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Hier een mooie titel
Van de redactie

2010, de toekomst. Een project van de Amerikaanse defensie is uit de hand gelo-
pen. Kunstmatige intelligente levensvormen domineren het internet. Iedereen is 
met elkaar verbonden via een brain-implant en upload-link, alles is digitaal. Virus-
sen bedreigen niet alleen computers maar ook mensen. Robots hebben de wereld 
overgenomen, en de laatste man strijd dapper door met zijn Magnum .22. 

Het had zo maar uit een science fiction boek kunnen komen van de jaren ‘�0. 
2010 klinkt magisch, als vliegende auto’s en kille robots, maar eigenlijk is dit jaar 
niet anders dan het jaar ervoor. Technologie gaat snel, maar ook weer niet zo snel. 
Toch komt het er wel aan.  

De Amerikaanse defensie heeft inmiddels 6.000-12.000 robots operatief  in Irak 
en Afghanistan. Vooralsnog zijn deze bedoeld voor het opruimen van bommen en 
spionage vanuit de lucht, maar het is wachten op de volautomatisch rijdende tank 
met beeldherkenning, machine learning besturing en een volautomatische mitrail-
leur. Het komt eraan, want het is de logisch volgende stap. Cyborgs, space wars 
en een brain-upload-link naar het internet, vroeg of  laat is het er; nog een paar 
nachtjes slapen. 

Ondertussen vermaakt de hoofdredacteur zich met de betere science fiction films. 
Films als Avalon, Cloverfield, Children of  Men, Gattaca, Pi, Blade Runner en 
Ghost in the Shell. Een recensie van die laatste film vind je in dit blad. Verder 
hebben we een column, boekrecensie, interview, AI nieuws, en natuurlijk veel in-
teressante artikelen. 

Een van de artikelen is een herpublicatie van ‘Wat maakt een probleem moeilijk 
(of  makkelijk)?’. Bij de vorige druk ontbraken de plaatjes en waren de formules 
niet goed afgedrukt. Onze excuses daarvoor. Hierbij een betere versie!

Veel leesplezier!

Joris de Ruiter, 
Hoofdredacteur De Connectie

De ConnectieDe Connectie
nummer 3, jaargang 4, Maart 2010nummer 3, jaargang 4, Maart 2010

2010
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:: AI news 

Brain-Controlled Cursor
ScienceDaily (Feb. 16, 2010) — Harnessing 
brain signals to control keyboards, robots 
or prosthetic devices is an active area of  
medical research. Now a rare peek at a 
human brain hooked up to a computer 
shows that the two can adapt to each other 
quickly, and possibly to the brain’s benefit.
 Researchers at the Univer-
sity of  Washington looked at signals on 
the brain’s surface while using imagined 
movements to control a cursor. The team 
of  computer scientists, physicists, physi-
ologists and neurosurgeons studied eight 
patients awaiting epilepsy surgery at two 
Seattle hospitals. Patients had electrodes 
attached to the surface of  their brains dur-
ing the week leading up to the surgery.

Asking people to imagine doing a movement 
- such as moving their arm - is commonly 
done to produce a brain signal that can 
be used to control a device. The research-
ers first recorded brain patterns when 
human subjects clenched and unclenched 
a fist, stuck out a tongue, shrugged their 
shoulders or said the word “move”.
 Next, the scientists recorded 
brain patterns when subjects imagined 
performing the same actions. These pat-
terns were similar to the patterns for actu-
al action but much weaker, as expected 
from previous studies. The researchers 
linked these partterns to moving a cur-
sor toward a target on a computer screen. 
 After less than 10 minutes of  prac

tice, brain signals from imagined movement 
became significantly stronger than when 
actually performing the physical motion.
 The rapid change of  activity dur-
ing this type of  learning bears testimony to 
the remarkable plasticity of  the brain as it 
learns to control a non-biological device. 
After less than 10 minutes of  training, two 
of  the subjects also reported they no longer 
had to imagine moving the body part and 
could just think about moving the cursor.
 The finding holds promise for 
rehabilitating patients after stroke or other 
neurological damage. It also suggests that a 
human brain could quickly become adept 
at manipulating an external device such as 
a computer interface or a prosthetic limb.

The brain forgets things on purpose  
Physorg.com, Feb. 18, 2010 — Learning 
requires removing memories to allow for 
new information to come in, experiments 
with flies suggest. 
 Researchers have traced the 
process to a molecular pathway includ-
ing a small protein known as Rac. 

When that mechanism is blocked, flies 
hold on to newly acquired memories 
for longer than they otherwise would. 
 Rac switches on when flies sim-
ply forget with the passage of  time. It 
just switches on faster when the insects 
either get distracted by new information 
or “confused” by conflicting experiences. 

When Rac was blocked, new memo-
ries decayed more slowly, extending 
their life from a few hours to more than 
a day. When Rac levels were artificial-
ly increased however, the insects’ new 
memories were erased more rapidly.

Organized chaos gets robots going
Physorg.com, Jan. 17, 2010 — Scientists at 
the Max Planck Institute for Dynamics and 
Self-Organization have developed a walking 
robot that can flexibly and autonomously 
switch between different gaits, modeled on 
human-animal neural circuits called “cen-
tral pattern generators” (CPG). This is a 
simple network with just a few sensors that 
can create very diverse movement patterns. 
 The secret of  its functioning 
lies in “chaos control”. If  uncontrolled, 
the CPG produces a chaotic activity pat-
tern, but this activity can be very easily 
controlled by the sensor inputs into peri-
odic patterns that determine the gait. 
 Even simple insects can gener-
ate quite different movement patterns 
with their six legs. They use various gaits 

depending on whether they crawls uphill 
or downhill, slowly or fast. In humans 
and animals, periodically recurring move-
ments like walking or breathing are also 
controlled by central pattern generators. 
 Scientists have been using this 
principle in the development of  walking 

machines. To date, typically one 
separate CPG was needed for 
every gait. Depending on the 
information it receives from it’s 
environment - about whether 
there is an obstacle in front of  
it or whether it climbs a slope 
-  it selects the CPG control-
ling the gait that is appropri-
ate for the respective situation.
 The robot developed by 
the Göttingen scientists now man-
ages the same task with only one 

CPG that generates entirely different gaits, 
and which can switch between these gaits 
in a flexible manner. In the future, the robot 
will be equipped with a memory device 
which will enable it to complete movements 
even after the sensory input ceases to exist.
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Emerging video captcha
ScienceDaily (Dec. 31, 2009) — We see 
the popular “captcha” security mecha-
nism often on websites. It ask us to type 
wavy letters into a box, making sure the 
user is a human instead of  a spambot. 
 So far, it’s been a constant battle 
between new captcha versions and advanced 
spam bot techniques. Now, a research 
project demonstrates how a new kind of  
video captcha may be harder to outsmart.
 “Humans have a very special skill 
that computer bots have not yet been able 
to master,” says Prof. Cohen-Or. “We can 
see what’s called an ‘emergence image’ - an 
object on a computer screen that becomes 
recognizable only when it’s moving - and 
identify this image in a matter of  seconds. 

While a stationary object on a mottled 
background might be unreadable to people,  
it becomes part of  our gestalt as it moves, 
allowing us to recognize and process it.”
 In the new research paper, Prof. 
Cohen-Or describes a synthesis technique 
that generates pictures of  3-D objects, 
like a running man or a flying airplane. 
This technique, he says, will allow security 

developers to generate an infinite number 
of  moving “emergence” images that will 
be virtually impossible for any compu-
ter algorithm to decode. “Emergence,” 
as defined by the researchers, is a unique 
human ability to collect fragments of  seem-
ingly useless information, then synthesize 
and perceive it as an identifiable whole. 
So far, computers don’t have this skill.

Looks can’t kill but might control your 
mp3 player

February 17, 2010 - AP technology — The advent of  
wireless headsets has led to the sometimes confus-
ing sight of  people who look like they’re talking to 
themselves, until you realize they’re on a phone call. 
If  a technology demonstration by NTT DoCoMo 
goes anywhere, we may have to get ready for anoth-
er odd sight: people who quickly flick their gaze 
sideways and roll their eyes for no apparent reason.
 The company has created headphones that 
sense eye movements to control your mp3 player. For 
instance, you can look from right to left to pause your 
music. Look right, then right again, to skip to the 
next track. Roll them clockwise to raise the volume.
 The Eye-Controlled Earphones have 
electrodes around the outside of  the buds. These 
electrodes, called ‘electroculograms’ (EOG), 
detect tiny difference in the electrical poten-
tial of  the eyes as they move. The eye is posi-
tive at the cornea and negative at the retina. As 
the eyes move, the potential around it changes, 
and these changes can be used to control things. 
 The company demonstrated the 
headphones this week at a congress in Bar-
celona. It doesn’t have any specific plans 
to get the technology into the market.

CGI trees
ScienceDaily (Jan. 27, 2010) — Com-
puter scientists at the University of  
Bath have developed a new way of  
making life-like animations of  trees 
using video footage of  the real thing.
 This technique could be used 
by animators and computer games 
designers to automatically generate 
realistic trees that move in a natural 
way. Most computer games and ani-
mations have a static background, or 
use a large team of  animators to pains-
takingly draw each tree individually.

Dr Peter Hall and Chris Li of  the 

University’s Department of  Com-
puter Science, have developed a 
program that will let the computer 
“watch” video footage of  a tree to 
enable it to make computer-anima-
tions that mimic the way branch-
es and leaves move in the wind.
 The user simply has to draw 
around the tree outline in the first 
frame of  the video. The program then 
makes a model of  the tree and tracks 
how the leaves and branches move 
in the video. It then uses algorithms 
to copy this movement and can use 
this information to “grow” lots more 
trees that are all slightly different.

Chemical computer that mim-
ics neurons to be created
BBC News, Jan. 11, 2009 — A new 
biologically inspired “wet compu-
ter” research project uses chemical 
reactions to mimic neurons. The wet 
computer incorporates several recently 
discovered properties of  chemical sys-
tems that can be hijacked to engineer 
computing power. It uses chemistry 

to accomplish the signal processing 
similar to that of  our own neurons. 
 It is intended for uses such 
as controlling molecular robots, 
fine-grained control of  chemical 
assembly, and intelligent drugs that 
process the chemical signals of  the 
human body and act according to 
the local biochemical state of  the cell.



6

Wat maakt een probleem moeilijk (of makkelijk)? 
Iris van Rooij, docent KI, RU Nijmegen, i.vanrooij@donders.ru.nl 
Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

Er is een bepaald soort moeilijke problemen dat 

een belangrijke rol speelt in debatten in de cogni-

tiewetenschap. Dit zijn de zogeheten NP-moeilijke 

problemen. Deze problemen hebben de eigenschap dat de 

tijd die nodig is om ze op te lossen exponentieel groeit met 

de grootte van de input (ofwel begintoestand) van het pro-

bleem.1  Omdat een exponentiele groei snel astronomische 

omvang kan aannemen worden NP-moeilijke problemen 

ook wel computationeel onhandelbaar genoemd (intractable). 

 Neem bijvoorbeeld het handelsreizigersprobleem. In dit pro-

bleem is het de bedoeling een zo kort mogelijke route te vinden tussen 

alle steden die de handelsreiziger wil bezoeken. Een gegeven input voor 

het handelsreizigersprobleem bestaat uit een n aantal steden met hun 

paarsgewijze afstanden. Een exponentieel algoritme voor dit probleem 

heeft een tijd van orde 2n nodig om een handelsreizigersprobleem op 

te lossen. Dit is nog te doen als het aantal steden niet zo groot is, maar 

de tijd nodig voor het vinden van de juiste oplossing rijst snel de pan 

uit voor meer steden. Bijvoorbeeld, voor 10 steden is de benodigde tijd 

niet meer dan een paar seconden. Voor 100 steden loopt de tijd al op 

naar een aantal eeuwen. En voor 1000 steden is er meer tijd nodig dan 

er verstreken is sinds het ontstaan van het universum.

Belang voor de Cognitiewetenschap  NP-moeilijkheid wordt in 

de cognitiewetenschappelijke literatuur geregeld gebruikt als argument 

voor of  tegen iets2.  Ik geef  hier drie voorbeelden ter illustratie.

 In navolging van ideeën van de econoom en onderzoeker 

in de Kunstmatige Intelligentie Herbert Simon in de jaren �0, en de 

fi losoof  Christopher Cherniak in de jaren 80, wordt NP-moeilijkheid 

soms gebruikt als verklaring van het fenomeen dat mensen in hun 

oordeelvorming en keuzegedrag systematisch de regels van de logica 

en kanstheorie schenden3.  Het argument gaat ongeveer als volgt: Als 

mensen zouden denken volgens de regels van de logica en kanstheorie, 

dan zouden zij regelmatig voor NP-moeilijke problemen gesteld wor-

den en die oplossen; het is niet aannemelijk dat mensen in redelijke tijd 

NP-moeilijke problemen kunnen oplossen; ergo, mensen moeten wel 

afwijken van de regels van de logica en kanstheorie.

 Een sterk gerelateerd argument is dat de rationele of  opti-

malisatiemodellen van menselijke cognitieve processen - zoals bij-

voorbeeld de tegenwoordig zeer populaire Bayesiaanse modellen - 

NP moeilijk zijn, en dus bij voorbaat onrealistisch voor hoe mensen 

 werkelijk denken. Dit argument wordt onder andere gemaakt door de 

besliskundige Gerd Gigerenzer en zijn collega-onderzoekers van het 

Max Planck Instituut in Berlijn. Deze onderzoekers geven heuristieken 

en satisfi cing�  modellen als veel aannemelijker.

 NP-moelijkheid wordt ook gebruikt als argument vóór een 

modulaire architectuur van het brein, en daarmee tégen een niet-

modulaire architectuur. Dit standpunt is gebaseerd op het volgende 

argument: Als het brein een niet-modulaire architectuur zou hebben, 

dan zouden alle processen in het brein toegang hebben tot informatie 

over alle andere processen in het brein; dit zou leiden tot een zoge-

heten combinatorische explosie van achtergrondinformatie, wat een 

NP-moeilijk probleem zou impliceren; het is, zoals gezegd, niet aan-

nemelijk dat mensen NP-moeilijke problemen oplossen; ergo, het brein 

is modulair. 

 Deze voorbeelden illustreren hoe het concept ‘NP-moei-     

lijkheid’ een centrale rol speelt in een aantal belangrijke debatten 

in de cognitiewetenschap. De vraag die ik hier zal belichten is welke 

vooronderstellingen er gedaan worden in deze debatten over wat een 

probleem NP-moeilijk maakt, en daarmee ook welke aanpassingen 

van een NP-moeilijk probleem verondersteld worden het makkelijk te 

maken�.  De juistheid van deze vooronderstellingen is immers cruciaal 

voor de argumenten die in deze debatten aangevoerd worden.

