalde bewijsmiddelen als waar aan te nemen 
dan wel (2) verplicht is de bewijskracht te erkennen die de wet 
aan bepaalde gegevens verbindt.”

1. Een uitgebreid overzicht is te vinden in Information Technology and Lawyers (Springer, 2006), 

voor het inleidende hoofdstuk zie: http://ssrn.com/abstract=1312019

2. Kijk voor meer informatie op http://best-project.nl

Tot zover is er niet veel aan de 
hand. Maar bovenstaand citaat is 
te vinden in het eerste lid, zoals ju-
risten dat noemen. In het tweede 
lid staat vervolgens: “Tegenbewijs, 
ook tegen dwingend bewijs, staat 
vrij, tenzij de wet het uitsluit.” Dit 
is typerend voor juridisch redene-
ren. Je denkt dat het allemaal dui-

delijk is en dan komen er uitzonderingen (tegenbewijs) en daar 
ook weer uitzonderingen op (tenzij de wet het uitsluit). Het is 
niet de gemakkelijkste materie om te modelleren. Een ander 
voorbeeld betreft tuinhekjes. In een streek in Engeland was be-
paald dat het, om mij niet bekende redenen, verboden was om 
een tuinhek te hebben. Over de zin van een dergelijke bepa-
ling kun je twijfels hebben, maar hij is glashelder. In aanvulling 
hierop was echter ook bepaald dat wanneer je wel een hek had, 
deze dan groen geschilderd moest zijn. Ik ben niet goed thuis in 
deontische logica, maar kan me voorstellen dat het in de logica 
lastig is aan te geven dat er een verplichting geldt als een verbo-
den situatie zich voordoet.

Wat bewijzen betreft kom je in het recht in beginsel niet ver-
der dan het aannemelijk maken op basis van zo goed mogelijke 
argumenten. Een goede advocaat kan dan ook een wereld van 
verschil maken. Of  zoals Protagoras het mooi uitdrukte: “Elke 
zaak heeft twee kanten, vertel mij uw kant en ik win de zaak 
voor u”. Dit laatste maakt een ander probleem met formeel 
modelleren duidelijk. Juridische beweringen worden gestaafd 
aan de hand van retoriek en die laat zich lastig vangen.

Laten we nog even terugkeren naar het begin van dit verhaal: 
de rechtsprekende computer. Er wordt wel voorgesteld dat 
computers kunnen rechtspreken in eenvoudige gevallen en dat 
de lastige gevallen aan mensen overgelaten moeten worden. Dit 
is tot op zekere hoogte mogelijk. In voorkomende gevallen zal 
de computer na invoer van de feiten met een juridisch verde-
digbare uitspraak kunnen komen. Echter, hoe eenvoudig de op-
lossing van een zaak ook moge zijn, voor er een beslissing kan 
worden genomen zullen in de eerste plaats de feiten moeten 
worden vastgesteld aan de hand van de in hoofdzaak door par-
tijen aangevoerde weergave hiervan. Dit is alleen anders wan-
neer partijen het over de feiten eens zijn, wat doorgaans niet 
het geval is. Na reconstructie van de casus moeten de voor de 
beslissing relevante feiten worden geselecteerd. De eerste stap 
(reconstrueren casus) is problematisch voor een computer en 
vormt een wezenlijk onderdeel van het rechtspreken. Ook de 
tweede stap (selectie van relevante feiten) is voor een computer 
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niet eenvoudig, hoewel minder lastig omdat wanneer de feiten 
zijn vastgesteld er sprake is van een gesloten verzameling. In 
het geval dat de feiten ‘matchen’ met de voorwaarden van de in 
de computer opgenomen regels, hoeven de feiten niet juridisch 
geclassificeerd te worden. 
Wanneer na de eerste twee stappen de computer op basis van 
de ingevoerde gegevens tot een uitspraak komt, kan dit onmo-
gelijk rechtspreken door de computer worden genoemd. Een 
essentieel onderdeel is immers door de menselijke invoerder 
gedaan (het waarderen en selecteren van de feiten en waar-
schijnlijk ook classificeren). Het ligt niet voor de hand dat de 
taak van de invoerder ooit geautomatiseerd zal worden. Dit 
veronderstelt immers dat een computer kan lezen, luisteren en 
ook nog kan begrijpen wat er gezegd en geschreven wordt. Een 
dergelijke technologische sprong voorwaarts is waarschijnlijk 
nooit te verwachten. 
Een ander punt waar selectie door de mens een rol speelt is 
het kennissysteem waar de gegevens ingevoerd worden. Op 
deelgebieden bestaan er kennissystemen, maar welk systeem te 
gebruiken zal door de mens moeten worden vastgesteld.

