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Internethypes
De populariteit van internet wordt steeds groter. Mensen gaan zich steeds meer op internet 
begeven. Bloggen, skypen, hyven en podcasten, het kan allemaal met internet. Tenzij je in 
Iran woont. De regering heeft daar onlangs besloten om de maximale internetsnelheid terug 
te brengen naar 128 Kilobit per seconde (voor ons is 512 Kbps vrij normaal). We hebben me-
delijden met ze, want ze zullen voorlopig niet te weten komen hoe het is om niet zonder Skype, 
Hyves en Blogs te kunnen leven. Maar wat missen ze nu eigenlijk? 

Skypen [skai’pun]: Chatten en bellen via internet, om zo elkaar op de hoogte houden 
over ons drukke, drukke leven. Als je geluk hebt, mag je in je ochtendkloffie voor de camera 
verschijnen.

Hyven [hai’vun]: Digitaal rondhangen, samenscholen en tekstberichten sturen op Hyves. 
Dè graadmeter voor hoeveel vrienden je denkt te hebben, maar eigenlijk juist niet hebt. Afge-
leid van het engelse woord “hyve”. Koningin van de bijenkorf  is Lousewies (lousewiesvanderlaan.
hyves.nl).

Bloggen [blo’gun]: Je dagboek bijhouden op internet en tot de bittere conclusie komen dat 
niemand geïnteresseerd is in jouw leven. Ook beschikbaar in videovariant. Vooral gebruikt 
door politici (zie ‘Beschuit met Rutte’ op http://www.stemvvd.nl) om te laten zien dat ze nog 
saaier zijn als ze net uit bed komen.

Een andere internethype is Second Life (http://www.secondlife.com). De naam zegt het al: je kunt 
een tweede leven leiden als inwoner van Internetland. Met een beetje creativiteit creëer je je 
eigen wereld. Ook Gerald de Jong, die in Fluidiom door middel van evolutie computermodel-
len leert lopen (pag. 4), en Tessa Verhoef  (pag. 9) en Guszti Eiben (pag. 24), die beiden artificial 
societies bestuderen, hebben hun eigen wereld geschapen. Maar wat nu als je onrecht wordt 
aangedaan in een virtuele wereld zoals Second Life? Je wordt aangevallen door het nieuwste 
virtuele huisdier, de Java-aap (pag. 12). Wie is er dan aansprakelijk? Kun je dat ook online 
achterhalen? Als je geïnteresseerd bent in de wisselwerking tussen AI en Recht, lees dan het 
artikel van Arno Lodder en Elisabeth Uijttenbroek (pag. 16). Kortom, een nummer vol met 
suggesties voor een betere wereld. Wil je nog meer te weten komen over een betere wereld 
door AI? Kom dan vooral naar ons symposium “Verbeter de wereld met AI”, op vrijdag 8 
december op de VU in Amsterdam. Schrijf  je in op http://www.connectie.org en ontvang gratis 
de conference bag!

Veel leesplezier!

Rory Sie, hoofdredacteur 



4

Lore delenit adio dolor sectet delestrud dit 
luptat, consect etuercidunt iuscidunt venim 
qui bla feuismo dolobore facinci blam 
dolobore min esecte consequisl ullaorem 
vullut delit lor incilis dolobortie con henibh 
eummy nibh exero consed delit vel elis nonse 
velisit nonsequis dolore dolorer iriustrud 
dolobor susciniat nonsed ero dolor iril ea 
facipsusto odolum nos nonsenim ing ea 
faccumsan henim dolore

In onze onaflatende inzet om voor De Con-
nectie steeds verslag te doen van het nieuw-
ste en meest opzienbarendste van wat de 
Nederlandse AI te bieden heeft, zijn wij 
naar Rotterdam afgereisd om aldaar de 
opnames van een interview met Gerald de 
Jong bij te wonen. Dit interview werd aan-
vankelijk gebruikt als lesmateriaal voor de 
DECOI summerschool van de VU en is in-
middels eveneens te zien op Gerald’s web-
site. Onderstaand verslag is de weerslag 
van het interview dat wij met hem hebben 
gehouden en de uitleg die hij ons over zijn 
programma Fluidiom heeft gegeven.

De geschiedenis van Flui-
diom voert helemaal terug 
naar de ideeën van Buckmi-
nister Fuller (1895 - 1983). 
Fuller was Amerikaans uit-
vinder en architect, maar 
bovendien autodidact. Hoe-
wel zijn ideeën vaak bekend 
en berucht waren om hun 
onhaalbaarheid heeft hij 
wel een aantal bijzondere 
uitvindingen gedaan. Eén 
van die uitvindingen is de 
geodetische koepel, een voor-
beeld hiervan konden we in Nederland tot voor kort op Schip-
hol terug vinden in de vorm van het oude luchtvaartmuseum 
Aviodome, dat speciaal door Fuller was ontworpen in 1971. 
Geodetische koepels zijn starre structuren geheel gemaakt van 
vlakke steunbalkconfiguraties. Het bijzondere eraan is dat de 
krachten in de bolvormige koepel door de vorm van de steun-
balken over het gehele oppervlak worden verspreid, zodat er 
geen verticale steunpilaren nodig zijn. In de computerwereld 
zien we dergelijke structuren terug bij de polygonen waaruit 
bijna alle driedimensionale modellen bestaan. Het zijn precies 
de overeenkomsten tussen de structuren van Fuller en polygo-
nen die De Jong opvielen en hem op het idee voor Fluidiom 
brachten. Voordat computers echter snel genoeg waren om 
daarmee de Fuller-modellen te bouwen was De Jong al op 
ouderwets graafpapier bezig om de driedimensionale model-
len stereoscopisch uit te tekenen zodat hij de diepte ervan kon 
bezien. Toen de computers snel genoeg waren stapte hij al rap 

hierop over en kon hij een nieuw aspect 
aan de Fuller-modellen toevoegen.