Misvattingen over NP-moeilijkheid

Er doen nogal wat mythen de ronde over de oorzaken van NP-moei-

lijkheid:

1.    Optimalisatie maakt problemen moeilijk.

2.    Satisfi cing maakt problemen makkelijk.

3.    Grote zoekruimtes maken problemen moeilijk.

�.    Het gebruik van heuristieken maakt problemen makkelijk.

�.    De eis van exacte oplossingen maakt problemen moeilijk.

6.    Bij benadering oplossen maakt problemen makkelijk.

1 Hierbij wordt er altijd de wiskundige aanname gemaakt dat P != NP; Zie het artikel “P is NP or not NP, that is the question’ van 

Julia Meuwese in De Connectie van Juli 200� voor een uitleg van de wiskundige achtergrond van deze aanname.

Many real-world problems are computationally intractable 
(or NP-hard), which means that no machine or mind can fi nd 
the best (optimal) strategy, even if one exists. … Intractable 
problems defy optimizing and make satisfi cing solutions 
necessary for both mind and machine (Gigerenzer, 2008).

… any processor that had to access the full set of the agent’s 
background beliefs … would be faced with an unmanageable 
combinatorial explosion. (Carruthers, 2003)

Herpublicatie:  Dit artikel is deels verschenen in 
de vorige Connectie, maar was toen niet compleet. 
Hierbij de complete versie.
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De Connectie
nummer 3, jaargang 4, Maart 2010

Ik zal uitleggen waarom al deze stellingen een problematisch karakter 

hebben en niet algemeen geldend zijn. Na afl oop zal ik een alternatief  

bieden. Dat wil zeggen, ik zal een raamwerk voorstellen waarin we op 

een zinvolle manier de vraag ‘Wat maakt een NP-moeilijk probleem 

moeilijk (of  makkelijk)?’ kunnen beantwoorden.

Mythe 1: Optimalisatie is moeilijk

Een standpunt dat regelmatig verdedigd wordt door tegenstanders van 

rationele of  optimalisatiemodellen van cognitieve processen, is dat opti-

malisatieproblemen inherent moeilijk zijn. Het argument wordt over 

het algemeen met voorbeelden onderbouwd, bijvoorbeeld als volgt: Het 

handelsreizigersprobleem is een optimalisatieprobleem, want het doel is 

om een optimale route te vinden (‘optimaal’ betekent in dit geval ‘het 

kortste’); het is bekend dat het handelsreizigersprobleem - net als hon-

derden andere optimalisatieproblemen - NP-moeilijk is; ergo, optima-

lisatie is moeilijk.

 Het argument is eenvoudig te weerleggen. Er zijn heel veel 

optimalisatieproblemen die makkelijk zijn. Neem bijvoorbeeld het mini-

maal opspannende boom probleem. Dit is het probleem waarbij een 

aantal steden met elkaar verbonden dient te worden in een boomstruc-

tuur (zie Figuur 1) en daarbij de totale lengte van de takken van de boom 

te minimaliseren. Dit probleem lijkt een beetje op het handelsreiziger-

probleem, en is ook een optimalisatieprobleem. Echter, in tegenstelling 

tot het handelsreizigersprobleem, is het minimaal opspannende boom 

probleem - net als honderden andere optimalisatieproblemen - mak-

kelijk op te lossen en dus niet NP-moeilijk.

Mythe 2: Satisfi cing is makkelijk

Een tegenwerping op bovenstaande zou kunnen zijn: ‘Ok, niet alle opti-

malisatieproblemen zijn even moeilijk, en sommige blijkbaar zelfs mak-

kelijk, maar een niet-optimale (bijv. satisfi cing) oplossing zoeken is in 

ieder geval wel altijd makkelijker!’ Hoe aannemelijk de tegenwerping 

misschien ook is, het klopt niet met de wiskundige feiten. Neem bijvoor-

beeld de volgende variant van het handelsreizigersprobleem: Zoek voor 

een aantal steden een route die alle steden bezoekt en niet langer is dan 

s, waarbij s het satisfi cing criterium is dat bepaalt welke lengte `goed 

genoeg’ is. Het is bekend dat deze variant van het handelsreizigerspro-

bleem ook NP-moeilijk is. Hetzelfde geldt voor satisfi cing varianten van 

een heleboel andere optimalisatieproblemen. Satisfi cing an sich is dus 

duidelijk niet makkelijk. 

Mythe 3: Grote zoekruimtes zijn moeilijk

De moeilijkheid van NP-moeilijke problemen wordt vaak geweten aan 

het feit dat de zoekruimte voor mogelijke oplossingen een combinatori-

sche explosie vertoont. Dit zie je ook bij het handelsreizigersprobleem. 

Voor n steden bestaan er (n – 1)!/2 verschillende routes. Dat betekent 

dat er slechts twaalf  verschillende routes voor vijf  steden bestaan, maar 

het aantal groeit snel uit tot 1016 routes voor 20 steden (meer dan het 

aantal neuronen in het brein), 1030 routes voor 30 steden (meer dan 

het aantal seconden sinds de Big Bang), en 1088 routes voor 6� steden 

(meer dan het aantal atomen in het universum). Het is onhaalbaar om 

alle mogelijk routes na te gaan om de kortste te vinden, zelfs voor pro-

blemen van beperkte grootte. De conclusie lijkt snel getrokken dat de 

grootte van de zoekruimte de oorzaak is van de NP-moeilijkheid van 

het handelsreizigersprobleem. Deze conclusie gaat echter voorbij aan 

het feit dat een grote zoekruimte geen voldoende voorwaarde is voor 

NP-moeilijkheid. 

 Dit is weer gemakkelijk te illustreren aan de hand van een 

voorbeeld. Het minimaal opspannende boom probleem heeft een zeker 

zo grote zoekruimte als het handelsreizigersprobleem. De reden daar-

voor is dat er véél meer mogelijkheden zijn n steden in een boomstruc-

tuur te verbinden dan dat er mogelijkheden zijn om ze te verbinden 

tot een pad, ofwel route (een pad is immers slecht één mogelijke boom, 

eentje zonder vertakkingen). Ondanks het feit dat de zoekruimte van 

het minimaal opspannende boom probleem dus groter is dan die voor 

het handelsreizigersprobleem, is de laatste NP-moeilijk maar de eerste 

niet. 

 Een grote zoekruimte maakt een probleem dus niet per se 

moeilijk. Het gaat er eerder om of  er een manier bestaat om het pro-

bleem op te lossen zonder de hele zoekruimte (of  een exponentieel groot 

deel daarvan) te hoeven doorzoeken. Dit is blijkbaar wel mogelijk voor 

2 Hierbij moet opgemerkt worden dat het soms slechts de veronderstelling betreft dat een probleem NP-moeilijk is, zonder dat er daarvoor een bewijs is geleverd. NP-

moeilijkheid van een probleem is namelijk alleen via wiskundig bewijs vast te stellen.
3 Voor een klassieker over dit onderwerp, zie Kahneman et al. (1�82). 
� De term satisfi cing werd door Herbert Simon geïntroduceerd als tegenhanger van optimising. In satisfi cing wordt eerst bepaald wat voor type oplossing goed genoeg 

(satisfactory) is, en wordt vervolgens naar een dergelijke oplossing gezocht.

Een set van steden           Een handelsreizigersroute         Een opspannede boom

Figuur 1. Illustraties van het handelsreizigersprobleem en het minimaal opspan-
nende boom probleem.  

Wat maakt een probleem moeilijk (of makkelijk)? 
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het minimal opspannende boom probleem, maar niet voor het handel-

reizigersprobleem. 

Mythe 4: Heuristieken zijn makkelijk

Als het gaat om zoekruimtes selectief  te doorzoeken, dan wordt er ook 

vaak van ‘heuristieken’ gesproken. Dit zijn zoekalgoritmen die gebruik 

maken van vereenvoudigende aannames of  ‘vuistregels’ bij het zoe-

ken naar een oplossing. Heuristieken garanderen niet dat ze de juiste 
 o    plossing vinden, maar worden wel geacht die soms te vinden, of  in 

ieder geval vaker dan een willekeurige gok. Gezien de aard van heu-

ristieken wordt soms de veronderstelling gedaan dat alle heuristieken 

makkelijk zijn, in die zin dat ze niet zelf  ook NP-moeilijk kunnen zijn. 

Dit blijkt niet het geval. 

 Om dit toe te lichten stappen we over op een ander soort pro-

bleem, een probleem dat model staat voor een aspect van het menselijk 

denken. Dit is het probleem waarbij men moet bepalen wat men alle-

maal gelooft na het doen van nieuwe observaties. Stel je hoort dat een 

medestudent met de opleiding KI is gestopt omdat zij de studie weinig 

uitdagend vond. Bij het horen van deze informatie pas je mogelijk je 

ideeën over de persoon en/of  de opleiding aan. Maar hoe doe je dat 

op een manier zodat je ideeën precies kloppen met de werkelijkheid? 

Er bestaat geen enkel algoritme dat precies de juiste oplossing geeft - 

dat wil zeggen, precies bepaalt wat wel en niet waar moet zijn gegeven 

de ‘data’ - omdat er altijd meerdere geloofsfi xaties logisch consistent 

kunnen zijn met wat je observeert (denk bijvoorbeeld aan het feit dat 

de grote variatie in fl ora en fauna of  deze planeet voor sommigen een 

reden is om te geloven in God terwijl anderen geloven dat het een bij-

product is van evolutie). Volgens coherentisten maken mensen bij het 

bepalen van geloofsfi xaties gebruik van een heuristiek die de combinatie 

van ideeën die het meest coherent is met de data voor waar aanneemt. 

Deze heuristiek is ook vormgegeven in een model door de fi losoof  Paul 

Thagard als een constraint satisfaction problem (CSP). 

 Het CSP-model gaat ervan uit dat het menselijke brein een 

netwerk van deels samenhangende en deels tegensprekende ideeën 

implementeert. Twee ideeën in het netwerk die met elkaar samenhan-

gen zijn verbonden door een ‘positieve verbinding’, en twee ideeën die 

elkaar tegenspreken zijn verbonden door een ‘negatieve verbinding’. 

Een positieve verbinding representeert een beperking waarvan we zeg-

gen dat hij gerespecteerd wordt als de verbonden ideeën dezelfde waard-

heidwaarde worden toegekend (dat wil zeggen, beiden ‘waar’ of  beiden 

‘onwaar’), en een negatieve verbinding representeert een beperking 

die gerespecteerd wordt als de verbonden ideeën verschillende waar-

heidswaarden worden toegekend (dat wil zeggen, de ene ‘waar’ en de 

andere ‘onwaar’). De meest coherente geloofsfi xatie is volgens het CSP-

model een combinatie van waarheidswaarden die het maximale aantal 

beperkingen respecteert. Ondanks de heuristieke status van coherentie 

voor het oplossen van het geloofsfi xatieprobleem is bekend dat het CSP-

model NP-moeilijk is. Dit illustreert dat niet alle heuristieken makkelijk 

zijn. 

Mythe 5: Exactheid is moeilijk

Sommige lezers halen misschien hun wenkbrauwen op bij het idee dat 

het CSP-model een heuristiek zou zijn. Een argument zou als volgt kun-

nen gaan: Een heuristiek is een procedure die ergens ook steken laat 

vallen; het is natuurlijk NP-moeilijk om een geloofsfi xatie te vinden die 

alle beperkingen respecteert, maar het is aannemelijker dat mensen een 

oplossing vinden die wel veel maar niet alle beperkingen respecteer; in 

dat geval is CSP veel makkelijker. 

 Er wordt wel vaker gesuggereerd dat het zoeken naar een 

exacte oplossing voor een probleem een oorzaak zou zijn van NP-

 moeilijkheid. Toch gaat er in de redenering iets mis. Het vinden van een 

geloofsfi xatie die alle beperkingen respecteert (of  bepalen dat die niet 

bestaat) is helemaal niet NP-moeilijk. Het is zelfs heel makkelijk. Een 

algoritme dat het werk doet, heeft niet meer nodig dan een tijdspanne 

die lineair is in het aantal verbindingen in het netwerk. De moeilijkheid 

komt in CSP pas om de hoek kijken als het niet mogelijk is om alle 

beperkingen te respecteren. 

 Mogelijk zijn bovenstaande observaties tegenintuïtief. Des te 

belangrijker is het dat we intuïtie niet als enige leidraad gebruiken bij 

het vaststellen of  een probleem wel of  niet NP-moeilijk is.

� We zullen voor het gemak problemen die niet NP-moeilijk zijn `makkelijk’ noemen. Dit is vanzelfsprekend een simplifi catie, omdat problemen 

om veel verschillende redenen moeilijk kunnen zijn. De simplifi catie lijkt in de context van dit artikel gerechtvaardigd, omdat we hier enkel en 

alleen geïnteresseerd zijn in ‘moeilijkheid’ in de zin van ‘NP-moeilijkheid’.

Figuur 2. Een illustratie van het CSP-probleem als model voor geloofsfi xatie: Bij het doen van 
observaties (‘data’) worden waarheidswaarden (‘waar’ of ‘onwaar’) aan de knopen in het 
ideeën netwerk toegeschreven die tesamen leiden tot de grootste interne coherentie. Het ide ëën-
netwerk bestaat uit knopen (= ideeën), waarvan sommige ideeënparen verbonden zijn door 
positieve verbindingen ( = samenhangende ideeën; in zwart aangegeven) of negatieve verbin-
dingen (= elkaar tegensprekende ideeën; in grijs aangegeven). De verbindingen represente-
ren beperkingen die maximaal gerespecteerd worden door de meest coherente geloofsfi xatie.
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Mythe 6: Benadering is makkelijk

De laatste mythe die ik hier bespreek is het wijdverbreide idee dat NP-

moeilijk problemen makkelijk zouden zijn als je ze slechts bij benadering 

zou hoeven op te lossen. In dat geval zou de gevonden oplossing niet 

precies gelijk hoeven te zijn aan de correcte oplossing, maar er alleen 

maar op hoeven lijken. Hier is het cruciaal wat we precies bedoelen met 

‘lijken op’. In de cognitiewetenschappelijke literatuur wordt de beteke-

nis hiervan zelden geëxpliciteerd. Vele interpretaties zijn mogelijk. Ik 

bespreek hier één mogelijk interpretatie.

Neem bijvoorbeeld weer CSP als coherentiemodel. Een oplossing voor 

dit probleem is een geloofsfixatie. Zo’n geloofsfixatie kunnen we model-

leren als een reeks van waarheidswaarden die mentaal toegeschre-

ven worden aan een set van proposities of  ideeën. Stel nu dat Gopt de 

geloofsfixatie is die het meest coherent is. Dan zou je kunnen zeggen 

dat elke G die niet meer dan voor een klein aantal van de waarheids-

waarden verschilt van Gopt op de optimale geloofsfixatie lijkt. Dit zou 

een intuïtieve explicitering kunnen zijn van ‘G lijkt op Gopt’. Nu blijkt 

dat het vinden van een G die lijkt op Gopt ook NP-moeilijk is. In andere 

woorden, er bestaan wel degelijk NP-moeilijke problemen die niet mak-

kelijk te benaderen zijn, zelfs als we een redelijke definitie geven van wat 

een benadering zou kunnen zijn. 