Een laatste probleem is de beslissing zelf. Rechtspreken is in 
de regel meer dan het eenvoudigweg relateren van feiten aan 
bestaande regels. En hier wringt de schoen waarschijnlijk het 
meest. Juristen hebben een rechtsgevoel en dit speelt een grote 
rol bij het nemen van beslissingen. Het oplossen van een casus 
gebeurt vrijwel nooit door het expliciet toepassen van regels. 
Dat veelal de rechtvaardiging van de beslissing bestaat uit het 
toepassen van regels doet hier niet aan af. In de eerste plaats 
omdat niet in alle gevallen bestaande regels kunnen worden 
toegepast, maar nieuwe regels of  interpretaties van bestaande 
regels worden gebruikt. In de tweede plaats omdat niet in alle 
gevallen de beslissing volgt uit een bestaande of  nieuwe regel. 

Stel dat computers in de toekomst wel kunnen lezen en luiste-
ren, creatief  zijn en zelfs een rechtsgevoel hebben (ontwikkeld). 
Dan kunnen computers rechtspreken. Een rechtsprekende 
computer voegt dan niet echt iets toe, behalve dat de werkdruk 
maximaal kan worden opgevoerd: computers worden nooit 
moe. Praktisch gezien is de rechtsprekende computer dan niets 
anders dan de robot die auto´s in elkaar zet. Theoretisch gezien 
zou dit betekenen dat het onderzoek naar Kunstmatige Intel-
ligentie en Recht een eindpunt heeft bereikt. Op het moment 
dat een computer precies dat kan doen wat een mens kan, in 
dit geval een rechter, is Kunstmatige Intelligentie, in ieder geval 
qua resultaat, gelijk geworden aan intelligentie. Ik denk niet dat 
het ooit zover komt, maar wil het niet uitsluiten. Mocht het er 
van komen dan zal de maatschappij weinig lijken op de maat-
schappij waar we nu in leven: computers en mensen zullen in-
wisselbaar zijn of  misschien zullen computers dan de touwtjes 

in handen hebben. Misschien echter is rechtspraak toch men-
senwerk en kan een computer slechts echt rechtspreken als hij 
net een mens kan selecteren, waarderen, etc. Tot die tijd zal de 
mens de computer een handje moeten helpen en blijft de com-
puter niet meer dan een nuttig hulpmiddel.

Wat dan wel?
Hoewel het rechtspreken zich moeilijk laat vangen in formele 
regels, is er een heel werkveld op het gebied van AI en Recht.  

Ter illustratie, op de jaarlijkse JURIX-conferentie in december 
2008 te Florence waren de sessies gewijd aan:
• Legislative XML; 
• Case-based reasoning; 
• Document management and semantics;
• Knowledge-based systems;
• Argumentation and reasoning;
• Investigation;
• Natural Language Engineering;
• Online dispute resolution.

De kern van het recht bestaat behalve uit het maken van wetge-
ving en het uitvoeren daarvan uit procederen. Het elektronisch 
procederen in al zijn facetten is ook onderwerp van studie. Ju-
risten hechten nog steeds erg aan papier, maar stukje bij beetje 
worden juridische procedures naar elektronische omgevingen 
omgezet. Stukken hoeven dan niet meer in vijfvoud bij de 
griffier te worden ingediend, maar kunnen geüpload worden. 
Hoewel dit een simpele toepassing lijkt, is het momenteel enkel 
in pilotprojecten mogelijk en dus nog niet op grote schaal in-
gevoerd. Er zijn wel verschillende onderzoeken op het terrein 
van het ondersteunen van het gebruik van elektronische dos-
siers, onder andere met toepassing van agenttechnologie (o.a. 
mijn collega Anja Oskamp en Frances Brazier) alsmede naar 
het ondersteunen van feitelijke onderbouwing in rechtszaken 
(met name Peter Tillers). Ook het oplossen van conflicten bui-
ten de rechter om, de alternatieve geschillenoplossing (arbitrage, 
mediation) leent zich erg voor online toepassing, eBay lost bij-
voorbeeld 30 miljoen conflicten per jaar op. Momenteel wordt 
onderzocht hoe een online geschillenoplossingsprocedure tech-
nisch en juridisch het beste kan worden ingericht, o.a. door het 
in 2003 opgerichte Centre for Electronic Dispute Resolution.3 