De modellen in Fluidiom bestaan zoals 
gezegd uit starre polygonen, volgens het 
principe van Fuller. De modellen zijn ech-
ter niet volledig star, ze kunnen iets uitzet-
ten en krimpen. De Jong legde ons uit dat 
zijn modellen als geheel eigenlijk vier- in 
plaats van driedimensionaal zijn. Fluidiom 
is zo geprogrammeerd dat de verbindin-
gen waaruit de polygonen in een model 
bestaan in lengte kunnen variëren zodat 
het als het ware spieren worden die kun-

nen trekken en (dit in tegenstelling tot echte spieren) duwen. 
Iedere kunstspier in het model kan worden voorzien van een 
eigen moment waarop hij op zijn langst is, dit is de elastische 
interval. De frequentie waarmee de elastische interval pulseert 
is voor iedere spier gelijk, het moment kan alleen per spier ver-
schillen. Dit idee kan het best worden verklaard door middel 
van een metafoor met een krukas: Iedere spier zit op de con-
stant draaiende as aangesloten, maar de krukken die de as vir-
tueel met de spieren verbinden zitten onder een willekeurig in 
te stellen hoek op de as. Als de as nu met een bepaalde snelheid 
draait, dan vertaalt dit zich naar contracties van het gebouwde 
model. Het is nu de kunst om de hoeken van de krukken zo te 
configureren dat er geen willekeurige spasmen ontstaan, maar 
harmonische beweging. Als dit goed lukt zal er uit het vierdi-
mensionale model, dat wordt losgelaten in een artificiële wereld 
die beschikt over zwaartekracht en wrijving, bijna als vanzelf  
voortbeweging emergeren!

Evolutie
Het is ondoenlijk om zelf  handmatig de juiste 
harmonische configuratie voor de elastische in-
tervallen te vinden. Zelfs al bij een relatief  sim-
pel organisme met weinig spieren is dit nagenoeg 
onmogelijk. Het vinden van de juiste interval 
voor iedere spier leent zich echter wel bijzonder 
goed voor een evolutionair algoritme. Het enige 
dat hier nog voor nodig is, is een goede fitness 
functie. De simpelste en meest voor de hand lig-
gende fitness functie om voortbeweging mee te 
laten emergeren laat zich raden. Na iedere itera-
tie van het evolutionair algoritme wordt er door 
de verschillende varianten van het organisme 
gewedijverd om snelheid. Er wordt simpelweg 
gemeten hoe ver ze zich binnen een bepaalde tijd 
verplaatsten. Het organisme dat het verst is geko-

Wouter Beek, Master of  Logic student aan de UvA (wbeek@science.uva.nl)
Coert van Gemeren, Master Cognitive AI student aan de UU (coert.vangemeren@phil.uu.nl)

Fluidiom: Lopende computermodellen, dankzij evolutie

Het Aviodome.
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men evolueert verder, terwijl de anderen uitsterven. Omdat De 
Jong’s model zo simpel is kan dit alles bijzonder snel worden 
gesimuleerd. Iedere snelheidswedstrijd hoeft nog geen micro-
seconde te duren. Het programma kan dus binnen afzienbare 
tijd heel veel generaties van één organisme genereren en je kunt 
er bijna op wachten voordat er meer of  minder succesvolle 
harmonische configuraties worden gevonden waardoor het ge-
bouwde organisme zich daadwerkelijk voortbeweegt.

Eén van de interessante aspecten aan Fluidiom, zo vertelde De 
Jong ons, is dat je echt kunt zien dat evolutie werkt. De fitness 
functie is erg simpel, maar bijzonder doeltreffend. De gebruiker 
moet alleen wel eerst als een Intelligente Ontwerper aan de 
slag om een wezen te bouwen. Het is dus niet zo dat Fluidiom 
enkel en alleen een geautomatiseerd genetisch algoritme is, het 
programma kan zelf  geen wezens bouwen of  veranderen, dit 
moet de menselijke gebruiker doen. De door evolutie gedre-
ven optimalisatie voltrekt zich binnen de van te voren door de 
gebruiker gespecificeerde ruimte van mogelijkheden en er is in 
die zin dus geen sprake van macro evolutie. Maar dit roept wel 
een interessante vraag op. Hoe intelligent moet de ontwerper 
te werk gaan om een organisme te ontwerpen dat zich voort-
beweegt? Het blijkt dat dit niet zo bijzonder intelligent hoeft te 
zijn. Nagenoeg iedere structuur zal na een aantal iteraties van 
het algoritme naar een harmonische configuratie van contrac-
ties convergeren, waardoor het zich in meer of  mindere mate 
zal gaan voortbewegen. De fitness functie werkt onverbiddelijk. 

Wat wel opvalt is dat ledematen bijzonder 
goed blijken te helpen, maar dat ze abso-
luut niet noodzakelijk zijn. Er zijn slang-
achtige organismen gecreëerd die zich bij-
na zo over het oppervlak voort bewegen als 
echte waterslangen dat in de natuur doen. 
De Jong vertelde ons dat het zelfs iemand is 
gelukt een wiel te ontwerpen dat zich door 
een bepaalde harmonische configuratie 
kan laten voortrollen. Iets waar de natuur 
voor zover we weten nooit op is gekomen. 
Ook is er een model gebouwd dat in prin-
cipe ontworpen was met zes poten. Na een 
flink aantal iteraties werd er echter een 
evolutionaire sprong gemaakt. De voorste 
twee ledematen werden de lucht in gegooid 
en fungeerden als balans om op de achter-
ste vier poten te lopen. Hoe dit er allemaal 
uitziet kun je middels een filmpje op het in-

ternet bekijken bij Google Video (http://video.
google.com) door er te zoeken naar: “Gerald de Jong”.

De Community
De Jong programmeerde Fluidiom in de jaren ‘90 om met de 
toen nieuw uitgekomen programmeertaal Java te leren wer-
ken. Daarvoor had hij een soortgelijk systeem wel al in C++ 
gemaakt, maar in Java ging hij nu veel professioneler aan de 
slag. Bijkomstigheid van het in Java programmeren was dat zijn 
programma eenvoudig gedistribueerd kon worden en via het 

internet beschikbaar kon worden gemaakt. Dit zorgde ervoor 
dat het project breder werd dan de aanvankelijk bedachte, op 
zichzelf  staande simulatie. Fluidiom werd nu een sociaal plat-
form waarbinnen gebruikers wereldwijd hun eigen simulaties 
konden uitvoeren. De Jong heeft derhalve ook veel werk verzet 
ten behoeve van de interface en de gebruikersvriendelijkheid. 
Zo is het voor iedere gebruiker mogelijk om, zonder enige voor-
kennis omtrent programmeertalen en/of  evolutionaire algorit-
mes, in de simulatie te participeren. De gebruiker kan namelijk 
op eenvoudige wijze, door  middel van enig schuif- en klikwerk 
met de muis, uit een aantal basale componenten een eigen ‘or-
ganisme’ creëren, waarop vervolgens de boven beschreven evo-
lutionaire simulatie geheel automatisch kan worden uitgevoerd. 
De gebruiker bepaalt dus de bouw van het ‘dier’, terwijl het 
algoritme vervolgens de spiermomenten van het uitzetten en 
krimpen bepaalt, die in een lokaal maximum van de gespecifi-
ceerde fitness functie resulteren.