Bronnen van Complexiteit Wat alle mythen over NP-moeilijkheid 

lijken te willen doen is één verklaring bieden voor waarom alle (of  veel) 

NP-moeilijke problemen moeilijk zijn. Een probleemspecifieke benade-

ring lijkt echter veel vruchtbaarder. Het antwoord op de vraag `Wat 

maakt een NP-moeilijk probleem Q moeilijk?’, is misschien wel anders 

wanneer Q het handelsreizigersprobleem is dan wanneer Q het cons-

traint satisfaction probleem (CSP) is.  Als we de vraag op een probleem-

specifieke manier benaderen kunnen we mogelijk ook meer inzicht 

krijgen in welke veranderingen aan een NP-moeilijk probleem Q het 

makkelijk zouden kunnen maken.  

 Om een wiskundige benadering mogelijk te maken, stel ik 

voor om de vraag ‘Wat maakt een NP-moeilijk probleem Q moeilijk?’ 

te herformuleren naar: `Welk aspect van Q is een bron voor de expo-

nentile complexiteit inherent in het probleem?’ Een aspect van een 

probleem wordt ook wel een parameter genoemd. Zo heeft het handels-
 reizigersprobleem diverse parameters, waaronder het aantal punten aan 

de buitenste rand van de set van steden, g (voor grenssteden), en het 

aantal punten binnen de rand, b (voor binnensteden). Deze twee para-

meters zijn in principe onafhankelijk van elkaar te manipuleren, waarbij 

natuurlijk wel g + b = n = het totaal aantal steden. 

 Het constraint satisfaction probleem heeft ook diverse para-

meters, waaronder het aantal samenhangende ideeënparen, s, en het 

aantal elkaar tegensprekende ideeënparen, t. Ook deze twee parameters 

zijn onafhankelijk van elkaar te manipuleren gegeven de beperking dat  

s + t = n = het totaal aantal ideeënparen. 

 We zeggen dat een parameter een ‘bron van complexiteit’ is 

voor een NP-moeilijk probleem Q, als het mogelijk is om Q op te los-

sen in een tijd die alleen snel (lees: exponentieel) groeit in de grootte 

van de parameter, en verder langzaam (lees: polynomiaal) groeit met de 

rest van de input.  Een voorbeeld hiervan is een tijd van orde 2p • n2. In 

zo’n geval is het enkel de parameter p die verantwoordelijk is voor de 

complexiteit inherent in het probleem. Het is dan ook meteen duidelijk 

welke aanpassing van het probleem het makkelijk zou maken: beperk 

het probleem tot situaties waarin de parameter p altijd relatief  klein is 

en het is makkelijk op te lossen! 

Voorbeelden 

Dat de voorgestelde benadering interessante antwoorden oplevert zal ik 

nu illustreren aan de hand van de twee eerder genoemde voorbeelden. 

Het handelsreizigersprobleem is op te lossen in een tijd van orde b! • 

n2 (waarbij b het aantal binnensteden is en n het totaal aantal steden).  

De parameter b is dus een bron van complexiteit voor het handelsreizi-

gersprobleem. Hieruit kunnen we afleiden dat het handelsreizigerspro-

bleem, in het algemeen, moeilijk is omdat b groot kan zijn. Immers, als 

b altijd klein zou zijn (we hebben dan te maken met een beperkte input-

ruimte), dan zou het handelsreizigersprobleem makkelijk zijn.

 Het constraint satisfactionprobleem is op te lossen in een 

tijd van orde 2t+1 • n2 (waarbij t het aantal negatieve connecties is). De 

parameter t is dus een bron van complexiteit voor het constraint satis-

factionprobleem. Zolang die ene parameter maar klein genoeg blijft is 

het probleem altijd makkelijk op te lossen. Deze bevinding leidt tevens 

tot een interessante voorspelling die wellicht door neurowetenschappers 

getoetst kan worden: Geloofsfixatie is volgens het CSP model alleen 

moei-lijk voor breinen met veel ideeën die elkaar tegenspreken en mak-

kelijk voor breinen met veel ideeën die met elkaar samenhangen. 

En dus …?

In een notendop, kunnen we nu het volgende concluderen: 

1.    Lopende debatten in de cognitiewetenschap maken gebruik van 

misvattingen over NP-moeilijkheid. De argumenten voor de standpun-

Figuur 3. Illustratie van verschillende inputs voor het handelsreizigersprobleem. De inputs 
bestaan ieder uit 7 steden, maar variëren van 0 tot 2 binnensteden  (grijs) en van 7 tot 5 
grenssteden (zwart). Inputs zonder binnensteden zijn triviaal: de optimale route zal altijd de 
grenssteden in volgorde aflopen.
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ten zijn daardoor ongefundeerd.

2.    Standpunten zouden gebaseerd moeten worden op wat een NP-

moeilijk probleem echt moeilijk of  makkelijk maakt. Dit lijkt een pro-

bleemspecifi eke benadering te vereisen. 

Een probleemspecifi eke benadering zal de richting waarin de debatten 

zich ontwikkelen drastisch kunnen veranderen. Bijvoorbeeld, rationele 

of  optimalisatie-modellen en niet-modulaire architecturen kunnen dan 

niet meer in het algemeen worden verworpen omdat ze allemaal NP-

moeilijk zouden zijn; mogelijk kunnen sommige worden verworpen en 

andere niet, dat zal per geval moeten worden nagegaan. Tevens kan niet 

meer aangenomen worden dat alle heuristieken, satisfi cing modellen en 

benaderingen vanzelfsprekend makkelijk zijn; er zal voor elk specifi ek 

geval apart bekeken moeten worden of  het NP-moeilijk is of  niet. 

 De probleemspecifi eke benadering die ik voorstel maakt het 

doen van algemene uitspraken een stuk moeilijker, maar niettemin zal 

het volgens mij het computationeel modelleren van cognitie makkelijker 

maken. ø
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Figuur 4. Illustratie van verschillende inputs voor het constraint satisfaction probleem. De 
inputs bestaan ieder uit 4 knopen, maar variëren van 0 tot 2 negatieve verbindingen (zwart) 
en van 6 tot 4 positieve verbindingen (grijs). Inputs zonder negatieve verbindingen zijn trivi-
aal: de optimale geloofsfi xatie kent  altijd aan alle knopen de waarheidswaarde  ‘waar’ toe.



De game-industrie gebruikt 

Kunstmatige intelligentie 

op verschillende manieren om 

computerspellen leuker en rea-

listischer te maken. Zo worden 

intelligente agenten gebruikt 

om het cognitieve gedrag van 

spelkarakters die niet door 

mensen worden aangestuurd 

geloofwaardiger te maken. De 

acties van de spelkarakters 

zijn dan niet langer gebaseerd op een van tevoren geschreven 

script, maar worden tijdens het spel bepaald door intelligente 

virtuele agenten. 

 De virtuele agenten spelen dus de rol van de karakters waarmee 

de speler te maken krijgt in het spel. Dit maakt het mogelijk om een vir-

tuele vijand te ontwikkelen die niet steeds vanuit hetzelfde hoekje aanvalt, 

maar rekening houdt met het gedrag van de speler. Als de agent-vijand 

gedurende het spel merkt dat de speler hem op een bepaalde plek begint 

te verwachten, zal hij een andere aanvalshoek kiezen. Virtuele agenten 

houden dus meer rekening met het gedrag van de speler dan karakters die 

door scripts worden aangestuurd.

 Virtuele agenten die complex en geloofwaardig menselijk 

gedrag vertonen kunnen computerspellen leuker en uitdagender maken. 

Ze kunnen er ook voor zorgen dat hun gedrag soms lastig te begrijpen is. 

In computerspellen die bedoeld zijn voor entertainment zal dit meestal 

geen probleem zijn. Maar bij serious games, spellen die bedoeld zijn om 

de speler iets te leren, is het wel belangrijk om het gedrag van de mede-

spelers te snappen. In een virtueel trainingspel wordt de speler namelijk 

voorbereid op de echte wereld en op interactie met echte mensen. Als de 

virtuele agenten hun gedrag bepalen aan de hand van wat de speler doet, 

leert de speler beter in te zien hoe anderen op zijn gedrag reageren. Maar 

daarvoor is het wel nodig dat de speler goed begrijpt waarom de virtuele 

agenten doen wat ze doen. 

 Een oplossing voor onbegrijpelijk gedrag van agenten is om 

ze uit te rusten met de capaciteit om hun eigen gedrag te verklaren. Dit 

maakt het mogelijk om een agent te vragen “Waarom deed je dat?” nadat 

hij een actie heeft uitgevoerd. Voor mijn promotieonderzoek bij de Uni-

versiteit Utrecht en TNO Human Factors houd ik me hier mee bezig. 

Virtuele training

Er bestaan virtuele trainingspellen voor 

allerlei verschillende taken en vaardig-

heden. Kinderen kunnen bijvoorbeeld 

hun sociale vaardigheden oefenen in 

een spel waarin ze vriendjes moeten 

maken om mee te spelen. Bij de brand-

weer wordt virtuele training ingezet om 

leidinggevenden voor te bereiden op 

incidenten. Ook bij het leger wordt veel 

gebruik gemaakt van virtuele training, bijvoorbeeld om een verkennings-

missie te oefenen. Voor mijn onderzoek heb ik me onder andere gericht 

op een virtuele trainer die op dit moment door TNO Human Factors en 

V-STEP ontwikkeld wordt [�]. Het gaat om een trainingspel voor brand-

bestrijding op marine schepen. De speler van dit spel traint de taak van 

een Offi cier van de Wacht, de offi cier die verantwoordelijk is wanneer er 

een brand op het schip uitbreekt.

 Het spel begint altijd met een brandalarm dat afgaat. Als hij het 

alarm hoort, haast de Offi cier van de Wacht naar het Technische centrum 

van het schip. Daar aangekomen wint hij bij anderen vlug zoveel mogelijk 

informatie in over de situatie van de brand. Vervolgens verzint de Offi cier 

van de Wacht een plan en instrueert zijn offi ciers. Zijn taak is nu om 

vanuit het Technische Centrum van het schip het verloop van de brand-

bestrijding en alles daarom heen in de gaten te houden. Terwijl de Offi cier 

van de Wacht navraagt of  er gewonden zijn gevallen, komt er een melding 

vanaf  de locatie van de brand binnen. De leidinggevende ter plaatse heeft 

besloten om de brand aan te vallen via route b in plaats van route a, zoals 

de Offi cier van de Wacht had opgedragen. Direct daarna wordt de aan-

dacht van de Offi cier van de Wacht opgeëist door een nieuw probleem, 

er is een nieuwe ploeg brandblussers nodig om het huidige team af  te 

lossen…

 Veel later is het vuur gedoofd, de gewonden zijn veilig aan wal 

gebracht, en onze Offi cier van de Wacht speler is blij dat hij het spel suc-

cesvol heeft beëindigd. Hoewel hij een leerzame, realistische ervaring 

heeft gehad, weet de speler nog steeds niet waarom de leidinggevende bij 

de brand heeft besloten om aanvalsroute b te volgden, terwijl onze speler 

hem route a had opgedragen. Als de virtuele agenten hun gedrag kun-

nen verklaren, dan kan de speler dit vragen aan de virtuele agent die ter 
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Mensen zijn er meestal erg goed in om uit ie-
mands gedrag af  te lezen wat diegene denkt of  
van plan is. Doet iemand z’n jas aan dan wil 
hij naar buiten en neemt hij een paraplu mee 
dan denkt hij dat het misschien gaat regenen. 
Maar soms weten we het niet, bijvoorbeeld als 
iemand een paraplu meeneemt terwijl de zon 
stralend schijnt. Het gedrag van virtuele agen-
ten in computerspellen lijkt steeds meer op dat 
van mensen. Net als bij mensen is het ook bij 
virtuele agenten niet altijd duidelijk waarom 
ze iets doen. Aan mensen kunnen we zoiets vra-
gen, maar hoe zit dat bij virtuele agenten?



plaatse de leiding had. De agent zou bijvoorbeeld kunnen antwoorden dat 

er een obstakel was op route a, maar ook dat hij dacht dat hij de instructies 

van de Offi cier van de Wacht gewoon aan het opvolgen was. In dat laatste 

geval heeft hij de instructies niet goed begrepen en kan het zijn dat de 

speler niet duidelijk heeft gecommuniceerd.

 Bovenstaand voorbeeld is een mogelijk trainingsscenario. Het 

verloop van een trainingsscenario wordt deels bepaald door een aantal 

vooraf  in te stellen factoren, bijvoorbeeld of  er bij aanvang wel of  geen 

slachtoffer is. Maar het verloop hangt voornamelijk af  van wat de speler 

doet. De speler kan door het Technische Centrum navigeren en daar vrij 

zijn acties kiezen, zoals bijvoorbeeld de bedachte aanvalsroute op een plat-

tegrond van het schip tekenen. De speler kan met andere virtuele agenten 

communiceren door erop te klikken en een vraag 

of  opdracht uit een lijstje te selecteren (zie plaatje). 

Afhankelijk van wat de speler doet breidt de brand 

zich al dan niet verder uit. Ook het gedrag van de 

de virtuele agenten in het spel hangt af  van de 

acties van de speler. Het doel van mijn onderzoek 

is om die agenten zo te ontwerpen dat ze geloof-

waardig gedrag vertonen en in staat zijn om daar 

nuttige verklaringen voor te geven.

Intentionele verklaringen 

Verklaringen zijn er in vele soorten en maten [�]. 

Bijvoorbeeld, verklaringen voor waarom je een 

gordel moet dragen in de auto, waarom bomen 

groeien en waarom Anna vorige week boos was op 

Bob. Zelfs één actie kan op verschillende manie-

ren verklaard worden: de vaas viel door de zwaartekracht, 

omdat Chris de vaas omduwde of  omdat Chris schrok van 

z’n kat. Wat een goede verklaring is hangt natuurlijk af  

van het doel van de verklaring en van degene die de ver-

klaring ontvangt. In ons geval is het doel van verklaringen 

om spelers te helpen bij het beter be grijpen van het gedrag 

van virtuele agenten, en daarmee bij het leren van de trai-

ningstaak. 