ø

3. http://cedire.org
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Met de ANN’s was een 
vruchtbare tak van Arti-
ficiële Intelligentie gebo-
ren, maar het oorspron-
kelijke doel, het begrijpen 
van het brein, is sinds de 
jaren veertig geregeld op 
de achtergrond geraakt. 
Sommige leerregels, zoals 
het krachtige backpropa-
gation, hebben weinig van 
doen met de hersenen. 
Bovendien, niemand kan 
met droge ogen beweren 
dat knopen in ANNs in 
hun werking lijken op 
neuronen in het brein. 
Hoe meer bekend wordt 
over neuronen, hoe inge-
wikkelder ze blijken te zijn 
en hoe duidelijker het wordt dat ze niet functioneren als 
eenvoudige optellers en doorgevers van inputs. 

Computationele neurowetenschappen
Hoe werkt het dan wel in het brein? Natuurlijk weten we 
dat niet, anders zouden de neurowetenschappen inmiddels 
even bloeiend zijn als de stoommachinebouw (en psycho-
logie idem dito, voor hardcore dualisten). Een heel vakge-
bied, met de welluidende naam computationele neuroweten-
schappen, houdt zich bezig met de vraag hoe het brein het 
best gemodelleerd kan worden. In essentie bestaat werk in 
dat veld uit het zeven van neurowetenschappelijke kennis: 
wat is er onmisbaar voor het functioneren van neuronen 
en hun netwerken en wat kunnen we weglaten door te 
abstraheren? Het antwoord daarop is nog open. Moeten 
we neuronen tot in detail nabouwen? Moeten we hun 
netwerken natrekken? Kunnen we ons op systemen rich-
ten? Wat is de tijdschaal waarop we gebeurtenissen in het 
brein moeten simuleren? Omdat er nog geen antwoord is 
op die methodologische vragen, bestaat het veld uit stro-
mingen of  scholen die elkaar min of  meer met rust laten. 
Ieder zijn eigen niveau, zijn eigen soort data om te mo-
delleren, en zijn eigen groep empirische wetenschappers 
met wie geïnterageerd wordt. Op het allerlaagste niveau 
bouwen onderzoekers individuele neuronen na. Met elec-
tronenmicroscopie wordt een neuron precies nagemeten, 
waarna hij tot de laatste dendriet in een computer wordt 

gecreëerd. Vervolgens 
worden membraanpo-
tentialen, de werking van 
neurotransmitters en re-
ceptoren, ionenstromen, 
en het voortplanten van 
electrische ‘spikes’ door 
de neuron gesimuleerd op 
een tijdschaal van tienden 
of  honderdsten van milli-
seconden. Alles bij elkaar 
bepalen dozijnen van dif-
ferentiaalvergelijkingen 
het gedrag van zulke mo-
delneuronen. Doel van 
dit werk is te voorspellen 
hoe de neuron reageert 
op verschillende inputs. 
Daar zijn wedstrijden 
in: modelleerders krijgen 

alle details over een echt neuron op een petrischaaltje, 
inclusief  informatie over hoe deze zich gedraagt in ver-
schillende experimentele condities. Hun taak is vuurpa-
tronen te voorspellen onder andere experimentele condi-
ties. Uit zulk werk komen vaak teleurstellende resultaten. 
Fysiologische details blijken enorm uit te maken voor het 
precieze gedrag van de neuron. Aan de andere kant is er 
ook hoop. Zo blijken vrij simpele modellen het meestal 
te winnen van de ingewikkelde varianten in wedstrijdjes 
‘voorspel-het-neuron’. Biologische neuronen moeten dus 
niet tot in alle details nagebouwd worden om hun gedrag 
redelijk te kunnen voorspellen . 