Interview met Gerald de Jong
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Render uit Fluidiom.

“Je kunt aan Fluidiom zien dat evolutie echt werkt.”
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‘Intelligent Design’
In de nieuwe versie van Fluidiom (op de website aangeduid met 
de naam ‘Intelligent Design’) is het mogelijk om gedurende de 
evolutie een aantal variabelen te veranderen om zodoende het 
evolutieproces te kunnen beïnvloeden. Deze variabelen zijn de 
zwaartekracht op de planeet waar de organismen zich bevin-
den, de demping die de omgeving op de organismen uitoefent, 
de rigiditeit van de spieren, alsmede de frequentie en ampli-
tude van de spiercontracties. Deze beïnvloeding van variabelen 
draagt de naam ‘Intelligent Design’, omdat de keuzes van de 
instellingen voor deze variabelen niet door het evolutionaire 
algoritme zelf  kunnen worden bepaald. Er is derhalve een hel-
pende hand van buiten nodig, een menselijke observator die 
deze keuzes intuïtief  zou moeten kunnen maken. Dat men de 
toepassing van de term ‘Intelligent Design’ hierin met een kor-
reltje zout moet nemen, kan men zien aan het vergezelde logo 
waarop het Vliegende Spaghetti monster te zien is.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mens als crea-
tieve drijfveer achter het evolutieproces in Fluidiom, is de nieu-
we versie er helemaal op gericht om door een gemeenschap te 
worden gebruikt. Er is een wereld gecreëerd waarop men zijn 
of  haar constructies kan laten rondlopen. Zo raakt de wereld na 
verloop van tijd gevuld met verschillende organismen die door 
verschillende mensen worden ontwikkeld, beoordeeld en aan-
gepast. Om de pluriformiteit nog verder te doen toenemen zijn 
verschillende plekken op de wereld voorzien van verschillende 
omstandigheidsvariabelen (zoals zwaartekracht en wrijving).

Op deze manier moet het mogelijk zijn om tot betere inschat-
tingen te komen dan de fitness functie alleen. Dat het inderdaad 
nuttig is om de menselijke component in het ontwikkelingspro-
ces te betrekken blijkt uit het voorbeeld van het wiel. In het evo-
lutionaire proces heeft de natuur het wiel nooit uitgevonden, 
dat heeft de mens gedaan. Zo is het ook zeer onwaarschijnlijk 
dat een evolutionair algoritme, hoe complex dan ook, ooit tot 
de constructie van een wiel zal geraken zonder inmenging van 
de mens.

Toekomstige toepassing
Dit idee van een combinatie van machinale rekenkracht op mi-
cro niveau (in dit geval de afzonderlijke momenten van spier-
contractie en spierrelaxatie) en de menselijke macro visie (in dit 
geval over het gedrag van het totale organisme), zou volgens De 
Jong verder moeten worden uitgewerkt en zou in verschillende 
domeinen kunnen worden toegepast. Een van zijn eigen voor-
beelden hierin is een ontwerpprogramma voor architecten, 
waarbij de architect een bepaald basismodel opstelt, gebaseerd 
op esthetische overwegingen en functionele eisen, waarna een 
evolutionair algoritme deze constellatie op micro niveau gaat 
aanpassen om een zo stabiel mogelijk gebouw te verkrijgen. De 
architect kan dan vervolgens, op basis van dit door de computer 
berekende stabiele construct, weer enige alteraties aanbrengen, 
waarop het algoritme dan vervolgens weer een robuuste toe-
stand moet vinden voor alle individuele punten in de constel-
latie. Deze interactie tussen de gebruiker en het algoritme is 
voor De Jong essentieel en het biedt een interessant alternatief  
voor de verschillende processen die tegenwoordig nog uitslui-
tend door de computer óf  uitsluitend door de mens worden 
volbracht.

Conclusie
Het Fluidiom project van De Jong laat de kracht van evoluti-
onaire algoritmes zien, op deze manier hoopt hij mensen een 
beter begrip te geven over wat een evolutionair algoritme is en 
waar het toe in staat is. De Jong filosofeert graag over verdere 
uitbreidingen van zijn systeem; wat zou er bijvoorbeeld gebeu-
ren wanneer de modellen zintuigen krijgen waarmee ze kunnen 
registreren of  hun ledematen de grond wel raken? Als nu een 
model van de grond loskomt blijft het, conform de interne klok, 
domweg wat rondspartelen in de ‘lucht’. Maar als het in staat 
was zijn toestand te registreren, dan zou het wellicht kunnen 
leren anders te reageren in dat geval. Of  wat zou de toevoeging 
van een kunstmatig brein voor voordelen kunnen hebben? Op 
dit moment marcheren de modellen nog domweg een wille-
keurige richting op. Maar deze voortbeweging zou misschien 
een zinnig doel kunnen nastreven. Kortom, er zijn nog genoeg 
ideeën binnen Fluidiom die de moeite waard zijn om over na 
te denken en uit te werken. Misschien kun jij Gerald de Jong 
daarbij helpen! ø

Referenties
• http://www.darwinathome.org/
• http://fluidiom.v2.nl
• http://fluidiom.sourceforge.net/
• http://www.designws.com/pagina/1fuller.htm