 Hiervoor hebben we gekeken naar de manier waarop 

mensen gedrag verklaren. Mensen beschouwen zichzelf  

en anderen als intentionele wezens, dat wil zeggen, wezens 

met doelen, intenties en overtuigingen [1]. Dit leidt tot 

intentionele verklaringen van gedrag, bijvoorbeeld: “ik 

loop naar de deur omdat ik de overtuiging heb dat de bel 

net ging”, of  “hij loopt naar de deur omdat hij de intentie 

heeft om boodschappen te doen”. Ook aan virtuele agen-

ten schrijven wij doelen en gedachtes toe, ze vertonen immers menselijk 

gedrag. Onze aanname is daarom dat hun gedrag het beste met intentio-

nele verklaringen uitgelegd kan worden.

 Een tweede vraag is hoe je agenten ontwikkelt die intentionele 

verklaringen kunnen geven. Een logisch beginpunt is om te kijken naar 

expert systemen, want er is op dat gebied al veel onderzoek gedaan naar 

verklaren, zie bijvoorbeeld [6]. Expert systemen geven diagnoses of  advies 

over problemen in een bepaald domein. Al snel bleek dat mensen pas 

bereid zijn om dit soort advies aan te nemen als ze weten op welke manier 

het systeem aan dit advies komt. Toen kwamen er expert systemen die 

zogenaamde rule trace verklaringen konden geven. Dat zijn verklaringen 
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met daarin een lijst van alle regels die het systeem heeft toegepast om tot 

de gegeven uitkomst te komen. Later werden die verklaringen nog verder 

uitgebreid met verklaringen over waarom bepaalde regels zijn toegepast. 

 Voor het verklaren van agent gedrag hebben we ons geba  seerd 

op hetzelfde principe als bij expert systemen. De manier waarop je tot een 

bepaald resultaat komt, wordt ook gebruikt om dat resultaat te verklaren 

[2]. Daar moet bij het ontwerpen van een agent al rekening mee worden 

gehouden. Simpel gezegd, de verklaringen die je uit de agent wilt halen, 

moet je er wel instoppen. Aangezien wij willen dat de agenten intentionele 

verklaringen over hun gedrag kunnen geven, moeten ze dus overtuigingen 

en doelen bezitten. Dit kan door de agenten in een BDI taal te program-

meren, waarin BDI staat voor belief  desire intention. In BDI programmeer-

talen worden alle doelen en overtuigingen van een agent expliciet gerepre-

senteerd en op basis van zijn doelen en overtuigingen bepaalt een agent 

zijn acties. Elke actie van een agent kan dan worden verklaard door de 

doelen en overtuigingen die verantwoordelijk zijn voor die actie. 

Het kiezen van de beste verklaring

Door agenten te programmeren in een BDI taal kun je hun acties verkla-

ren met de doelen en overtuigingen die eraan ten grondslag liggen. Maar 

daarmee heb je nog geen goede verklaringen. Eén actie komt vaak voort 

uit een reeks van doelen, subdoelen en overtuigingen. Verklaringen die de 

hele reeks bevatten zijn vaak lang en bevatten irrelevante info rmatie. Zelfs 

een simpele actie als naar de deur lopen bevat een aantal mogelijke verklarin-

gen. Ik loop naar de deur omdat: 

• de bel net ging

• dat betekent dat er iemand voor de deur staat

• er iemand naar binnen wil

• ik de persoon voor de deur wil binnenlaten

• ik in staat ben om de deur te openen

Geen van deze verklaringen is onjuist en ze leggen allemaal een gedeelte 

uit van waarom ik naar de deur toe loop. Maar wanneer iemand vraagt 

waarom ik naar de deur toe loop, volstaat het om slechts één van deze ver-

klaringen te geven. Daarbij geven sommige verklaringen (de bel ging net) 

meer relevante informatie dan andere (ik ben in staat om de deur open te 

doen). De uitdaging is om er achter te komen welk soort overtuigingen en 

doelen een actie zo goed mogelijk verklaren. 

 In een experiment [3] hebben we een aantal proefpersonen de 

trainingssessie voor brandbestrijding van hierboven laten spelen. Vervol-

gens hebben we ze gevraagd om eerst zelf  een aantal acties van de virtuele 

agenten te verklaren en daarna aan te geven wat zij de beste verklaring 

vonden van door ons aangeboden verklaringen. De proef-personen waren 

allemaal ervaren instructeurs bij de marine omdat die én het domein goed 

kennen én didactische kennis hebben waardoor ze in kunnen schatten 

welke verklaringen studenten het best zullen helpen. 

 De proefpersonen kozen bij verschillende acties, verschillende 

soorten verklaringen als meest gewenste. De gekozen types verklaringen 

bevatten bijvoorbeeld: het grotere doel dat met een actie werd bereikt (de 

brand blussen), een overtuiging met daarin de aanleiding voor een actie 

(het alarm ging af), of  de consequenties van een actie voor een andere spe-

ler (iemand in staat stellen om de brand te blussen). Uit de resultaten van 

dit experiment kunnen we niet opmaken in welk soort situaties welk type 

verklaring het meest gewenst is. Wel ondersteunden de resultaten onze 

verwachting dat agentgedrag het best verklaard kan worden met intentio-

nele verklaringen. Namelijk, de verklaringen die de instructeurs zelf  gaven 

bleken allemaal in te delen als een doel, intentie of  overtuiging. 

 In vervolgexperimenten willen we onderzoeken of  er bij een 

bepaalde soort situaties of  acties duidelijke voorkeuren zijn voor het meest 

gewenste type van verklaring. En zo ja, wat die voorkeuren dan zijn. Met 

die kennis kunnen we agenten ontwikkelen die geloofwaardig gedrag ver-

tonen én nuttige verklaringen over hun gedrag kunnen geven. ø
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Kijk je naar mij? - Het detecteren van kijkrichting voor gebruik op Robots
Tijs Zwinkels, Rijksuniversiteit Groningen
t.j.w.zwinkels@ai.rug.nl

Robots worden langzaam aan steeds beter in huishou-

delijke taken, en het is de verwachting dat robots 

meer en meer deel gaan uitmaken van ons leven. Nog 

‘even’, en we hebben allemaal robots om klusjes voor ons te 

doen, maar voordat het zo ver is moet er op veel gebieden nog 

een hoop werk verricht worden. 

 Er zijn al een aantal robots commercieel beschikbaar voor con-

sumenten. Denk bijvoorbeeld aan sony’s Aibo robothondje, of  de Roomba 

stofzuiger.  Schattig en handig, maar nog lang niet in staat om algemene 

klusjes in huis voor ons op te knappen. De huidige robots behoren vaak tot 

de categorie speelgoed met een gebruiksaanwijzing, waarbij de gebruiker 

een bepaalde sequentie uit zijn hoofd moet leren om de gedragingen van 

een robot te activeren. Huishoudelijke robots zoals de Roomba zijn in 

staat om een taak goed te doen, maar zijn verder volledig onbewust van 

alles dat irrelevant is voor die taak. Bijvoorbeeld: De Roomba stofzuigt 

prima, maar verwacht maar niet dat hij reageert als je ‘Stop!’ roept als hij 

seconden verwijderd is van het opzuigen van je contactlens.

 

 

 

Als we robots willen inzetten om taken te verrichten voor mensen die de 

robot nooit eerder gezien hebben, dan kunnen we met huidige methoden 

niet verwachten dat gebruikers al weten hoe ze de robot moeten gebrui-

ken. Bij mensen treed dit probleem nauwelijks op. Als je een brood koopt 

bij de bakker, hoef  je je niet af  te vragen hoe je de goede man dient te 

benaderen. Als jij het initiatief  tot interactie niet neemt, neemt hij het wel 

op het moment dat je voor hem staat. De bakker voorziet je van zijn eigen 

gebruiksaanwijzing op het moment dat het nodig is, en is proactief  in de 

omgang.

 Hoewel het volledige spectrum aan menselijke sociale interactie 

nog een lange tijd onbereikbaar zal blijven voor robots, kunnen we er wel 

goede ideeën uit ontlenen. Dit is zo’n idee: Kan de robot niet het initia-

tief  nemen tot interactie, en de gebruiker uitleggen hoe de robot gebruikt 

dient te worden?

 Om interactie te beginnen moet de robot wel eerst bewust zijn 

van mensen in zijn omgeving, en de wensen van die mensen. De robot 

moet kunnen zien of  iemand naar hem kijkt, en of  de persoon daar mis-

schien iets mee bedoelt. Voor inspiratie kijken we naar mensen.

Menselijke blikken en sociaal gedrag  Het is duidelijk dat sociaal 

gedrag belangrijk is voor mensen, en cruciaal is om succesvol te func-

tioneren in groepen en de maatschappij. Een belang-rijk aspect van dit 

gedrag is het kunnen inschatten van de bedoelingen van anderen. Zoals 

Langton het formuleert: ‘Humans and the majority of  primate species are social 

animals, living in groups comprising as many as 200 individuals. Thriving in such an 

environment requires a particular kind of  ‘social intelligence’; an ability to make sense of  

another individual’s actions and crucially, to predict what they are about to do next.’  

 Baron-Cohen onderzoekt in zijn artikel ‘Evolution of  a theory 

of  mind?’ hoe een systeem om het gedrag van anderen in te schatten in de 

menselijke hersenen tot stand komt. Door observatie van het gedrag van 

baby’s ontdekte hij dat in verschillende stadia in de ontwikkeling, verschil-

lende componenten die nodig zijn bij het inschatten van gedrag ontstaan.  

Hij onderscheidt hierbij de intentionality detector, eye-direction detector, shared 

attention module, en de theory of  mind module, in wat hij samen het mindreading 

system noemt.  Baron-Cohen legt hierbij expliciet nadruk op de eye-direc-

tion detector,  die geldt als cruciale input voor het door hem beschreven 

systeem. 

 Bij mensen is de kijkrichting heel belangrijk. Probeer in je vol-

gende gesprek eens plotseling je blik te verleggen, en zie hoe je gespreks-

partner reageert. Kijk je tijdens een gesprek opeens opzij, dan denkt je 

partner misschien dat daar iets interessants gebeurt, of  dat het gesprek zo Twee consumentenrobots: Een Aibo en een Roomba. foto’s van gebruikers jopermo en leo.prie.
to op fl ickr.com, onder een creative commons licentie. 

Intentionality Detector 
(ID)

Eye Direction Detector
 (EDD)

Shared Attention Module
(SAM)

Theory of Mind Module
(ToMM)



1�

De Connectie
nummer 3, jaargang 4, Maart 2010

Kijk je naar mij? - Het detecteren van kijkrichting voor gebruik op Robots

saai is dat je wegkijkt. Hoewel dit slechts anekdotisch is, is er ruim be wijs 

dat mensen elkaars kijkrichting detecteren, en hier ook neurologische 

mechanismen voor hebben.  

 Een indirecte maar interessante evidentie is te zien in de opbouw 

van onze ogen.  Het sterke contrast tussen de witte sclera ten opzichte 

van het donkere hoornvlies van onze ogen geeft een sterk visueel signaal 

over de positie en kijkrichting van onze ogen. Er wordt gedacht dat deze 

structuur geëvolueerd is om binnen dezelfde soort eenvoudiger te kunnen 

interacteren en samenwerken.  Deze hypothese wordt de ‘cooperative eye 

hypothesis’ genoemd. Deze structuur van het oog is uniek voor de mense-

lijke soort, en is niet aanwezig in andere primaten zoals chimpansees.

 

Professor Tomasello heeft aangetoond dat mensen gevoeliger zijn voor 

kijkrichting van de ogen dan andere primaten. In zijn experiment kijkt een 

menselijke experimentator met slechts zijn hoofd (gesloten ogen), sl echts 

zijn ogen, of  zowel zijn hoofd als ogen, naar het plafond. Vervolgens wordt 

geobserveerd hoe vaak de blik gevolgd wordt door primaten dan wel men-

selijke zuigelingen.  Het blijkt dat primaten hoofdzakelijk reageren op de 

richting van het hoofd, terwijl zuigelingen bijna uitsluitend reageren op 

de richting van de ogen van de experimentator. Deze resultaten maken de 

cooperative eye hypothesis waarschijnlijker.

Robot-eyes Dit menselijk kijkgedrag hebben we besloten te implemen-

teren in een robot. Het ontwikkelde systeem bestaat uit twee grotendeels 

onafhankelijk functionerende modules. Ten eerste is er de ‘person trac-

ker’. Dit wordt gebruikt om te bepalen waar mensen zijn in de directe 

omgeving van de robot, en om dezelfde ‘identiteit’ aan mensen toe te ken-

nen zo lang ze zich binnen de reikwijdte van de  robot bevinden. Dat kan 

handig zijn om te voorkomen dat de robot een persoon twee keer achter 

elkaar aanspreekt. De person tracker gebruikt als belangrijkste sensor een 

SICK laser scanner die op beenhoogte op de robot is gemonteerd. Ten 

tweede is er de ‘gaze detector’ of  ‘kijkrichting detectie’. Hiermee bepaalt 

de robot of  er mensen naar hem kijken, wat wellicht aangeeft dat een per-

soon geïnteresseerd is in interactie met de robot. De gaze detector gebruikt 

schattingen van locaties van personen afkomstig van de person tracker voor 

een ruwe segmentatie, en gebruikt als voornaamste sensor een Bumblebee 

2 stereo camera die op ooghoogte op de robot is gemonteerd.

De Tracker  Wat is tracking precies? Het probleem van tracking kan 

gezien worden als een speciale vorm van het probleem van estimation. Dit is 

het probleem van het bepalen van de werkelijke waarde van een variabele, 

ook al kan de waarde van die variabele slechts waargenomen worden door 

onnauwkeurige en onbetrouwbare metingen. Bij tracking is die variabele 

bijvoorbeeld de plek waar iemand staat, zoals gemeten door de sensoren 

op een robot. Deze variabele kan veranderen over tijd, wat het probleem 

nog wat moeilijker maakt. 

 Voor dit project wordt een bekende wiskundige tracker gebruikt, 

de Kalman fi lter. Deze tracker wordt vaker voor dit doeleinde gebruikt, maar 

ook voor andere problemen als radar, automatische piloten, en zelfs om de 

batterijlading in laptops en telefoons bij te houden. In een notendop heeft 

de Kalman fi lter het effect van smoothing: Er wordt een lopend gemiddelde 

genomen van een reeks van waarden. De aanname is dat de gemeten 

waarden om de werkelijke waarden ‘heen slingeren’, omdat de sensoren 

onnauwkeurig zijn. De Kalman fi lter heeft hierbij het grote voordeel dat, 

als er aan een aantal condities voldaan wordt, de fi lter daadwerkelijk de 

optimale schatting geeft. Een ander voordeel is dat de Kalman fi lter een 

schatting kan geven van zijn eigen onnauwkeurigheid.