Dat is goed nieuws voor degenen die een niveau hoger 
werken. Bij hen zijn modelneuronen gebaseerd op een 
aantal simplificaties. Meestal wordt de neuron als een bol-
letje voorgesteld zonder interne structuur en worden en-
kel fysiologische processen gesimuleerd die zich voordoen 
op een tijdschaal van 1 milliseconde of  meer (dus wel het 
vuren van een neuron, maar niet de ionenstromen die het 
vuren creëren). De bekendste van zulke modelneuronen 
zijn zogenaamde integrate-and-fire neuronen. Deze si-
muleren hoe excitatie door andere neuronen ertoe leidt 
dat het membraanpotentiaal van het modelneuron steeds 
hoger wordt, tot een grens wordt overschreden en het 
neuron vuurt. Tenminste, als de input snel achter elkaar 
komt, aangezien het membraanpotentiaal uit zichzelf  

AI en Computationele
Neurowetenschappen

Toen de eerste Artificiële Neurale Netwerken 
(ANN´s) in de jaren veertig werden gebouwd, was 
het doel niet een handige datacruncher of  een paral-
lelle computer. De bedoeling was het brein te be-
grijpen door het gesimplificeerd na te bouwen. 
Neurowetenschappers hadden al ondekt dat het 
brein neuronen herbergde, dat die met elkaar in 
verbinding stonden en dat die verbindingen niet 
willekeurig waren. “Hoeveel intelligentie past er 
in die verbindingen?” Dat was de centrale vraag 
voor de pioniers van de neurale netwerken en dat 
is hij nog steeds. Van de circuits van McCulloch en 
Pitts, die een Turing-machine wilden implemen-
teren met neuronen, via de lerende perceptrons in 
de jaren vijftig, tot de universele approximatoren 
in de jaren tachtig; het antwoord op die vraag was 
bijna altijd: er past heel veel intelligentie in ver-
bindingen. Simpele modelneuronen - vaak kno-
pen genoemd - verbonden via slimme bedrading 
kunnen een hoop functies aan. Beter nog, de slim-
me bedrading kan vanzelf  ontstaan als de knopen 
voorzien zijn van intelligente leerregels.
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langzaam terugvalt op een rustniveau waardoor spaar-
zame stimulatie van een neuron maar weinig uithaalt.
Modelleerders die met integrate and fire neuronen of  soort-
gelijke neuronen werken, doen vaak onderzoek naar net-
werken of  leren. Doel van dit werk is te begrijpen hoe 
informatie door het brein heen gaat: wat er in bepaalde 
circuits wordt uitgerekend, en hoe circuits veranderen 
door leren. Vaak proberen zulke modelleerders de ver-
bindingen tussen neuronen realistisch na te bouwen. 
Belangrijk daarbij is bijvoorbeeld hoeveel verbindingen 
een neuron binnen krijgt en welke types neuronen waar, 
met welke neurotransmitter en met welke sterkte verbin-
dingen maken. Dit doen ze met versimpelde neuronen, 
vanwege het vele rekenwerk dat nodig is om neuronen 
realistisch te modelleren, wat netwerken vaak noodzake-
lijk klein houdt. Bovendien wordt het simuleren met zulke 
neuronen al snel zo ingewikkeld dat resultaten nauwelijks 
te interpreteren zijn. Als modelleerder heb je hier dus een 
trade-off: hoe meer detail in het neuron hoe realistischer 
een simulatie kan worden. Hoe minder detail, hoe mak-
kelijker het is om grote netwerken te bouwen en hoe uit-
gebreider je simulatie kan zijn.

Nog een niveau hoger werken modelleerders met model-
neuronen die zo geabstraheerd zijn dat ze weinig meer 
met zenuwcellen te maken hebben. Zij maken modules 
die voor breindelen staan en onderzoeken de taakverde-
ling in het brein en de consequenties van de grove ana-
tomie van het brein. Wat verloren gaat aan detail in zulk 
werk, wordt gewonnen aan overzichtelijkheid, waardoor 
zulke modellen vaak makkelijker tot zinvolle voorspellin-
gen komen. 