Kruk-as.
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Het is al weer een tijdje geleden dat Maria van der Hoeve de discussie over de opname van 
alternatieven voor de Darwinistische evolutietheorie op de middelbare school wilde openen 
naar aanleiding van een gesprek met de gerenommeerde Nederlandse nanowetenschapper 
Cees Dekker. Dit leidde destijds tot veel ophef. Ronald Plasterk sprak erover in het tv-pro-
gramma Buitenhof en schreef een stuk in de Volkskrant. De kwestie leidde zelfs tot kamer-
vragen van Margot Kraneveld (LPF) en afkeurende opmerkingen van o.a. Lousewies van der 
Laan (Groep Pechtold).
  De door Van der Hoeven beoogde alternatieve theorie is de relatief zeer jonge theorie 
van het Intelligent Design. Deze theorie gaat er van uit dat het leven op aarde te complex 
is om door slechts Darwinistische evolutie te zijn ontstaan, en dat het leven op aarde tot 
stand is gekomen volgens een vooropgezet plan. Weliswaar is dit idee al zeer oud, maar de 
geclaimde ‘wetenschappelijke aanpak’ ervan is zeer recent. Bovendien maakt deze theorie 
momenteel furore in Amerika, waar zij reeds aan enkele middelbare scholen wordt gedo-
ceerd. Het idee van evolutie, dat complexere diersoorten langzaam kunnen voortkomen uit 
minder complexe diersoorten, is eveneens zeer oud. Zo is het bijvoorbeeld al terug te vinden 
bij de oude Grieken. De Darwinistische evolutietheorie was (en is) derhalve om een andere 
reden revolutionair. In alle evolutietheorieën vóór Darwin werkte de evolutie van diersoorten 
een bepaalde richting uit. Het werd als geen toeval beschouwd dat de mens aan het einde 
van dit proces was ontstaan. Dit was immers het vooropgezette doel van het evolutionaire 
traject geweest. Zo conflicteren deze antieke evolutietheorieën dus niet met het idee van 
een ontwerper als zodanig, maar onderschrijven zij dit punt juist. (Het onderscheid tussen 
het Darwinisme en de algemenere notie van ‘evolutie’ als zodanig moet dus goed uit elkaar 
worden gehouden. Iets wat in de discussie overigens nauwelijks gebeurd.) Het bijzondere aan 
de evolutietheorie van Darwin nu, is dat er geen plaats meer is voor een vooropgezet doel. 
Het proces vindt nu op zeer lokaal niveau plaats in het zogenoemde selectieproces, waarbij 
aan de hand van de fitness van een dier in een specifieke omgeving wordt bepaald hoe groot 
de overlevingskans en reproductiegraad is.
  Nu hebben we een globaal overzicht van de twee wedijverende theorieën. De vraag 
is nu: wie heeft er gelijk? Maria van der Hoeven of Ronald Plasterk en consorten? Is het 
bijvoorbeeld te verantwoorden dat ID naast het Darwinisme wordt onderwezen op mid-
delbare scholen? Wat opmerkelijk is, is dat de tegenstanders van Van der Hoeven niet uitleg-
gen waarom zij vinden dat het Darwinisme een deugdelijke theorie is, terwijl ID in hun ogen 
een zogenaamde pseudo-wetenschappelijke methode is. Zulk een verschil moet er uiteraard 
wel zijn, wil men blijven volhouden dat de een wel en de ander niet toelaatbaar is. Doet ID 
onder voor het Darwinisme? In een groot aantal opzichten niet. Immers wordt ID, evenals 
het Darwinisme, in overeenstemming gebracht met empirische feiten. Beide verklaren ze de 
feiten die voorhanden zijn en beide zijn bereid om alteraties aan te brengen om hun theorie 
in overeenstemming te brengen met eventueel conflicterende feiten.
  Beide theorieën lijken dus, methodologisch gezien, gelijkwaardig. Er is geen duidelijk cri-
terium op basis waarvan men gedwongen wordt het Darwinisme aan te hangen en het ID 
naar het rijk der fabelen te moeten verwijzen. Geen wonder dus dat de tegenstanders van 
Van der Hoeven hierover niet uitweiden. Maar hiermee is de kous nog niet af. Wat bijvoor-
beeld te denken van de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster? Dit wezen, en de daaraan 
verbonden zijnde ‘kerk’, is een parodie op het ID-debat in Amerika (zie http://www.venganza.
org/). Maar de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster is meer dan dat. Het is een pastiche: 
het volgt het idee van ID zo nauwkeurig dat het zelf een problematische theorie wordt. Im-
mers op basis waarvan kunnen we een theorie die claimt dat al het leven vooraf door een 
Vliegend Spaghettimonster is ontworpen verwerpen? Deze theorie is absurd, dat is snel vast 
te stellen. Maar interessanter is het om duidelijk aan te geven waarom zij zo absurd is. Zij D
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(vervolg)

is immers in lijn met de empirische gegevens. Iedere 
theorie, ongeacht haar absurditeit, kan elk empirisch 
feit door middel van ad hoc lapmiddelen incorpo-
reren, zolang men maar over genoeg creativiteit en 
uithoudingsvermogen beschikt. De opmerking dat er 
binnen ID en de leer van het Spaghettimonster geen 
falsificatie kan worden toegepast is niet relevant, want 
dat is bij Darwinisme evenmin het geval. Vergelijkin-
gen met de natuurwetenschappen zijn daarom niet 
zonder meer te maken, en opmerkingen zoals die van 
Ronald Plasterk in Buitenhof: “We willen niet dat op 
de natuurkundeboekjes komt te staan: ‘Dat de aarde 
om de zon draait is slechts een theorie en geen feit.’” 
doen dus niet ter zake.
  Normaliter kan binnen een empirische bèta-we-
tenschap de validiteit van een theorie blijken uit het 
succes waarmee deze theorie toekomstige gebeurte-
nissen kan voorspellen. Immers dat een theorie door 
middel van lapmiddelen is aangepast om in overeenstemming met alle geobserveerde feiten 
te zijn, betekent niet dat deze theorie ook niet-geobserveerde gebeurtenissen kan voor-
spellen. Voorspellende kracht lijkt daarom dé methode om een wetenschappelijk theorie te 
onderscheiden van een pseudo-wetenschappelijke. Maar helaas is het met betrekking tot 
evolutie vrijwel onmogelijk om dergelijke voorspellingen over toekomstige gebeurtenissen te 
doen. De tijdschaal waarover deze plaatsvinden is zo gigantisch groot dat het onmogelijk is 
om voorspellingen binnen een afzienbare tijd te kunnen testen.
  Wat blijft er dan nog over om het Darwinisme in wetenschappelijkheid te onderschei-
den van ID? Het ontluisterende, maar naar mijn overtuiging juiste, antwoord is dat er geen 
strikt methodologisch criterium is op basis waarvan men de ene theorie als wel of niet 
wetenschappelijk ten opzichte van de ander kan beschouwen. Betekent dit nu dat Intelligent 
Design op middelbare scholen moet worden onderwezen? En moet ook het Spaghettimon-
ster in de schoolboekjes worden vermeld? Neen. Het Darwinisme blijft zich onderscheiden 
van de overige theorieën, niet doordat het zich kan beroepen op een methodologische basis 
die de anderen laken, maar doordat het Darwinisme een veel betere theorie is. Zij is langer in 
gebruik, zij wordt bedreven door wetenschappers zonder religieuze bijbedoelingen en brengt 
meer nuanceringen aan dan de concurrentie. Zij is, zou men kunnen zeggen, professioneler 
door haar rijke geschiedenis en de maatschappelijke neutraliteit van haar beoefenaren. Dit zijn 
echter geen keiharde wetenschappelijke criteria. We begeven ons nu in de troebele sferen 
van esthetica, elegantie en sociale dispositie.
  Wellicht kan men nog enige aspecten verzinnen die min of meer bij het boven gegeven 
rijtje van eigenschappen kunnen worden gevoegd, maar geen van allen zijn zij wetenschap-
pelijk stringent. De tegenstanders van Van der Hoeven hebben daarom geen gelijk wanneer 
zij ID als vanzelfsprekend onwetenschappelijk kenschetsen. Het onderscheid is niet zo hard 
en voor de hand liggend als zij voordoen. Het ligt genuanceerder. Hoe genuanceerd vraagt U? 
Het is, naar mijn mening, niet geheel uitgesloten dat de theorie van het Vliegende Spaghetti-
monster - indien gedurende lange tijd, door rationele mensen serieus beoefend - uiteindelijke 
eenzelfde stadium van professionaliteit en elegantie zal weten te bereiken als het Darwinisme 
vandaag de dag. ø