 In dit geval is de variabele die we willen schatten de locatie 

van een persoon. Als we meerdere personen willen tracken, gebruiken 

we meerdere Kalman fi lters. De fi lter ontvangt onnauwkeurige metingen 

over de locatie van een persoon, en probeert aan de hand daarvan de 

Het oog van een mens, en het oog van een chimpansee. Bij menselijke ogen geeft het rijke contrast 
tussen het oogwit en het donkere hoornvlies een zeer sterk signaal over de positie van het oog. Er 
wordt gedacht dat dit zo geëvolueerd is om sociaal gedrag en samenwerking eenvoudiger te maken.
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locatie nauwkeuriger te schatten dan dat de sensors kunnen meten. 

 De eigenschap van de Kalman fi lter dat hij zijn eigen onnauw-

keurigheid in kan schatten, kunnen we gebruiken om meerdere perso-

nen te tracken. Als we een meting binnenkrijgen waarvan we niet weten 

bij welk persoon, en dus welke Kalman fi lter, deze hoort, dan wordt de 

meting gegeven aan de fi lter waarvan dat het waarschijnlijkste is. Als de 

kans dat een meting hoort bij een van de huidig getrackte personen min-

der dan vijf  procent is, dan gaan we er vanuit dat een nieuw persoon is 

binnengekomen, en maken we een nieuwe Kalman fi lter aan.

 Om te kunnen bepalen waar mensen zijn in de directe omge-

ving van de robot, en om de tracker van data te kunnen voorzien, moe-

ten er eerst hypothesen komen over locaties van mensen. Dat gebeurt als 

volgt. De robot is uitgerust met een laserscanner op beenhoogte. Deze 

meet in een boog van 180 graden de afstand tot het dichtstbijzijnde object, 

en maakt op deze manier een soort van dwarsdoorsnede van de kamer.  

Als er een persoon voor de robot staan, geeft dit een duidelijk beeld van 

twee dicht bij elkaar staande cilinders. Dat karakteristieke plaatje wordt 

met simpele heuristieken gedetecteerd door de leg detector, en de locatie van 

de detectie wordt naar de tracker doorgestuurd.

De Gaze Detector  Het meten van de kijkrichting van mensen is niet 

nieuw. Voor medisch en psychologisch onderzoek zijn er al geruime tijd 

commerciële eye tr ackers beschikbaar. Daarnaast zijn enkele fabrikanten van 

computer monitoren aan het experimenteren met minder betrouwbare 

maar makkelijker te gebruiken ingebouwde eye trackers. Ook in robotica 

research is gaze detection vaker toegepast.

 Echter, huidig toegepaste methoden zijn vaak ingewikkeld en 

zijn erg gevoelig voor externe omstandigheden zoals de lichtinval. Com-

merciële eye trackers zijn zeer nauwkeurig, maar dienen stevig op het 

hoofd van de proefpersoon bevestigd 

te worden, en vereisen zo’n vijf  tot 

dertig minuten om te kalibreren. 

Bovendien dient de proefpersoon stil 

te zitten om het apparaat zijn nauw-

keurigheid te laten behouden. Niet 

bruikbaar dus voor een robot die 

rond rijdt. Eye trackers in computer-

monitoren zijn aanmerkelijk minder 

betrouwbaar, maar wel fl exibeler en 

eenvoudiger in gebruik. Kalibratie 

vereist seconden in plaats van minu-

ten, en er is geen contraptie op het 

hoofd nodig. Omdat de meting van 

afstand plaatsvindt kan de gebrui-

ker naar behoefte bewegen. Toch 

is ook deze oplossing ongeschikt 

voor implementatie op een robot. Bij een computerscherm wordt van de 

gebruiker verwacht op ongeveer �0 centimeter afstand te zitten, en het 

gezicht moet goed verlicht zijn. In de echte wereld kunnen we dit niet 

eisen. 

 Daarom zijn er aparte oplossingen voor de robotica ontwikkeld. 

Deze zijn nog wat minder nauwkeurig, maar wel nog wat fl exibeler. Eén 

a twee meter afstand is mogelijk, en er is vaak geen kalibratie nodig. Wel 

blijft licht en afstand een probleem. In het algemeen lijkt er een omge-

keerde relatie te bestaan tussen de fl exibiliteit en de nauwkeurigheid in het 

huidige spectrum van gaze detection systemen.

 Het voor de snackbot ontworpen systeem kiest voor het andere 

eind van het spectrum: We zijn niet geïnteresseerd in nauwkeurige metin-

gen waar iemand naar kijkt, we willen alleen met redelijke betrouwbaar-

heid kunnen bepalen of  de robot aangekeken wordt of  niet. Deze binaire 

classifi catietaak is met eenvoudige machine learning methoden op te lossen, 

waarbij er redelijke resultaten te behalen zijn in situaties die voor andere 

gaze detection systemen onwerkbaar zijn.

 Hoe werkt de gaze detector? Om te kunnen bepalen of  de per-

soon al dan niet naar de robot kijkt, moet eerst het gezicht van een per-

soon gevonden worden. Hiervoor wordt een ruwe snede of  segmentatie 

gemaakt in het beeld van de camera aan de hand van data uit de eye tracker: 

Grofweg wordt alleen beeld in de richting van waar een persoon staat 

verwerkt, wat het eenvoudiger maakt om te bepalen wie van de aanwezige 

personen naar de robot kijkt. 

 Vervolgens wordt het gezicht gevonden. In de wetenschap-

pelijk literatuur wordt vaak een skin-color detector gebruikt voor deze fase. 

Om onze ontwikkeling te versnellen, is in dit geval de vrij beschikbare 

face detector uit de OpenCV software library gebruikt. Vervolgens halen 

we een aantal features uit de data. Dit zijn numerieke eigenschappen die 

“Het gebeurt wanneer niemand kijkt”. In een campagne tegen huiselijk geweld heeft Amnesty International een poster ontwikkeld 
die verandert als je er naar kijkt. Een camera registreert de kijkrichting van de wachtende persoon.
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informatie geven over de kans dat een persoon naar de robot kijkt, en 

die we later gebruiken voor de machine learning. Er worden eenvoudige 

features gebruikt: De positie van de benen van het persoon volgens de leg 

detector, een binaire waarde die aangeeft of  dat de face detector überhaupt 

een gezicht gevonden heeft, de fractie van de pixels in het gedetecteerde 

gezicht dat een huidskleur heeft, en het verschil in gemiddelde helder-

heid tussen de linkerhelft en rechterhelft van het gezicht. Nadat deze fea-

tures numerieke waarden gekregen hebben, wordt met machine learning 

bepaalt of  een persoon al dan niet naar de robot kijkt. Deze learners zijn 

van te voren getraind op een groot aantal video’s van mensen waarvan 

het bekend was op welk moment ze naar de camera keken. Door nieu-

we plaatjes te vergelijken met eerder geziene plaatjes kan de learner een 

goede gok maken of  er momenteel naar de robot gekeken wordt of  niet. 

Tijdens experimenten bleek een neuraal netwerk als machine learner de 

beste resultaten te geven.

 Dit is een technologie met potentieel verstrekkende gevolgen, 

die goed past in de trend dat gecomputeriseerde systemen steeds beter 

worden in het afl eiden van informatie uit ruwe data. Dit kan voordelen 

hebben, bijvoorbeeld in mens-machine communicatie, maar er wordt bij-

voorbeeld ook al geëxperimenteerd met reclameborden die je ‘aanspre-

ken’ als je er naar kijkt. Toegegeven, het is wel weer wat anders: de Albert 

Hein niet in kunnen door de opdringerige robots die denken dat je naar 

ze kijkt, en interactieve reclameborden in plaats van fondswervers. ø
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De snackbot
Je loopt door de gangen van de universiteit, en bedenkt 
plots dat je je boter hammen weer thuis hebt laten liggen. 
Gelukkig zie je daar net de snackbot om de hoek komen. De 
robot ziet dat je naar zijn waren zit te loeren, en vraagt je of  
je wat wil. Als je een mars kiest suggereert hij dat de appels 
gezonder zijn, maar je volhardt. De robot rekent met je af, 
en bij het afscheid zegt hij je dat je ook naar snackbot.cmu.
edu kan gaan om snacks te bestellen, dan komt hij ze tot in 
de computerzaal brengen. Handig!
 Toekomstmuziek? Minder dan je denkt. Bij het 
Robotics Institute van Carnegie Mellon University in Pitt-
sburgh zijn ze sinds begin 2008 aan het werken aan de 
Snackbot.  De robot gaat dienen als onderzoeksplatform 
voor de manier waarop mensen omgaan met een robot in 
hun omgeving.  Het is de bedoeling dat de robot elke dag 
door de gangen van het gebouw zwerft om mensen snacks 
te verkopen en online bestellingen te bezorgen. Het hierbo-
ven geschetste scenario is, inclusief  het aanmoedigen om 
gezond te eten, een gepland einddoel voor dit project. 
 Het Snackbot project zat met dezelfde vraag als 
in de eerste paragraaf  gesteld wordt: Hoe moeten mensen 
interacteren met een robot waarvan ze de gebruiksaanwij-
zing niet kennen? Ons systeem, zoals gepresenteerd in dit 
artikel, is ontworpen voor implementatie op deze snack-
bot om dit probleem op te lossen. Het detecteren van de 
kijkrichting van mensen wordt door de robot gebruikt om 
interactie te initiëren als mensen interesse lijken te hebben 
in een snack.
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Taal is zeg maar niet echt mijn ding

Hoewel ik in redelijke mate controle heb over enkele formele talen 
blijft mijn begaafdheid in mens-mens communicatie daarbij ver achter. 
Lange tijd heb ik het gevoel gehad dat vervoegingen de duivel waren 
en dat woordenboeken exclusief werden uitgebracht om mij duidelijk 
te maken dat ik dom was. Iets waar een label dyslectie en jaren reme-
dial teaching slechts marginaal verandering in konden brengen.
Groot was ook mijn verbazing toen ik enige jaren geleden ontdekte 
dat, met de toevoeging van een bevlogen redactie een niet onaan-
zienlijke batterij van spelcheck algoritmen, mensen mijn geschreven 
woorden doorgaans als vermakelijk of soms zelfs onderhoudend er-
varen. 
Dit verhelpt echter niet dat in het dagelijks leven mijn rand-grammati-
cale uitspraken soms als verwarrend worden ervaren. Zelf heb ik het 
idee dat dit probleem zich universeel voordoet omdat gesproken taal 
überhaupt een brakke institutie is, maar andere mensen zijn dat niet 
met mij eens. Bij een aantal van mijn vrienden uit de letteren faculteit 
liepen de spanningen zelfs zo hoog op dat ik nooit meer iets over 
taal mag zeggen, omdat “jullie beta’s echt helemaal niets van linguïstiek 
hebben begrepen”.
Hierop antwoordde ik dat die mensen van de letteren faculteit “toch 
echt eens moeten leren programmeren” en dat het aan hun eigen in-
competentie lag dat ze hun natuurlijke taal parser op een supercom-
puter moesten draaien. Hierna escaleerde het gesprek zo dramatisch 
dat er uiteindelijk een gamma tussenbeide moest komen om de ge-
moederen te sussen.
Zo kabbelt mijn leven voort in een toestand van continue ergernis 
over de uitwassen van natuurlijke taal. De afgelopen week bewoog 
mijn communicatie-frustratie zich rond de centrale vraag: 
“Hoe leg ik aan mijn schoonouders1 uit wat ik in hemelsnaam kan met 
mijn studie?”
Mijn vriendin heeft in haar naïviteit helaas al tegen deze mensen te 
kennen gegeven dat de studie KI iets met computers te maken heeft, 
dus mijn normale reponse: “iets met koeien” gaat het dit keer niet ha-
len. Als toegevoegde moeilijkheid heb ik mezelf een verbodenwoor-
den lijst gegeven. Want hoewel mijn schoonouders op geen enkele 
manier dom zijn, zijn het geen ingenieurs op enig vlak en kan ik de 
volgende termen dus niet gebruiken in mijn omschrijving: zoekboom, 
parser, parameter optimalisatie, clusteren, Turing compleet, polynominale 
tijd, error functie, heuristiek, logische interferentie, en niet te vergeten sym-
bool manipulatie.

Uit pure wanhoop heb ik de afgelopen dagen wat door woorden-
boeken heen zitten bladeren waarbij de ene teleurstelling de andere 
volgde. Het dieptepunt berijkte ik toen ik de Nederlandse Wikipedia 

pagina over kunstmatige intelligentie bezocht:

“Kunstmatige intelligentie […] is de wetenschap die zich bezig-
houdt met het creëren van een artefact dat een vorm van intel-
ligentie vertoont. Het is echter moeilijk te defi niëren wat ‘intelligen-
tie’ precies is.”

Na deze verhelderende defi nitie volgen een aantal alinea’s in vaag om-
schrijvend taalgebruik dat een context stelt maar geen bevredigende 
antwoorden geeft. Even zweefde mijn hand over de editknop met de 
intentie om deze twee zinnen in het volgende te veranderen:

“Kunstmatige intelligentie […] is de wetenschap die zich bezig-
houdt met de problemen van zelfdefi nitie. Zij slaagt er niet in zich-
zelf een duidelijk domein of een sluitende omschrijving te geven, 
en haar beoefenaars zitten bij familiediners doorgaans verlegen 
in een hoekje uit angst dat iemand hen vraagt om dat toch te 
doen.”

Hoewel ik mezelf heb kunnen weerhouden van digitaal vandalisme, 
ben ik nu 3 uur later geen haar opgeschoten en heb ik slechts be-
wezen dat ik niet de enige ben die er in faalt om de inhoud van zijn 
vakgebied naar mensen te communiceren. Ik kan me verschuilen ach-
ter parapu-termen als breed-opgeleid en multidisciplinair, maar als ik 
dacht dat deze woorden werkelijk ergens goed voor waren dan was 
ik wel university college gaan doen.

Ik zie mezelf al zitten stamelen aan de tafel. Uitleggen aan twee nuch-
tere Groningers hoe ik denk dat hun gedachten werken. Angstzweet 
bekruipt me nu al.  
Mijn vader was reoloog, een stroop expert. Mijn moeder deed din-
gen met trillingen en geluid. En ik? Ik leer dat je met een verzameling 
digitale aftreksels van hersencellen elke wiskundige functie kunt bena-
deren, maar dat het leren oneindig lang kan duren. Ik leer dat er een 
defi nitie is van alles wat een computer kan berekenen maar dat het 
onduidelijk is wat precies daarbuiten valt. En ik leer ook dat als je bij je 
schoonouders komt en deze bieden je lunch aan dat deze bewijsbaar 
nooit gratis is. 
En leg dat maar eens aan ze uit. 

1 Hiermee word impliciet de onaangetrouwde variant bedoeld. Er is nu, 
ruim 40 jaar na de sexuele revolutie, naar mijn weten nog steeds geen 

Jaap Oostenbroek, kosgdot@gmail.com
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Taal is zeg maar niet echt mijn ding Ons brein op de planken
Thijs van de Laar, student
(thijsvdlaar@hotmail.com)

Sinds jaar en dag zijn 

mensen op zoek naar 

manieren om het 

bewustzijn beter te begrijpen. 