Hebben we al wat geleerd?
Computationele neurowetenschappen is niet met een be-
paald seminaal werk begonnen, het is een term die op een 
zeker moment bedacht werd voor wat toen al een steeds 
uitdeiend veld was. Wat hebben we geleerd in de plusmi-
nus vijftien jaar dat dit een serieus vakgebied is? 
Ten eerste dat de ideeën van de ANN-pioniers zo gek niet 
waren. Hebbiaans leren, in 1949 voorgesteld door Do-
nald Hebb , blijkt alom vertegenwoordigd in het brein. 
Maar ook de Widrow-Hoff  delta-leerregel blijkt in het 
brein geïmplementeerd. Niet overal, maar in het cerebel-
lum zit een circuit dat volgens deze regel leert. Ook algo-
ritmen voor reinforcement learning hebben in het brein hun 

toepassing, met name in de basale ganglia. 
Daaruit blijkt meteen de tweede les: dat een zoektocht 
naar een algemene theorie over het functioneren van 
neurale netwerken tijdverspilling is. Neurowetenschap-
pen zijn meer een soort geografie, het in kaart brengen 
van wat er in verschillende hersendelen gebeurt en niet 
een soort natuurkunde, waarin nog steeds gestreefd wordt 
naar de ultieme theorie van alles.
Ten derde hebben we geleerd dat modelleerders hun tijd 
niet verprutsen. Modelleren leidt tot precieze voorspel-
lingen die vaak fout blijken, maar soms goed. Zo kon uit 
de anatomie van de basale ganglia en de fysiologie van 
dopaminereceptoren worden voorspeld hoe patienten 
met de ziekte van Parkinson beslissen. En, om mijn eigen 
werk te citeren, uit de fysiologie van serotoninereceptoren 
kan worden afgeleid wat er fout gaat in het geheugen van 
patiënten met depressie. 
Tenslotte hebben we geleerd dat er in de wetenschap niets 
boven wiskunde gaat. Het modelleren van het brein is uit-
eindelijk toegepaste wiskunde: elk modelneuron is in de 
kern een verzameling wiskundige vergelijkingen met een 
verhaaltje er omheen. Zoals wiskunde in andere weten-
schappen helpt in het precies maken van theorieen, zo 
doet het dat ook in de neurowetenschappen. Betere wis-
kunde leidt tot betere modellen, leidt tot betere neurowe-
tenschap. Als we het brein ooit helemaal begrijpen, moet 
de nobelprijs naar de differentiaalvergelijking. ø
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Zeppy
Met rookpluimpjes en boterkuipjes de ruimte in
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Joël Kuiper, Wouter Kruijne, Margreet Vogelzang, 
Dirk Zittersteyn

De situatie: vier enthousiaste studenten 
halen een robotzeppelin uit elkaar om te 
onderzoeken hoe het werkt. Plots laten de 
vorige eigenaren weten dat ze hun handge-
bouwde robot binnen enkele dagen weer 
willen gebruiken voor een presentatie. Of  
de vier enthousiaste studenten de zeppelin 
voorlopig nog even intact willen houden. 
De vier veranderen in  gestresste studenten 
die met grote haast doch zorgvuldigheid de 
robot weer in elkaar knutselen. Stress gaat 
over in opluchting zodra alle motoren na 
een dag hard werk weer functioneren zoals 
ze behoren. Een opluchting die snel en ruw 
wordt afgekapt door de kreet: “Hé, waar-
om rookt onze zeppelin!?” Dat is het begin 
van de nieuwe periode voor een project dat 
al enkele jaren meegaat aan de Rijksuni-
versiteit Groningen.

In 2007 begonnen vier AI-
masterstudenten aan een 
ambitieus project: het bou-
wen van een autonome zep-
pelin. Sindsdien is het project 
uitgegroeid tot een symbool 
van de studie AI in Gronin-
gen en wordt ‘Zeppy’ breed 
ingezet als promotiemiddel. 
Zo stond de zeppelin te pron-
ken op CeBIT, het grootste 
ICT-event ter wereld, heeft 
hij de regionale TV-zender 
TVNoord gehaald en stond 
hij recent op het innovatie-
congres ICTDelta te Utrecht. 
 
Het project is veranderd van 
een kant-en-klare speelgoedzeppelin in een volledig zelf-
gebouwd systeem. Bijna twee jaar later zetten vier nieuwe 
studenten het project van Jaldert Rombouts, Tessa Ver-
hoef, Matthijs Zwinderman en Tijs Zwinkels voort.

Het eindresultaat van het Zeppy-project.