Reageren? Mail naar redactie@connectie.org
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Co-evolutie en soortvorming
Tessa Verhoef, vierdejaars AI studente aan de RUG 
(T.Verhoef@ai.rug.nl)

Eén van de charmes van kunstmatige intel-
ligentie is dat onderzoek op dit gebied vaak 
een brug slaat naar allerlei andere vakge-
bieden zoals psychologie, informatica, filo-
sofie, maar ook biologie. Aan de ene kant 
worden biologische ideeën uit bijvoorbeeld 
de evolutietheorie gebruikt in machine   
learning om slimmere oplossingen te vin-
den voor optimalisatie- en zoekproblemen. 
Maar aan de andere kant worden compu-
termodellen uit de kunstmatige intelligen-
tie ook steeds vaker gebruikt om ingewik-
kelde vraagstukken binnen de biologie op 
te lossen. Voor mijn bachelorproject heb ik 
geprobeerd met een computermodel meer 
inzicht te verkrijgen in een tot op heden on-
opgelost probleem binnen de evolutiebiolo-
gie.

Evolutiebiologen zijn het er 
nog niet over eens welke oor-
zaak er aangewezen moet 
worden voor het ontstaan van 
nieuwe soorten. Dat de diver-
siteit van organismen steeds 
verandert is duidelijk, maar 
wat deze verandering precies 
veroorzaakt blijft een raadsel. 
Grofweg zijn er twee theorie-
en die soortvorming proberen 
te verklaren. De meest geac-
cepteerde theorie is allopatri-
sche soortvorming. Hierbij wordt 
er aangenomen dat een geo-
grafische barrière, zoals een 
nieuwe rivier of  bergketen, de oorzaak is van het splitsen 
van een soort. Als beide groepen lang genoeg gescheiden 
zijn en onafhankelijk van elkaar evolueren, dan kunnen 
ze op een gegeven moment niet meer met elkaar voort-
planten en zijn er twee soorten ontstaan. De andere the-
orie, sympatrische soortvorming, zegt dat soorten ook kunnen 
ontstaan zonder dat een geografische barrière hiervan de 
oorzaak is. Hierbij splitst een populatie zich in twee groe-
pen terwijl ze nog wel door elkaar leven. Er is dan geen 
sprake van een fysieke barrière, dus moet er een ander 
mechanisme van kracht zijn dat zorgt voor de splitsing. 
Heel lang werd allopatrische soortvorming gezien als de 
enige juiste theorie voor het ontstaan van soorten, maar 
steeds vaker wordt ook sympatrische soortvorming als 
een serieuze verklaring beschouwd. Voor mijn bachelor-
project heb ik onderzocht of  sympatrische soortvorming 
kan ontstaan in een situatie waarin er co-evolutie bestaat 
tussen een roofdier- en een prooidiersoort.

Het idee van allopatrische soortvorming werd al in de 
jaren veertig geïntroduceerd door evolutiebioloog Ernst 
Mayr. Deze invloedrijke onderzoeker heeft sympatrische 
soortvorming als verklaring voor het ontstaan van nieuwe 
soorten van het begin af  aan sterk afgewezen. Hierdoor 
heerste in de biologie de gedachte dat soortvorming zon-
der geografische barrière nagenoeg onmogelijk zou zijn. 
In 1966 vond Guy Bush de moed om op een wetenschap-
pelijke conferentie te pogen de conservatieve evolutiebio-
logen van gedachte te doen veranderen. Hij deed onder-
zoek met fruitvliegjes en hierbij had hij ontdekt dat een 
nieuwe soort appelvlieg (Rhagoletis pomonella) mogelijk 
was ontstaan uit de bestaande soort, nadat in de leefom-
geving met enkel meidoorns de appel werd geïntrodu-
ceerd. Volgens Bush was dit een voorbeeld van sympatri-
sche soortvorming in de natuur. Eén van de aanwezigen, 

Theodosius Dobzhansky, zei hier-
op: “That’s very interesting, but I 
don’t believe it. Sympatric specia-
tion is like the measles; everyone 
gets it and we all get over it.”

Guy Bush kwam er niet overheen 
en ook andere onderzoekers open-
den voorzichtig hun ogen. John 
Maynard Smith beschreef  een 
pakket aan voorwaarden waaraan 
volgens hem een populatie moet 
voldoen om sympatrische soort-
vorming mogelijk te maken. Er 
moet bijvoorbeeld sprake zijn van 
reproductieve isolatie, een situatie 

waarin twee groepen binnen een populatie niet meer met 
elkaar kunnen voortplanten. Maynard Smith noemt ver-
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schillende mechanismen die voor reproductieve isolatie 
kunnen zorgen. Een voorbeeld daarvan is habitat selection, 
waarbij het leefgebied van een soort is verdeeld in twee 
verschillende niches en individuen alleen in de niche waar 
ze zelf  zijn opgegroeid op zoek gaan naar een partner en 
zich voortplanten. Dit is de manier waarop het bij de ap-
pelvlieg van Bush vermoedelijk ook is gegaan. De popula-
tie verdeelt zich over de beschikbare appels en meidoorns 
in de omgeving en individuen krijgen een voorkeur voor 
een van beide vruchten. Vervolgens planten ze zich alleen 
voort met individuen in hun eigen niche en worden er zo 
weinig genen uitgewisseld tussen de twee groepen dat ze 
genetisch van elkaar gaan verschillen en uiteindelijk re-
productief  geïsoleerd raken. Maynard Smith zegt dus dat 
sympatrische soortvorming in principe mogelijk is, maar 
dat er zeer specifieke voorwaarden zijn waaraan moet 
worden voldaan, terwijl het maar de vraag is hoe vaak in 
de natuur zulke specifieke situaties voorkomen.