Je weet van jezelf  dat je bewust 

bent, maar precies uitleggen 

wat nou dat bewust zijn is, dat 

is moeilijk. Om ons te helpen het 

bewustzijn beter te begrijpen en er 

vragen over te stellen, zijn er al sinds 

tijden metaforen in omloop. Want 

zolang we nog niet zeker weten wat 

het zijn precies is, vragen we ons 

af  waarmee we het dan kunnen 

vergelijken; van de grotten en scha-

duwspellen van Plato, tot aan het 

theater van de geest van Dennett. 

Wat opvalt aan deze metaforen, is 

dat veel ervan hun kern ontlenen 

uit de wereld van het theater. En zo 

heeft Bernard J. Baars, cognitiewe-

tenschapper aan het Neurosciences 

Institute in La Jolla California, de Global Workspace Theorie ontwikkeld. 

Deze zeer gedetailleerde metafoor van ons bewustzijn heeft hij in 1��7 in 

de schijnwerpers gezet in zijn boek ‘in the theater of  consciousness’.  

 Baars beschrijft hierin een podium waarop een schijnwerper 

schijnt. Het publiek kijkt kritisch toe, terwijl iedereen het zijne denkt van 

het stuk dat de spelers opvoeren. Het decor wisselt, de schijnwerper wijst 

een andere acteur aan, en achter de schermen maken anderen zich klaar 

om het podium te betreden. Leuk, een theater, maar wat heeft dit nu te 

maken met ons bewustzijn? Volgens Baars een heleboel, want het is maar 

de naam die we aan de dingen geven. Stel we noemen het podium ons 

werkgeheugen, de schijnwerper onze aandacht, de acteurs onze waarne-

mingen, gevoelens, ideeën en doelen, het publiek ons onbewuste brein en 

het decor de context van het alles, dan krijgt het geheel gelijk wat meer 

vorm. 

 Een voorbeeld: Ik zie in een emmer een blok liggen dat ik 

bewust wil oppakken. Terwijl ik dit blok zie, betreden de eigenschappen 

van dit blok het podium van mijn werkgeheugen. Er zijn, onder andere, 

acteurs voor kleur en omvang het podium 

op gekomen. Ook mijn doel, het uit de 

emmer tillen, moet ik onthouden, dus 

ook dit doel betreedt het podium. Het 

blok bevindt zich in de context van de 

emmer, dus het decor wisselt naar alles 

wat met een emmer te maken heeft. Ik 

wil het blok uit de emmer pakken, dus 

de schijnwerper van mijn aandacht 

richt zich op de acteur die de omvang 

van het blok uitbeeldt. Deze eigenschap 

is immers belangrijker voor het optillen 

dan de kleur. Het publiek ziet de omvang 

en stuurt onbewuste processen aan die 

ervoor zorgen dat mijn vingers, rekening 

houdend met de context van de emmer, 

zich om het blok klampen. “Stop!” roept 

een motorneuron uit het publiek, “wat is 

het gewicht?” De schijnwerper richt mijn 

aandacht op de acteur van het gewicht. 

Een aantal toeschouwers knikt instem-

mend en stuurt de onbewuste processen 

van het optillen aan. Als het blok uit de emmer is, wisselt het decor en 

richt ik de aandacht op mijn behaalde doel, dat vervolgens het podium 

verlaat.2   

 Dit is in grove lijnen wat Baars beschrijft. Het klinkt misschien 

vergezocht, maar dit theater heeft vele eigenschappen die ons bewustzijn 

ook heeft. Zo is er een werkgeheugen met een beperkte capaciteit, name-

lijk een acteur of  zeven. Er is een groots onbewust brein (publiek) dat snel, 

effi ciënt en onbewust feedback kan geven op wat we waarnemen en doen, 

waarbij ieder neuron (toeschouwer) een specifi eke taak heeft. Ook is er 

een context dat als een decor de sfeer neerzet. Bevind je je bijvoorbeeld 

op een feestje of  in een bibliotheek? Op een bruiloft of  op een begrafe-

nis? Deze context heeft bijvoorbeeld invloed op hoe snel je iemand zult 

aanspreken. En  ten slotte is er aandacht: als een schijnwerper die wij zelf  

kunnen sturen. 

 De grote lijn in deze metafoor, en tegelijkertijd nog een overeen-

komst met het theater, is dat er zich ongelofelijk veel activiteit achter de 

schermen afspeelt, zoals prikkels, ideeën en gedachten waarvan je je nog 
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helemaal niet bewust bent. Deze  komen samen in een beperkt werkgeheugen, 

waar je je bewust kan worden van dingen of  ideeën, waarna de informatie weer 

wordt prijsgegeven aan een groot publiek van neuronen. Dat publiek roept ver-

volgens belangrijke feedback terug naar het podium. Een waterdichte metafoor, 

zo lijkt. Maar wacht eens even, is  het niet onbeleefd om zomaar dingen te gaan 

roepen tijdens een opvoering? 

 Misschien wel, maar feedback is wel degelijk belangrijk in ons brein. 

Neuronen ontvangen allemaal signalen, en roepen soms net zo hard weer terug. 

Het brein zit vol met wederzijdse verbindingen, onder andere in  ons werkgeheu-

gen3. We moeten de metafoor dus aanpassen. Het publiek moet feedback kunnen 

geven aan het podium, waardoor het hele stuk misschien wel een andere wending 

krijgt. Het theater blijkt interactief. Een soort theatersport, improvisatietheater, 

waarbij het publiek kan schreeuwen wat het wil en voorstellen mag doen aan de 

acteurs. 

 En dit is ook precies het doel van ‘in the theater of  consciousness’. Baars 

heeft een boek geschreven dat niet alleen vlot wegleest, maar dat elke lezer ook in 

staat stelt om zijn eigen metafoor te bedenken. ø

1 B.J. Baars, ‘In the theater of  consciousness – The workspace of  the mind’, 1��7, 
Oxford University Press
2 Dit is een vereenvoudigd voorbeeld. Voor een volledige omschrijving, zie 1.
3 Michalopoulos K, Sakkalis V, Iordanidou V, Zervakis M, “Activity detection and causal 
interaction analysis among independent EEG components from memory related tasks.”, 
Conf  Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 200�

Agenda 
Herman Philipse - SG Lezingenserie “Betrouwbare kennis”
» Maandag 8,15,22,29 maart
Aula van het Academiegebouw, Utrecht 
20.00-21.30 uur, gratis
Plato en Aristoteles probeerden al een helder onderscheid uit te 
werken tussen betrouwbare kennis enerzijds en de meningen van 
mensen anderzijds.  
Het streven naar absoluut zekere grondbeginselen is door weten-
schappers inmiddels grotendeels opgegeven. In plaats daarvan 
beschouwen we wetenschappelijke theorieën steeds meer als 
hypothesen, bevestigd of ontkracht door empirisch onderzoek. 
Maar wat is de logica hierachter? En is empirisch bewijs wél 
betrouw baar?
.......................................
Jan Sleutels - Consciousness: Greek Zombies
» Dinsdag 16 maart, 19:30
UCU Auditorium, gratis
� is talk explores the possibility that the human mind underwent 
substantial changes in recent history. Assuming that consciousness 
is a substantial trait of the mind, the paper focuses on the sug-
gestion that the Mycenean Greeks had a ‘bicameral’ mind instead 
of a conscious one. 
.......................................
Behavioral and brain correlates of the implicit need for power
» 16-03-2010 from 11:30 to 12:30
Leiden, Faculty of Social Sciences, Pieter de la Court gebouw, Was-
senaarseweg 52, Room 1A09
.......................................
� e continuity of speech, and the continuous development of 
listeners’ ability to deal with it
» 17-03-2010 from 16:00 to 17:00
M1.01, Roeterseilandcomplex, Plantage Muidergracht 12, 
Amsterdam, gratis
Speech is a continuous stream. Listeners can only make sense of 
speech by identifying the components that comprise it: words. 
Segmenting speech into words is an operation which has to be 
learned very early, since it is how infants compile even their initial 
vocabulary. 
.......................................
LIBC Symposium: Sleep(less) in Leiden
» Donderdag 18 maart 2010
Leiden University Medical Center, Building 3, Burumaroom, Hip-
pocratespad 21
Kosten: €30 (incl. lunch en koffi  e/thee)
A symposium to address recent developments in sleep research. 
.......................................
Mini-symposium: Evolution of Language
» Donderdag 15 april 2010
Aula van het Academiegebouw
20.00 tot 22.00 uur, gratis
Taalkundigen vermoeden het al langer: we zijn zo goed in het leren 
van taal, ons taalgevoel moet wel aangeboren zijn. ‘Taalgenen’ vond 
de wetenschap echter nooit, totdat onderzoekers in 2001 bij een 
Engelse familie met een aangeboren taalafwijking het zogenaamde 
FOXP2-gen aantoonden. Sindsdien volgen de ontdekkingen rond 
dit gen elkaar in hoog tempo op. Varianten zijn blootgelegd in 
meerdere soorten, van apen en muizen tot zangvogels en uitge-
storven mensachtigen, zoals neanderthalers. Wat zeggen al die 
ontdekkingen over de oorsprong van het menselijk taalvermogen 
en over het verschil met dieren?
.......................................
3rd Human-Robot Personal Relationships conference
June 23-24 in Leiden
Registration for students is 50 euro. 

Volledige agenda op onze website: www.deconnectie.com
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Homo Roboticus
Frido Emans, student AI, Universiteit van Amsterdam
(frido.emans@student.uva.nl)

Het zou het zo kun-

nen zijn, dat door 

de neurale bouw 

van de hersenen, we moeten 

concluderen dat de ratio een 

luchtspiegeling is; een ‘her-

senkronkel’ die mensen net 

zo voor de gek kan houden als 

bijvoorbeeld de behoefte om 

de loterij te winnen. Met ande-

re woorden: mensen zijn zo 

chaotisch als de natuur waar 

ze deel van zijn en doen maar 

wat. Net zoals een knikker het pad 

van de minste weerstand rolt totdat ze stil komt te liggen, zou de mens 

geheel automatisch zijn pad volgen. Verheven ideeën zoals ‘vrije wil’, 

‘rationele beslissingen’, en ‘verstandige keuzes’ zijn in dat geval slechts 

onderdelen van de mens zijn persoonlijke ‘knikkerbaan’. 

 Van een robot kunnen we duidelijk stellen, dat hoeveel uren we 

ook aan zijn code zullen werken, hij niet véél slimmer wordt dan een knik-

ker, ondanks enkele trucjes in zijn mouw. Zodra de weerbarstigheid van 

de wereld in het spel komt, met onvoorziene omstandigheden, ligt hij stil. 

De overwegingen die hij maakt zijn gebaseerd op allerlei factoren, maar 

het is de programmering die bepaalt welke factoren worden meegenomen 

en welke niet. Zijn overwegingen zouden, net als die van een knikker, ont-

daan zijn van fundamentele fi losofi sche twijfel, en derhalve zowel perfect 

rationeel als totaal dom. 

Slimmigheid en cynisme

Is de ratio gelijk aan domheid? Nee, want rationele slimmigheid ontstaat 

wanneer we de ratio proberen te defi niëren en we op grappige construc-

ten stuiten zoals Russell’s verzamelingenparadox2. Deze is echter bijna zo 

onstuitbaar dat ten gevolge er van vele wiskundigen zouden wensen dat ze 

een robot waren. Er zijn mensen die naar aanleiding van het ontstaan van 

paradoxen inderdaad de macht van de logica en de wiskunde ondermijnd 

zien. Bovenstaande chaostheorie staaft hun cynisme. Anderzijds zijn er 

ook mensen die dankbaar en onnadenkend gebruik maken van mobiele 

telefoons, afstandbedieningen en magnetrons en wat al niet meer; uitvin-

dingen die geboren zijn uit meer dan puur toeval. De ware cynicus zou dit 

willen ontkennen, en zeggen dat het deel is van het grote toevallige chao-

tische knikkerpad, maar misschien doen ze daarmee oneer aan de inspan-

ningen van de wetenschappers. Ergens 

zit altijd een toevalselement, maar 

harde, gerichte studie en diepe originele 

gedachtevorming zijn onontbeerlijk om 

zulke uitvindingen te doen.

 Er is geen logicus die nooit de 

‘goddelijke’ ervaring van het logische 

heeft gehad. Dat is meestal de reden 

voor het begin van zijn dubieuze onder-

neming. Op een dag zag hij in dat de 

logica werkelijk de perfecte vorm is, de 

enige taal om de realiteit als werkelijk te 

beschrijven. En als hij dit op papier krij-

gen zou, dan zou het gedaan zijn met 

het tasten in het duister, het cynisme en de twijfel, en iedereen zou kunnen 

leven in een staat van universeel begrijpen. Vervolgens besteedde hij mis-

schien de rest van zijn leven aan de poging om dit begrip te formuleren, 

terwijl het goddelijke licht alleen nog maar een vage herinnering was. Zijn 

niet slagen en obstakels zoals paradoxen veranderden hem in de grootste 

cynicus die er ooit was. Het is als de liefde van je leven die je niet beant-

woord zag.

De macht van de mens

Er is blijkbaar een notie mogelijk is van de logica als perfectie, en om deze 

notie als jeugdige blindheid af  te schilderen omdat het zo lastig blijkt om 

het op te schrijven, is de wereld op zijn kop. Er is kans dat de gevolgen 

van het blootleggen van deze perfectie overschat worden en overmoe-

dig maken, wat altijd teleurstelling met zich mee brengt. Desalniettemin 

zal de jonge bevlogen logicus antwoorden op mijn primaire vraag: Ja, de 

mens is een rationeel wezen, sterker nog, de ratio is de macht van de mens. 

Je kan het overal zien waar je kijkt, het is het geloof  in het beredeneerd 

werken dat het mogelijk maakt om het vuur te beheersen, satellieten te 

bouwen, en de omgeving naar onze hand te zetten.

Orde en paradoxen

Wat doen we dan met die paradoxen en dergelijke? Dat is een zeer fi loso-

fi sche vraag, met andere woorden, ze is nog niet onverdeeld beantwoord. 

Gelukkig is het al heel wat dat we kunnen begrijpen wat het probleem is. 