Achtergrond
“True intelligence needs a body” was de gedachte achter ‘Zep-
py the project’. Een les die de theorie van �mbodied �m-
bedded Cognition ons leert. Het belang van een lichaam om 
intelligentie te uiten in de echte wereld is iets wat niet 
onderschat mag worden. Het biedt mogelijkheden en 
moeilijkheden die simulaties niet bieden. Simpele regels 

kunnen complex gedrag tot 
gevolg hebben in interactie 
met de omgeving, maar ook 
zijn er problemen als ruis 
in sensoren en actuatoren, 
slecht gespecificeerde ruim-
tes waarin de berekeningen 
plaats moeten vinden en de 
mogelijkheid tot onverwachte 
situaties zoals rookpluimpjes 
gepaard met de geur van 
smeulende elektronica. Auto-
nome Robotica leert ons dat 
de wereld echt complex is. 
 
Veel van het onderzoek in het 
gebied van autonome roboti-
ca wordt gedaan met rijdende 

robots. De uitdagingen van de extra dimensie van het vlie-
gen en de mogelijkheden die een groter visueel zicht met 
zich meebrengen spreken echter nog tot de verbeelding. 
 

Het gebruik van zeppelins om deze verbeelding te 
onderzoeken is niet uniek. De voordelen hiervan 
boven het gebruik van helikopters of  vliegtuigjes 
zijn groot. Zeppelins houden zichzelf  gemakke-
lijk in de lucht zonder grote hoeveelheden ener-
gie te verbruiken, en ze zijn relatief  goedkoop 
en gemakkelijk te besturen. Ook hebben ze de 
mogelijkheid laag boven de grond te vliegen en 
zichzelf  stationair te houden voor lange periodes. 
 
Deze voordelen zijn niet onbekend in de weten-
schappelijke gemeenschap. Verschillende toepas-
singen zijn al voorgesteld. Zo zou een autonoom 
netwerk van zeppelins telecommunicatie in ramp-
gebieden kunnen verzorgen. De zeppelins zou-
den dan als een zelfhelende zwerm ingezet kun-
nen worden, automatisch zoekend naar de beste 
configuratie voor optimale draadloze dekking. 
Een andere voor de hand liggende toepas-

sing is het gebruiken van zeppelins als bewakings-
hulpmiddel (Sevcik et al., 2005). Het is bijvoorbeeld 
mogelijk de zeppelins uit te rusten met agressiedetec-
tors. Ook het in kaart brengen van landschappen, zo-
als het LAAS-CNRS project onderzocht heeft, be-
hoort tot de mogelijkheden (Hygounenc et al., 2004). 
 
De constructie
Tijdens het ontwikkelen heeft het team verschil-
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lende afwegingen moeten maken op het gebied van 
hardware en software. Het allereerste prototype was 
een speelgoedzeppelin besteld uit Japan. Door de af-
standsbediening aan te sluiten op een laptop via USB 
was de eerste stap naar zelfstandigheid opgelost. Het 
werd echter duidelijk dat voor complexere mogelijk-
heden een andere oplossing gevonden moest worden. 
 
Uiteindelijk is er gekozen voor een zelfgemaakte ballon 
door het aan elkaar smelten van schildersplastic (ook 
wel bekend als afdekplastic). Als gondel werd een boter-
kuipje van het merk Botergoud gebruikt. Gewicht was 
van groot belang bij het maken van alle keuzes. Uit-
eindelijk zou het geheel niet meer mogen wegen dan 
400 gram zodat de zak voldoende lift kon garanderen. 
 
Ook bij het maken van keuzes omtrent een ingebouwde 
computer moest uiteraard rekening gehouden worden 
met gewicht. Uiteindelijk is er gekozen voor Gumstix 
(www.gumstix.com), een compacte computer uitgerust 
met een ARM processor en 64MB geheugen waarop Li-
nux is geïnstalleerd. Gumstix heeft in combinatie met de 
Robostix-uitbreiding een ruim aantal poorten waaronder 
USB, I2C en algemene digitale en analoge I/O-bussen. 
Door deze ruime hoeveelheid poorten is het gemakkelijk 
om het systeem uit te breiden met sensoren en motoren. 
Voor communicatie met het basisstation kan gebruik ge-
maakt worden van de ingebouwde Bluetooth-antenne.  
Figuur 1 geeft een schematische weergave van hoe deze 
techniek in het boterkuipje zit.