Veertig jaar onderzoek heeft ervoor gezorgd dat er nu met 
iets meer zekerheid gezegd kan worden dat sympatrische 
soortvorming mogelijk is, maar het is nog altijd een leven-
dige discussie binnen de evolutiebiologie. Bewijs vinden 
in de natuur is erg moeilijk omdat er nooit met zekerheid 
kan worden vastgesteld dat sympatrische processen de 
enige oorzaak zijn en dat er geen geografische barrière is 
geweest. De lange duur van een evolutionair proces in de 
natuur maakt het ook bijna onmogelijk om soortvorming 
in detail te bestuderen. Er zijn naast het voorbeeld van 
de appelvlieg wel meer voorbeelden beschreven waarvan 
met enige zekerheid wordt gezegd dat de soortvorming 
sympatrisch moet zijn gebeurd. In een kratermeer in 
Nicaragua zijn bijvoorbeeld twee nauw verwante vissen-
soorten ontdekt, de midas-cichlide (amphilophus citrinel-
lus) en de pijlcichlide (amphilophus zaliosus) die in min-
der dan tienduizend jaar uit de eerstgenoemde moet zijn 
ontstaan. In dit relatief  jonge meer met een doorsnede 
van vijf  kilometer is de kans heel klein dat er een geogra-
fische barrière is geweest en daarom wordt sympatrische 
soortvorming hier als beste verklaring gezien. 

Voorbeelden zoals deze worden maar zelden gevonden 
en hangen van onzekerheden samen. Om meer duide-
lijkheid te scheppen wordt er in dit onderzoeksgebied 
daarom veel gebruik gemaakt van computermodellen 
waarmee soortvorming gesimuleerd wordt. Samen met 
mijn groepsgenoten heb ik voor mijn bachelorproject 
een simpel agent-gebaseerd model gemaakt om de relatie 
tussen co-evolutie en soortvorming te onderzoeken. Dit 
model simuleert de interactie tussen een roofdier- en een 
prooidiersoort. We gaan hierbij uit van de gedachte dat 
de prooidieren zich moeten verdedigen tegen de roofdie-

ren en dat de roofdieren proberen deze verdediging te 
omzeilen. Stel dat er een insectensoort is die zich moet 
voeden met een bepaalde plantensoort, de prooi. Als deze 
plantensoort zich zo evolueert dat hij giftig wordt voor de 
insecten, dan zal de insectensoort zich zo evolueren dat 
het gif  zo min mogelijk schade aanricht, terwijl de prooi 
zich steeds meer zal specialiseren tegen de insecten. Om 
deze wapenwedloop te doorbreken zou het gunstig kun-
nen zijn voor de insecten om zich te vertakken in twee 
soorten, zodat de prooi zich niet meer kan specialiseren 
in zijn verdediging tegen één type roofdier en er een soort 
van tweefrontenoorlog ontstaat.
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De agenten in dit model, roofdieren en prooidieren, heb-
ben een levensduur van één cyclus die gelijk staat aan één 
generatie. De interactiefunctie is gebaseerd op genetische 
algoritmen. Hier-
door heeft iedere 
agent een fitness, 
afhankelijk waar-
van hij geselec-
teerd kan worden voor het krijgen van nakomelingen. In 
een cyclus wordt eerst de fitness van ieder individu in de 
populatie berekend, dan worden er individuen geselec-
teerd en als laatste vindt er mutatie plaats. Met dit model 
hebben we experimenten gedaan en daarbij zijn we bij 
zowel de prooidieren als de roofdieren splitsing tegenge-
komen.

Ons model bevat weinig ingewikkelde mechanismen 
behalve de interactie tussen een roofdier- en een prooi-
diersoort. Het is een grote versimpeling van de werkelijk-
heid, maar daardoor zijn de resultaten wel gemakkelijk 
te analyseren. De soortvorming die ontstaat tijdens de 
experimenten is een direct gevolg van de interactie tussen 
roofdier en prooidier. In de natuur zijn het ook niet altijd 
noodzakelijk heel ingewikkelde mechanismen die soort-
vorming veroorzaken. Er is ten minste één voorbeeld van 
soortvorming bekend waar maar een enkel gen verant-
woordelijk voor is: de draairichting van het slakkenhuis 
van een bepaalde soort slakken zorgt er voor dat slakken 
met tegengesteld gedraaide huisjes simpelweg niet op el-
kaar passen. Hierdoor kunnen alleen slakken met huisjes 
die dezelfde draairichting hebben met elkaar voortplan-
ten en worden er geen genen meer uitgewisseld tussen de 
twee groepen.

Heel lang heeft de gedachte geheerst dat alleen een zeld-

zame combinatie van specifieke factoren het ontstaan van 
sympatrische soortvorming kan veroorzaken. Ons model 
laat zien dat het ook mogelijk is om zonder al te veel toe-

ters en bellen 
deze vorm 
van soortvor-
ming teweeg 
te brengen. 

Misschien is dit een aanwijzing voor evolutiebiologen dat 
er in de natuur ook gezocht kan worden naar soortvor-
ming in situaties waarin er sprake is van co-evolutie. Na 
het doen van dit project kan ik concluderen dat sympatri-
sche soortvorming waarschijnlijk toch minder zeldzaam 
is dan nog steeds vaak wordt gedacht. Wat de metafoor 
van Dobzhansky betreft: Ik ben besmet! ø
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“Het zijn niet noodzakelijk heel ingewikkelde 
mechanismen die soortvorming veroorzaken”
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Een gevecht met virtuele apen
Auteur oorspronkelijk artikel: Bauke Vermaas, wetenschapsjournaliste
Bewerking: Karin Zondervan, Studieadviseur aan de RUG

Apen zijn soms net mensen. Precies 
daarom denken mensen vaak dat ze 
ingewikkelde, menselijke motivaties 
hebben voor hun gedrag. Maar is dat 
zo? “Eenvoudige gedragsmodellen uit 
de kunstmatige intelligentie blijken veel 
complexe gedragingen goed te verklaren”, 
vertelt biologe Charlotte Hemelrijk. Ze 
vindt het gebruik van computermodellen 
een verrijking voor de gedragsbiologie.