Maar is het dan mogelijk, dat de natuur zelf  irrationeel is? Als de wiskun-

de inconsistent blijkt, dan kunnen we daarmee geen consistentie aantonen 

in de natuur3.  Dus: ja, het is mogelijk dat de natuur irrationeel is, en we 

De vraag is: is de mens een rationeel wezen? Ik 
zal de mogelijke antwoorden alvast verklappen: 
ja of  nee. Heel dikwijls wordt er gesproken over 
zogenaamd irrationeel gedrag, omdat iemands 
besluitvorming verre van de meest verstandige 
of  beredeneerde lijkt. Anderzijds zien we dat de 
wetenschap in haar huidige vorm het menselijk 
denken beschouwt als het product van de herse-
nen, wat in alle modellen er uit ziet als een zeer 
verfi jnd schakelbord – eventueel met een (varia-
bele) waarschijnlijkheidsverdeling ten grondslag 
aan iedere connectie. Het vonken van neuronen 
is een noodzakelijk1 proces en daarom volledig 
rationeel, zeker niet minder rationeel dan een 
CPU die een sommetje uitrekent.
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kunnen het niet weten. Dit doet er echter niet aan af  dat de ratio zich boven 

al dit gerommel kan verheffen en zo goed als mogelijk orde kan scheppen in 

de chaos, net als dat een opgeruimd huis misschien niet perfect is, maar op 

z’n minst overzichtelijk.

 De wetenschapper die orde wil scheppen in ‘het geheel’ en daar-

om bijvoorbeeld iemands  hersenen in plakjes snijdt om te kijken wat er nou 

eigenlijk aan de hand is daarbinnen, zou kunnen concluderen dat de mens 

een soort geavanceerde robot is, en dat rationeel gedrag gelijk staat aan irra-

tioneel gedrag omdat het het gevolg is van het vuren van neuronen, oftewel 

het rollen van vele elektronknikkertjes door hun door de natuur aangewe-

zen axon/dendriet-paden.  Dat logisch denken dus eigenlijk een toevallige 

samenloop van omstandigheden is betekent dat het begrip ‘zinvolheid’ vol-

slagen absurd moet zijn. Alles wat hij doet heeft net zoveel zin als alles wat 

hij niet doet, want het is geheel toeval. Had hij dat geweten, dan had hij 

dus net zo goed de hersenen niet in plakjes kunnen snijden en bijvoorbeeld 

altviolist kunnen worden, of  politicus. Dat was wellicht zelfs beter geweest. 

Triviale conclusie

Deze conclusie lijkt in het eerste opzicht triviaal. Had hij dit onderzoek ech-

ter niet gedaan, dan was de situatie nog net als vóór zijn onderzoek, en 

was zijn drang om de waarheid te achterhalen van zuiver rationele aard 

geweest. Nu heeft hij de toevalligheid van het menselijke brein aangetoond, 

en daarbij van het menselijk ‘rationeel’ denken, wat ten grondslag lag aan 

zijn onderzoek. Dat onderzoek blijkt dus van begin tot eind niet meer te 

zijn dan een spontane samenloop van omstandigheden. Zijn drijfveer was 

echter een rationele zoektocht naar de aard van de ratio – iets dat moeilijk te 

verenigen valt met volledig arbitrair handelen. Hij moet dus zijn drijfveer en 

zijn doel in twijfel trekken op grond van zijn eigen onderzoek – maar zelfs 

twijfel is een eigenschap van rationeel denken.

 Eerste reactie: ontkennen. Dat betekent namelijk, dat zijn gehele 

onderzoek net zoveel wetenschappelijke bewijskracht heeft als een paddo-

hallucinatie – misschien zelfs minder – en dus zal hij nooit kunnen aanto-

nen, wat hij in feite heeft bewezen, en probeert de volgende generatie het 

vrolijk weer.

 Dit was zijn conclusie: Is de mens een rationeel wezen, dan is de 

mens een irrationeel wezen. Is de mens een irrationeel wezen, dan is de 

mens een rationeel wezen. ø

1 Een noodzakelijk proces is een proces waarvan het vast staat dat het gebeurt.
2 Bevat de verzameling van verzamelingen, die zichzelf  niet bevatten, zichzelf ?
3 Dat konden we trouwens sowieso al niet, want een model is geen bewijs.

Interview met Fedde Burgers, 
Beta-Gamma student aan de UvA

Fedde Burgers heeft eerst in Delft gestudeerd en studeert 
nu Kunstmatige Intelligentie als onderdeel van het Beta-
Gamma programma. Waarom het niet gewoon KI genoemd 
wordt maar beta-gamma is een raadsel, maar er zijn meer 
mensen die op deze manier KI studeren. We vroegen hem 
naar zijn ondervindingen als student.

Doe je nu beta-gamma of  KI?
Ik doe beta-gamma, maar ik volg alleen nog maar KI-vak-
ken. Al mijn beta-gamma vakken heb ik al afgesloten.

Ok, hoe bevalt het?
Heel goed, het zijn onderwerpen die ik heel interessant vind, 
de sfeer is goed. Ik vind het echt een leuke studie, veel leuker 
dan die ik in Delft deed.

Wat vind je minder goed?
Ik vind dat er bij KI een stuk minder goed college gegeven 
wordt dan bij beta-gamma. In Delft was dat ook beter. 
Natuurlijk ben ik daar weggegaan omdat de opleiding die ik 
daar deed me niet lag, en KI ligt me wel. Maar van veel van 
de hoorcolleges hier steek je weinig op. Als ik dan uit Delft 
moet komen (daar woon ik nog) voor 2 uurtjes saai college ’s 
ochtends vroeg, dan blijf  ik liever thuis. En dat is zonde. Je 
kunt natuurlijk alles wel uit het boek leren, maar het is toch 
handig als je de materie al voorbij hebt zien komen tijdens 
college.

Heb je het gevoel dat dit je studievertraging ople-
vert?
Nee, je kunt het ook zelf  leren door het boek te lezen. Als ik 
achter loop, dan is dat mijn eigen schuld. Kijk, een uitzon-
dering zijn de hoorcolleges van Leo Dorst bijvoorbeeld, die 
zijn goed. Hij legt het duidelijk uit. Als iemand iets niet goed 
begrepen heeft en een vraag stelt, dan legt hij het zo uit dat 
de hele klas het vervolgens begrijpt. Die zijn het bezoeken 
waard.

Stimuleert je dat ook om aan de slag te gaan? 
Ja, zeker. Natuurlijk. Dat maakt het ook leuk. In die zin 
kun je overigens wel zeggen dat minder goede hoorcolleges 
studievertraging geven. Omdat je eigenlijk een aanknopings-
punt mist om er mee bezig te gaan, en je alles voor jezelf  uit 
een boek moet leren.

Wat vind je heel leuke dingen?
De projecten die we moeten doen, dat je gedurende langere 
periode gezamenlijk ergens mee bezig bent om iets te 
maken, zoals bij Computer Vision, of  het eerstejaars vak 
“Zoeken, sturen, bewegen”, dan heb je iets waar je echt 
creatief  mee bezig bent. Het systeem dat ze nu willen gaan 
invoeren, dat je maar 2 vakken tegelijk volgt, dat zal heel 
goed voor mij werken, omdat je dan beter kunt focussen.
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Voor me ligt een uitzon-

derlijk stripboek. Ten 

eerste valt de hoeveel-

heid pagina’s op, 346, terwijl het 

slechts 1,5cm van kaft tot kaft is 

en het papier helemaal niet erg 

dun is, waardoor je tijdens het 

lezen het prettige gevoel hebt 

dat het einde van het boek nau-

welijks dichter bij komt. “Dit is 

geen doorsneestripboek”, aldus 

Doxiadis zelf  op pagina 12.

 Het stripboek beschrijft 

de schrijver en zijn makkers, terwijl 

ze bezig zijn het boek vorm te geven 

in het zonnige Athene. Het zou, 

afgaande op hun overpeinzingen, 

een “recht-voor-zijn-raap, echt lang 

verhaal” moeten worden, waarin 

“de helden allemaal logici zijn”. De 

onderliggende gedachte is een zoek-

tocht naar de fundamenten van de 

wiskunde en de relatie tussen logica 

en psychose.

 Het recht-voor-zijn-raap-verhaal wordt verteld door Bertrand 

Russell (1872-1�70), die in 1�3�, ergens in Amerika, een lezing geeft over 

“De rol van de logica in menselijke betrekkingen”. Hij begint zijn mono-

loog luchtig: “Als je dat heel letterlijk neemt, dan hoort u vandaag de kort-

ste lezing aller tijden”. Buiten de zaal staat  een meute “isolationisten” te 

protesteren tegen inmenging van de VS in wat later de 2e wereldoorlog 

zou worden. Ze proberen Russell de toegang tot de universiteit te ontzeg-

gen en hem te bewegen zich bij hen aan te sluiten. Rusell stond immers 

bekend als pacifi stisch politiek activist. Hij laat zich niet vermurwen en 

overtuigt de isolationisten om zijn lezing bij te wonen.

Die lezing blijkt een soort autobiografi e 

te zijn. We horen Russell’s persoonlijke 

zoektocht, van het prille begin tot het 

bittere einde, naar fundamenteel cor-

recte stellingen. Hij verhaalt over hoe 

zijn zoektocht hem haast tot waanzin 

drijft, en hoe hij daarvan herstelt. Hoe 

hij als jongeling al geen genoegen neemt 

met de dogma’s van de wiskunde en het 

onenige gekibbel van de fi losofen, en 

hij in aanraking komt met de logica. 

En over de vele hilarische ontmoetin-

gen met wiskundige grootheden zoals 

Cantor, Frege, Hilbert en Poincaré. 

Hij vertelt hoe hij er samen met Alfred 

Whitehead (1861-1��7) toe komt om 

de idealen van Frege en Hilbert – een 

stevig fundament voor de wiskunde – te 

realiseren in de Principia Mathematica. 

Dat hij er na 10 jaar nog steeds niet uit 

is, als Whitehead tegen zijn zin (het is 

nog niet af) het manuscript naar een 

uitgever brengt (die het weigert), en hoe 

de poten onder zijn stoel worden weg-

gezaagd door mensen zoals Gödel en Turing, terwijl hij wordt gepasseerd 

door zijn excentrieke leerling, vriend, en collega Wittgenstein, en zijn oor-

spronkelijke idool, Frege, hem teleurstelt door de logica aan te heffen om 

de Jodenvervolging mee te billijken. 

 Het geheel levert een interessante geschiedsbeschrijving van de 

wiskunde in wat misschien wel haar roerigste periode genoemd mag wor-

den, eind 1�de, begin 20ste eeuw, op basis van de persoonlijke lotgevallen 

en psychologische ontwikkeling van Russell en vele mensen om hem heen. 

Het effect hiervan is dat de taaie, haast onmogelijke en voor velen onbe-

grijpelijke queeste van logici een zeer menselijk karakter k rijgt. ø

Boekbespreking:  Logicomix, een epische zoektocht 
naar de waarheid
Frido Emans, student AI, Universiteit van Amsterdam
(frido.emans@student.uva.nl)
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Creativiteit en coalitievorming
Rory Sie, promovendus aan de Open Universiteit Nederland
rory.sie@ou.nl

In een professionele context 
komt creativiteit terug in 
de behoefte om nieuwe pro-

ducten en oplossingen te beden-
ken. Bedrijven zijn voortdurend 
op zoek naar nieuwe producten 
en schakelen daarbij hun mede-
werkers in. Ze gaan er daarbij 
van uit dat wanneer mensen 
samenwerken ze meer en bete-
re oplossingen bedenken. Dat is 
immers wat we hebben geleerd; 
de som van het geheel is meer dan de som der delen. Maar is dit 
gezamenlijk brainstormen wel zo effectief ? 
 Brainstorming werd in 1��1 door Alex Osborn beschreven. Hij 
stelde voor dat iedereen tijdens een creatieve groepssessie vrij moet zijn 
om ideeën uit te spreken zonder dat anderen het idee bekritiseren of  ver-
werpen. Eerst wordt een lange lijst gemaakt van ideeën op een whiteboard 
of  fl ip-over. Slechte ideeën zijn er niet, alles wordt opgeschreven. Hierna 
worden de ideeën geëvalueerd door middel van discussie en categorisatie. 
Osborn claimde dat een groep met zijn techniek twee keer zoveel ideeën 
zou genereren dan wanneer je hetzelfde aantal mensen afzonderlijk idee-
en zou laten bedenken. Uit onderzoek b lijkt echter het tegenovergestelde 
waar te zijn [2,3,�]. Daar zijn een aantal oorzaken voor. 
 Een bekend fenomeen is production blocking[2]. Je hebt een 
idee, maar iemand anders zegt op dat moment iets waardoor jij je idee 
niet meer kunt noemen. Dit kan komen doordat iemand anders jouw tijd 
inneemt om iets te zeggen, of  je wordt afgeleid waardoor je gedachten-
stroom wordt onderbroken en je het vergeet. Daarnaast zijn mensen soms 
bang om hun mening te uiten. Niet helemaal onterecht, want hoewel 
afkeuring niet mag bij brainstorming, wordt het vaak toch gedaan. Aan 
de andere kant zullen mensen hun gedachten juist extremer uiten als ze 
weten dat hun mening ondersteund wordt door de groep of  als ze het 
gevoel hebben dat hun mening ondersteuning nodig heeft. Ook speelt het 
fenomeen groupthink. Waar afzonderlijke mensen verschillende richtingen 
op kunnen denken, worden personen in een groep gehinderd door de 
wens om sociaal geaccepteerd te worden. Dit beperkt de mogelijke oplos-
singen die gevonden worden, omdat niet alle factoren en oplossingen in 
beschouwing worden genomen. 
 Een laatste probleem wordt gevormd door meelifters. Dit zijn 
mensen die zich niet verantwoordelijk voelen voor het groepsproces en 
daardoor met minder ideeën zullen komen. Ze verwachten dat anderen 
het werk wel voor hun doen, en voelen hun persoonlijke bijdrage niet 
gewaardeerd. 
 Hier zijn wel een aantal oplossingen voor. Meelifters zijn te 
voorkomen door groepen klein te houden en mensen aan te spreken op 
hun verantwoordelijkheid. Production blocking is te voorkomen met het  
online genereren van ideeën, zodat mensen tegelijkertijd ideeën kun-
nen uiten en dus niet meer gehinderd worden door het feit dat maar één 

iemand tegelijk iets kan zeggen. Dit zou 
kunnen via chat, messenger of  mail, met 
als bijkomend voordeel dat de ideeën 
elektronisch worden opgeslagen. Dit is 
handig in verband met hergebruik van 
ideeën bij problemen die vaker voorko-
men. 
 Behalve de kwantiteit van ideeën, 
gaat het ook om de kwaliteit. Hoe kun-
nen we die verhogen? Er bestaan twee 
scenario’s: de juiste ideeën bestaan al in 
ons hoofd maar we uiten ze niet, of  de 

juiste ideeën zijn wel geuit maar worden ondergewaardeerd of  niet gese-
lecteerd. Er is ook nog een derde optie, dat goede ideeën helemaal niet 
opkomen, maar in dat geval zijn gewoon capabelere mensen nodig. Als 
we ervan uitgaan dat de juiste ideeën wel zijn geuit maar niet zijn geselec-
teerd, hoe komt dat dan? In elke groep bestaat een hiërarchie. Deze kan 
van tevoren zijn bepaald, zoals in het geval van een professionele organi-
satie, maar deze kan ook ontstaan of  veranderen na verloop van tijd. De 
hiërarchie zorgt ervoor dat we soms bepaalde ideeën niet durven te uiten, 
maar wat nog belangrijker is: vaak gaat het tijdens discussies en besluit-
vorming gewoon om het recht van de sterkste. Degene die het hoogst 
in de hiërarchie staat, heeft het grootste stemrecht en waarschijnlijk zul-
len zijn of  haar ideeën het vaakst en makkelijkst geaccepteerd worden. 
Dit hoeft niet altijd een probleem te zijn, want er zijn situaties waarin de 
hoogste persoon in de hiërarchie ook het beste weet wat de behoefte is van 
de organisatie. Maar als we het hebben over het bedenken van creatieve 
en innovatieve oplossingen, dan is de plaats in de hiërarchie niet de beste 
voorspellende factor voor creativiteit en innovativiteit. 
 