figuur 1. Het besturingsschema van Zeppy

Door een sonarsensor is Zeppy in staat zijn hoogte in te 
schatten. Deze sonarsensor is via een I2C bus gekoppeld 
aan de Gumstix. Daarnaast is Zeppy uitgerust met een 
afzonderlijke wireless camera. Deze twee sensoren stel-
len de zeppelin in staat zijn omgeving waar te nemen. 
Figuur 2 geeft een algemeen beeld van de koppeling van 
de systemen. 

figuur 2. de gondel van Zeppy

Door via bluetooth UDP pakketjes te sturen kan Zeppy 
bestuurd worden vanaf  een grondstation. Op dit grond-
station word gebruik gemaakt van OpenCV om de ca-
merabeelden te verwerken. OpenCV is een door Intel 
beschikbaar gestelde Computer Vision bibliotheek. Op 

dit moment wordt het onder andere 
gebruikt voor een biologisch geïn-
spireerd bewegingsdetectiesysteem 
genaamd Elementary Motion De-
tection (Iida & Lambrinos, 2000) en 
gezichtsherkenning. Veel van de AI 
van Zeppy wordt op dit moment nog 
op het basisstation gedaan. Hierdoor 
worden er regelmatig pakketjes tus-
sen de zeppelin en het grondstation 
gestuurd. Het gewenste eindresultaat 
is dat de zeppelin autonoom een weg 
kan vinden, objecten kan ontwijken 
en taken kan uitvoeren. 
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Ruimtevaart
Het frame voor de vliegende robot is door het oude team 
gelegd, en nu is het tijd voor het nieuwe team om zich te 
richten op het inbouwen van autonomie. Het team heeft 
besloten zich vooral te richten op de uitdagingen die lig-
gen in de ruimtevaart. Op 19 mei 2005 fotografeerde 
de Mars-exploratierobot Spirit een adembenemende 
zonsondergang. De Spirit en Opportunity robots die in 
januari 2004 geland zijn doen nog steeds onderzoek op 
Mars. Een interessante vraag is dan ook: “Wat kunnen 
robotzeppelins in de ruimtevaart betekenen?”. Een zep-
pelin heeft als voordeel dat hij geen last heeft van obsta-
kels als rotsen in een onbekende omgeving. De zeppelin 
heeft dus de mogelijkheid autonoom gegevens op te ha-
len over de planeet of  maan zonder in kraters te vallen. 
Andere suggesties zijn de zeppelin te gebruiken als hulp 
voor een grondvoertuig: de zeppelin zou dan gegevens 
over het terrein kunnen verzamelen en direct doorspe-
len aan het grondvoertuig, of  hij kan gebruikt worden 
als tussenpersoon tussen de satelliet en het grondvoertuig 
(Fink, W. et al., Elfes et al., 2003). Mars zou een slechte 
kandidaat zijn vanwege zijn dunne atmosfeer, maar de 
maan Titan van Saturnus is wel voorgesteld als een goe-
de kandidaat (Hall et al., 2002). Het lijkt erop dat zep-
pelins een ideaal medium kunnen zijn voor onderzoek 
op planeten met een atmosfeer. Wij hopen dan ook de 
software dit jaar voldoende volwassen te krijgen om het 
project te demonstreren op een internationale beurs. 
 
Toekomst
Uiteindelijk bleek de rook uit de voltageregulator te ko-
men en was er geen permanente schade. Toch was het 
voor ons een harde les. Om ons meer te kunnen con-
centreren op de AI en het knutselen over te laten aan de 
professionals hebben wij ons gericht tot Elektrotechniek 
en Werktuigbouwkunde aan de Hanze Hogeschool. Er 
liggen plannen om samen een nieuwe zeppelin te bou-
wen; robuuster, eleganter en betrouwbaarder. Wij hopen 
dat we met een betere constructie meer kunnen berei-
ken op het gebied van autonoom gedrag. Een van de 
mogelijkheden die we willen verkennen is een gelaagde 
architectuur waarbij we symbolische opdrachten kunnen 
geven. Deze symbolische opdrachten zouden ‘verken-
Omgeving’ of  ‘begeleidGrondvoertuig’ kunnen zijn. In 
de lagere lagen zouden zelflerende sensormotorkoppe-
lingen plaats kunnen vinden om het uitvoeren van deze 
opdrachten tot een goed einde te brengen. Uiteindelijk 
zou het heel mooi zijn als we op deze manier bij kunnen 
dragen aan onderzoek naar verre planeten en manen. ø 
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