Dit is een bewerking van een ar-
tikel dat eerder verschenen is in de 
Universiteitskrant (UK) van de 
RuG, jaargang 33, nr. 12. Her-
plaatsing met toestemming van 
auteur, UK en geïnterviewde.
 
Zelforganisatie in sociale 
systemen, dat is het onder-
zoeksveld van Charlotte 
Hemelrijk, onderzoeker bij de afdeling theoretische biologie 
van de RuG. Ze wil de ethologie op een andere manier benade-
ren. Via computermodellen. 
Zelf  is ze biologe en promoveerde ze op sociale relaties tussen 
chimpansees. “Chimpansees worden geacht veel sociaal inge-
wikkelde dingen te doen. Ze zouden via een soort ruilhandel 
vlooigedrag en steun in een gevecht uitwisselen”, vertelt ze. 
Door bestudering van een groep chimpansees in Burger’s Zoo 
probeerde ze dit systeem te doorgronden. Maar ze vond geen 
aanwijzingen voor uitwisseling van gedrag met voorbedachten 
rade. Hooguit vielen de chimpansees gezamenlijke vijanden 
ook gezamenlijk aan.
“Dit was natuurlijk geen leuke conclusie. Ik wilde een andere 
verklaring vinden.” Het aanbod om in Zürich als postdoc ex-
perimenteel onderzoek met Java-apen te doen, nam Hemelrijk 
dan ook graag aan. Met zichtbaar plezier beschrijft ze de ex-
perimenten: “Ik zette een aap aan tot vlooigedrag door siroop 
op de rug van een ander te druppelen.” Zo wilde ze bepalen of  
de gevlooide aap de ander zou helpen in een gevecht met een 
derde. En dat wekte ze op door ze met popcorn te bekogelen. 
Hemelrijk vond een lichte neiging tot steun bij de gevlooide 
aap, maar had hier meerdere verklaringen voor. Ruilhandel op 
korte termijn was verdedigbaar, maar ook het gevlooid zijn op 
zich – ongeacht door wie – kon aanleiding zijn voor steun aan 
soortgenoten. 
De resultaten bleven onbevredigend en dat speelde mee in haar 
overstap naar kunstmatige intelligentie (KI), ook in Zürich. 
“Het was een samenloop van omstandigheden”, vertelt ze. KI 
was geïnteresseerd vanwege een artikel dat ze had geschreven 
over de evolutie van intelligentie. Tegelijkertijd ging haar pro-
fessor met pensioen en vond ze de apenkunde eigenlijk te wei-
nig exact. “De eeuwige strijd over woorden en definities begon 
me tegen te staan.” 
Hemelrijk hield zich toen al een tijdje bezig met homing. Door 
middel van simulaties met robots probeerde ze te achterhalen 
hoe dieren hun weg terugvinden. Nu kreeg ze de kans haar 
oude passie voor sociaal gedrag bij apen te combineren met 
haar nieuwe werk. Ze zocht en vond een heel nieuwe invals-
hoek. 

“Veel onderzoeken 
lieten een verband 
met dominantie 
zien. Ik wilde met 
een computermo-
del onderzoeken 
waartoe dominan-
tie-interacties kun-
nen leiden. Ik wilde 
virtuele apen on-

derzoeken als echte apen.” 
Het werd het onderwerp van Hemelrijks 
Habilitation: een soort extra promotieonderzoek. “Het is een 
wat ouderwets verschijnsel”, licht ze toe, “maar de titel wordt 
als erg hoog gezien.” In twee jaar ontwikkelde ze ‘DomWorld’, 
een virtuele wereld met eenvoudige regels voor competitie en 
groepeergedrag bij individuen (zie kader). De technische ken-
nis van haar KI-collega’s kwam nu goed van pas. De resultaten 
waren verbluffend: eenvoudige regels voor een individu bleken 

Vissen in de file
In de groep van Charlotte Hemelrijk werken promovendi 
en postdocs aan modellen van scholen vissen en zwermen 
vogels. Hemelrijk: “We weten al dat vissen geen leiders 
nodig hebben om gecoördineerd in een school te kun-
nen zwemmen. Wanneer ze zich aan drie simpele regeltjes 
houden – niet te dicht bij mijn buren zwemmen, niet te ver 
af van mijn buren wegraken en dezelfde kant op zwemmen 
als mijn buren – ontstaat de structuur vanzelf. In echte 
scholen vissen zien we dat de dichtheid van de school altijd 
het grootste is aan de voorkant. Andere onderzoekers heb-
ben hiervoor als verklaring gegeven dat een zwemmende 
school van voren het grootste gevaar van roofvissen heeft 
te duchten en dat een grote dichtheid vooraan dus veiliger 
is.” Maar Hemelrijk toonde aan, samen met een promoven-
dus in Zürich, Hanspeter Kunz, dat dit een onnodige aan-
name is. “Individuele vissen zouden alleen voor een grote 
dichtheid vooraan kunnen zorgen als ze zelf zouden weten 
of ze vooraan in de school zitten. Het is niet waarschijnlijk 
dat ze dat kunnen overzien”, aldus Hemelrijk. Het blijkt dat 
de drie simpele regeltjes voor schoolgedrag al automatisch 
een grotere dichtheid vooraan bewerkstelligen, of er nu 
wel of niet dreigend gevaar is. De vissen vooraan hebben 
namelijk niemand om te volgen en zijn daardoor dan weer 
meer door hun buren links en dan weer meer door hun 
buren rechts aangetrokken. Gevolg: ze gaan meer ‘wiebe-
len’ en langzamer zwemmen en zo ontstaat er vanzelf een 
soort file. 

Charlotte Hemerlijk
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complexe gevolgen op groepsniveau te 
hebben. “Het kostte me een maand om 
dit te begrijpen. De verklaring lag in de 
ruimtelijke structuur van het model.” 
Twee individuen léken elkaar te helpen 
bij het verjagen van een derde: ze gingen 
om de beurt een gevecht met hem aan. 
Maar zodra de twee te dicht bij elkaar in 
de buurt kwamen, richtten ze hun agres-
sie op elkaar. Toevallig hadden ze de ver-

liezer steeds naar de aanvalsregio van de 
ander gejaagd, wat de schijn wekte dat ze samenwerkten.
Ook voor het gedrag tussen mannetjes en vrouwtjes leverde 
DomWorld een alternatieve verklaring. Voedsel lijkt bij echte 
apen een ruilmiddel voor seks. Mannetjesapen geven vrucht-
bare vrouwtjes meer toegang tot voedsel en gewoonlijk denkt 
men dat dat komt omdat ze hun paringskans willen vergroten. 
DomWorld geeft een ander beeld: door de verhoogde interesse 
van de mannetjes krijgen vruchtbare vrouwtjes een hogere do-
minantie. Het is dan voor mannetjes gevaarlijker om ze weg te 
jagen van het voedsel, waardoor ze zich toleranter tegen hen 
gedragen.
“Modellen pretenderen niet realistisch te zijn”, zegt Hemelrijk. 
“Maar de modellen kunnen je wel helpen aan alternatieve hy-
potheses.” 
Modellen zoals DomWorld geven simulaties voor groepsgedrag 
van allerlei diersoorten: bijen, vissen, apen en zelfs mensen. 
Met die laatste soort houdt Hemelrijk zich niet bezig, maar het 
onderzoek interesseert haar wel. “Schelling heeft in een econo-
misch model laten zien dat de wens om voor minstens veertig 
procent met mensen van je eigen ras omringd te zijn, al kan 
leiden tot complete scheidingen tussen rassen.” 