Coalitievorming is een ander probleem. Mensen voelen zich graag 
gesterkt in een groep en conformeren zich naar de mening van die groep. 
Dit zorgt ervoor dat heel afwijkende (creatieve) ideeën het vaak niet halen, 
maar kan ook leiden tot polarisatie waarbij we overdrijvingen gebruiken 
om elkaar te overtuigen. De uitkomst is dan meer dan eens een extreme 
beslissing. 
 De groepsvorming kan ook leiden tot een ‘escalatie van toe-
wijding’. Hierbij zien we dat iemand redenen gaat zoeken om zijn vorige 
actie te ondersteunen, ook al weet diegene op basis van nieuwe informatie 
dat de actie niet optimaal was. Een mooi voorbeeld hiervan is de dollar 
auction game beschreven door Martin Shubik in 1�71. Hierin wordt een 
biljet van één dollar geveild, waarbij zowel de hoogste bieder, als de op-
een-na-hoogste bieder de geboden prijs betaalt. Alleen de hoogste bieder 
krijgt daadwerkelijk het dollarbiljet. Op deze manier krijgt de veiling-
meester bij een bod van 10 cent door speler A, en een bod van 1� cent 
door speler B, in totaal 2� cent binnen, waarbij het dollarbiljet naar speler 
B gaat. A gaat daar natuurlijk niet mee akkoord, en biedt meer, bijvoor-
beeld 20 cent. De kans is groot dat beide spelers doorgaan tot bijvoor-
beeld speler A �� cent betaalt en maar � cent winst maakt, en speler B �0 

Creativiteit gebruiken we allemaal, de een wat 
meer dan de ander. Je hoeft je maar te vervelen, 
en je gaat al op zoek naar nieuwe activiteiten. 
Je bedenkt mogelijke activiteiten en kiest de 
beste; je bent dus creatief  bezig. Onderwijl 
leer je allerlei nieuwe dingen. Dat doe je 
door bestaande kennis, die je dus soms eerst 
moet verwerven, te combineren. Dit wordt 
de psychologische P-creativiteit genoemd[1]. 
Of  je kunt totaal nieuwe, innoverende dingen 
bedenken waar nog nooit iemand eerder op is 
gekomen, de historische H-creativiteit[1].
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cent betaalt. Speler B zal nu de overweging maken of  hij quitte speelt (een 
dollar voor een dollar) of  eruit stapt met �0 cent verlies. Mogelijk kiest 
hij voor de eerste optie en koopt hij het dollarbiljet met 1 dollar. Speler A 
heeft nu de keus tussen een verlies van � cent (bij een bod van 1,0� dollar) 
of  een verlies van �� cent (bij eruit stappen). Hij zal waarschijnlijk gaan 
voor de eerste optie. Dit gaat nog even door, totdat één van beide spelers 
teveel verliest en uit stapt. Zo komt het regelmatig voor dat een dollar-
biljet wordt afgeslagen op drie tot vijf  dollar. Een mooie verdienste voor 
de veilingmeester, maar niet zo mooi voor de spelers. Had speler A of  B 
voortijdig beseft dat het hierop uit zou komen dan was ze geld bespaard 
gebleven. Maar door de escalatie van toewijding blijven beide spelers bie-
den tot boven de één dollar. 
 Het voorbeeld hierboven is er een uit de speltheorie. Coalitie-
vorming is daarin al vaak beschreven. Onderzoeken zijn gefocust op drie 
onderwerpen: de formatie van coalities, de verdeling van de uitkomst 
binnen coalities en hoe coalities andere coalities beïnvloeden. Binnen het 
idSpace-project zijn we hierin geïnteresseerd vanuit het proces van ideeën 
genereren. In het project zijn we bezig met het maken van software voor 
het genereren van innovatieve oplossingen door fysiek verspreide teams in 
een online omgeving. Idee generatie op afstand is handig voor bedrijven, 
omdat nou eenmaal niet alle experts in één bedrijf  werken. Daarnaast 
kunnen bedrijven transactiekosten en R&D kosten besparen als ze kennis 
en technologie online delen, zogeheten open innovatie. 
 Als we kijken naar hoe mensen samenwerken tijdens een cre-
atief  proces, dan zien we dat coalitievorming ontstaat tijdens zowel het 
genereren als selecteren van ideeën. Coalitievorming tijdens het genere-
ren van ideeën gebeurt in de vorm van het linken van jouw ideeën aan die 
van anderen. Deze verbindingen kunnen belangrijk zijn om je eigen idee 
geaccepteerd te krijgen, zeker als je te maken hebt met veel verschillende 
perspectieven, zoals samenwerking tussen twee of  meerdere bedrijven. Zo 
kun je mensen opzoeken die het (deels) met je eens zijn, zodat je de kans 
vergroot dat ze jouw idee zullen ondersteunen. Wat ook kan gebeuren is 
dat mensen terugvallen op zogenaamde wederkerigheid (reciprocity). Als 
ik jouw idee accepteer, dan is de kans aanwezig dat je op een later moment 
iets terug zal doen in de vorm van het volgen of  ondersteunen van mijn 
idee. Dit is ook een vorm van coalitievorming en heeft zijn weerslag op de 

uitkomst, namelijk de set van ideeën die worden geaccepteerd en geïmple-
menteerd. 
 Heeft de kennis over coaliteies nog praktisch nut? Ja, want als 
we kijken naar wat de invloed is van coalities op de uiteindelijke acceptatie 
van ideeën, dan kunnen we misschien in een vroeg stadium mensen infor-
meren over de kracht van de coalitie, zodat ze een betere keuze maken 
met wie ze een coalitie willen vormen. De ene coalitie werkt namelijk 
beter dan de andere.
 Een goede coalitie is redelijk verbonden, maar ook weer niet 
teveel. Voelen mensen zich extreem verbonden, dan zullen ze mogelijk 
alleen ideeën accepteren van coalitieleden. Aan de andere kant, als de 
persoonlijkheden te ver uit elkaar liggen, dan valt de groep uit elkaar en 
treedt er polarisatie op. Zaak is dus dat je een groep vormt die heterogeen 
is, maar waarbij mensen ook weer niet teveel van elkaar verschillen of  
de verkeerde coalities vormen. Mocht er polarisatie voorkomen, dan is 
dat deels op te lossen door zogenaamde bridgers toe te voegen. Dit zijn 
mensen die bruggen slaan tussen de verschillende zienswijzen binnen een 
groep, omdat ze qua persoonlijkheid niet tot het ene deel van de groep 
behoren, maar ook niet tot het andere deel. 
 In het IdSpace1 project zullen wij proberen om deze versch ijn-
selen onder te brengen in een multi-agentsimulatie van het brainstorm-
proces. Door het simuleren van gebruikers in een creatief  groepsproces en 
te kijken hoe zij coalities vormen, kunnen we mogelijk conclusies trekken 
waarmee we de software voor collaboratieve creativiteit verder kunnen 
optimaliseren. ø

Referenties:
[1] Boden, M. A. (1991). The creative mind: myths and mechanisms. New York, 
NY, USA: Basic Books, Inc.
[2] Nijstad, B. A., Stroebe, W., Lodewijkx, H. F. M. (2003). Production blocking 
and idea generation: Does blocking interfere with cognitive processes? Journal 
of Experimental Social Psychology, 39, 531-548. 
[3] Diehl, M., & Stroebe, W. (1991). Productivity loss in idea-generating groups. 
Journal of Personality and Social Psychology, 61, 392-403. 
[4] Mullen, B., Johnson, C., & Salas, E. (1991). Productivity loss in brainstor-
ming groups: a meta-analytic integration. Basic and Applied Social Psychology. 
12, 3-23.

1 http://www.idspace-project.org/
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Een fi lm die als inspiratie diende 

voor the Matrix en die leidde 

tot twee vervolgfi lms, twee tele-

visieseries en drie computergames. Een 

fi lm met een review van 93/100 (rotten-

tomatoes.com), maar ook een fi lm die 

mainstream niet heel bekend is gewor-

den. Ik heb het over Ghost in the Shell, 

een Japanse animatiefi lm uit 1995.

 Ghost in the Shell is een futuristi-

sche politiethriller. Majoor Motoko Kusanagi 

is lid van Public Security Section �, de Japanse 

veiligheidsdienst. Haar lichaam is compleet 

cybernetisch (alleen haar hersenen zijn orga-

nisch) waardoor ze tot veel meer in staat is dan normale mensen. Samen 

met collega Batô lost ze high-tech misdaden op, zoals de zaak van the 

puppetmaster. Deze hacker is berucht om zijn ghost hacks: het inbreken 

en overnemen van mensenzielen om ze criminele activiteiten uit te laten 

voeren in zijn belang. 

 Gaandeweg de fi lm blijkt dat de hacker geen persoon is, maar 

een autonoom AI-project. Het project leeft op het internet en kan wille-

keurig elk cyborg lichamen binnenvallen en verlaten. Het heeft zich ont-

wikkeld tot een zelfbewust individu, en ziet zichzelf  als intelligente levens-

vorm. Op een gegeven moment vraagt het dan ook asiel aan met dezelfde 

rechten als ieder ander mens. 

Techique De wereld van GiTS is een toekomst waarin de grenzen tus-

sen mens en computer zijn vervaagd. Cybernetica, AI, computers en het 

internet spelen een steeds grotere rol. Cyborgs kunnen zich upgraden 

met thermoptische camoufl age, telepatische communicatie via wireless 

internet, infrarood thermovisie om door gebouwen te kijken, en een inge-

bouwde richtmicrofoon om mee af  te luiste-

ren. Het nadeel van deze computarisatie is 

dat computerbeveiliging een zaak van leven 

en dood is geworden. Met het juiste virus is 

in te breken in het brein van mensen. Hier-

door ervaren ze hallucinaties of  hebben 

ze hun lichaam niet meer onder controle. 

Iemand - of  iets - bestuurt je, als een soort 

‘puppet’ van de puppetmaster. Je bent een 

gevangene geworden, opgesloten in je eigen 

lichaam. 

Samenleving  Behalve een cybernetisch 

geupgrade elite is de samenleving verder 

vrijwel hetzelfde gebleven. Hoge glazen kantoorpanden, drukke wegen, 

veel re clame en vervallen buitenwijken. Landen hebben macht in moe-

ten leveren aan multinationals, en politieke spelletjes worden nog steeds 

gespeeld. 

 We zien Motoko dwalen door de grote stad. Staande op een 

boot ziet ze zichzelf  overal. In een café, achter de ruiten van een kantoor, 

en vanuit de brug waar ze zelf  met de boot onderdoor gaat. Het hint naar 

de anonimiteit van de grote stad. Overal zijn mensen, poppetjes in een 

economisch systeem. Poppetjes die massaal lopen en winkelen, geregeld 

door verkeerslichten. Het is een donkere samenleving, enkel opgelicht 

door de neon lichtreclames in de straten. Het voelt eenzaam en verlaten. 

 Ze loopt verder en ziet etalagepoppen in een winkel. Allen het-

zelfde, enkel bestaande uit een romp. Nu cyborgs uit de fabriek komen 

rollen en hetzelfde kunnen als mensen, vraag je je af  wat het verschil nog 

is tussen robot en mens. Wat maakt mensen menselijk? Wat zijn persoon-

lijke menselijke herinneringen aan vrienden of  of  geliefden nog waard als 

ze op een USB-stick passen? 

Ghost in the Shell
Joris de Ruiter, hoofdredacteur De Connectie
joris@jdruiter.nl
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Evolutie  Een belangrijk thema in Ghost in the Shell is de evolutie van 

leven. De puppetmaster heeft dezelfde mentale en fysieke vermogens als 

mensen, dus is hij net zo ‘levend’ als mensen? Het antwoord in de fi lm 

is dat het zichzelf  niet kan vermenigvuldigen of  kan sterven. Zichzelf  

kopiëren kan wel, maar dit is een identieke kopie, met het gevaar dat een 

enkel virus een hele set robots uit kan roeien. DNA-kopieën zijn telkens 

anders door recombinatie en mutatie, wat het bestand maakt tegen tel-

kens nieuwe bedreigingen. Diversiteit (ontstaan door voortplanting en 

sterfte) houdt de levensvorm stabiel op de lange termijn. Als de puppet-

master lang wil overleven, zal het hetzefl de moeten doen. 

 Sterven klinkt misschien paradoxaal, maar de puppetmas-

ter wil niet zozeer zélf  overleven, maar wel de nieuwe levensvorm (een 

bewustzijn ontstaan uit computers) laten overleven. Zijn oplossing is het 

combineren van twee zielen die samen voortleven in een nieuw robot-

lichaam; het lichaam van een kind. 

 

Deze nieuwe levensvorm kan gezien worden als een nieuwe stap in de 

evolutie. Van eencelligen ontwikkelden we ons tot mens, en als mens 

gebruikten we technologie om de wereld naar onze hand te zetten. De 

volgende stap is om de techniek te combineren met ons lichaam tot 

cyborgs, en om daarna geheel los te komen van ons lichaam en verder te 

leven als bewustzijn op het net.

Review  Ghost in the Shell is een spannende en meeslepende actiefi lm 

met op de achtergrond een aantal grote fi losofi sche thema’s. De anima-

tiefi lm is prachtig getekend en voelt diep en meeslepend, mede door de 

geweldige soundtrack van Kenji Kawaii. 

 De fi lm is in de bekende Japanse anime stijl getekend, waar-

door menig mensen het al snel afschrijven als kinderachtig. Echter, de 

wereld en het verhaal geschapen door Shirow Masamune bevatten veel 

interessante vraagstukken over de huidige ontwikkeling in technologie, 

waardoor de fi lm snel meer diepgang krijgt dan menig andere fi lm.
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