Hemelrijk is overtuigd van de waarde 
van de modellen en ze werkt dan ook 
al een aantal jaar samen met onder-
zoekers uit de KI. Maar biologen blij-
ken moeilijker over de streep te trek-
ken. “In de gedragsbiologie werken 
weinig mensen met dit soort model-
len en dat systeem versterkt zichzelf. 
Ik probeer dat te veranderen door te 
laten zien dat computermodellen veel 
inzicht geven. Daarnaast combineren 
we de modellen ook met onderzoek bij echte apen en daar zien 
we veel van de patronen terug.” ø

Nieuwe patronen
Computermodellen van zwerm- en schoolgedrag geven 
niet alleen aanwijzingen voor simpelere verklaringen, maar 
leiden ook tot de ontdekking van nieuwe patronen. Daan 
Reid, afgestudeerd in de KI en momenteel promovendus 
bij professor Hemelrijk, onderzoekt de effecten van hydro-
dynamica op de schoolvorming van vissen. Vissen genere-
ren hun eigen stroming en kunnen daarnaast profiteren of 
last hebben van andere stromingen, wat weer invloed heeft 
op de structuur van de school. In samenwerking met Eize 
Stamhuis van de onderzoeksgroep mariene biologie wor-
den de patronen vergeleken met echte visscholen in open 
water. Post-doc Hanno Hildenbrandt maakt ook modellen 
van scholen vissen en kijkt specifiek naar processen van 
verdichting en verdunning. Op termijn moeten zijn model-
len ook meer inzicht geven in het zwermgedrag van spreeu-
wen. En dat is geen toy-problem, want in Friesland komen 
spreeuwenzwermen voor van tienduizenden individuen! 

DomWorld
DomWorld is een lege wereld waarin virtuele individuen 
(bijvoorbeeld apen) zich voortbewegen. Die individuen 
hebben neiging tot groeperen en tot vechten. In een ge-
vecht bepaalt het dominantiegetal van een individu de kans 
op een overwinning. Na het gevecht wordt het dominan-
tiegetal van de winnaar hoger en dat van de verliezer la-
ger. Zo stijgt de winkans na elk gewonnen gevecht. Soms 
wint toevallig het individu met de lagere dominantie. De 
dominantieverandering is dan groter: de zwakkere winnaar 
maakt een sprong omhoog en de sterkere verliezer tuimelt 
omlaag in de hiërarchie. 
Hoewel de individuen beginnen als ‘gelijken’, ontstaat door 
dit mechanisme een ruimtelijke structuur met dominante 
individuen in het midden en zwakkeren aan de periferie van 
de groep. De precieze ruimtelijke structuur is ook afhan-
kelijk van de intensiteit van de agressie die de individuen 
vertonen. Bij apen is de agressie-intensiteit soortafhankelijk. 
Door de agressie-intensiteit te variëren kunnen de ruim-
telijke structuren van verschillende apensoorten gemodel-
leerd worden.

Daan Reid

Hanno Hildenbrandt
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Wat zegt de student?

In deel twee van ‘Wat zegt de student?’ zijn 
we op zoek gegaan naar de verse aanwas 
die dit jaar vol frisse zin is begonnen aan 
zijn of  haar AI-studie. In Utrecht vonden 
we Tim Soethout. Tim is net begonnen 
met CKI aan de UU. In Groningen is Petra 
van Berkum net van start gegaan met KI 
aan de RuG. In Amsterdam vonden we de 
eerstejaars Tjebbe Vlieg en Joscha Filius, 
op respectievelijk de UvA en de VU. We 
ondervroegen hen over hun eerste indruk 
van de studie waaraan ze zijn begonnen en 
over hun toekomstperspectieven voor AI.

Waarom heb jij voor 
AI gekozen en hoe 
bevallen de eerste 
weken?
Tim: Ik heb eerst rond-
gekeken op verschillen-
de universiteiten, onder 
andere in Amsterdam 
en Nijmegen. Ik heb 
daar voornamelijk ge-
keken bij Informatica. 
Uiteindelijk kwam ik op 
de studiebeurs in Utrecht CKI tegen. De combinatie van 
de stad en de studie gaf  uiteindelijk de doorslag. De studie 
bevalt goed, ik ben erg benieuwd naar de informaticavak-
ken.
Petra: Een van de belangrijkste redenen waarom ik voor 
KI heb gekozen, is omdat de studie meerdere kanten 
heeft. Voornamelijk sprak de combinatie van informatica 
en psychologie me aan in de studie. Ik kon geen andere 
studie vinden waar deze combinatie terug te vinden was. 
Ik heb gekeken op open dagen, en ik heb een dag meege-
lopen. Dat beviel mij wel. De eerste weken bevallen me 
ook goed. Het programmeren is mij wel zwaar gevallen 
omdat het in het begin allemaal wat snel ging. Als je het 
dan niet goed bijhoudt, en je er al 
niet veel ervaring mee hebt, dan 
lukt het niet zo goed.
Tjebbe: Ik ben Kunstmatige In-
telligentie gaan doen omdat ik op 
zoek was naar een brede studie, die 
vrij bèta-georiënteerd was. Ik wilde 
een brede studie omdat ik het leuk 
vind om veel verschillende dingen 
te leren, en ik denk dat een gespe-
cialiseerde studie snel een sleur 
wordt. Daarnaast is AI een relatief  
jonge studie waar nog van alles te 
ontdekken is. De eerste weken zijn 
mij positief  bevallen. Het zijn grotendeels interessante 
vakken, met uiteenlopende onderwerpen. De mix tussen 
praktische en theoretische vakken is ook goed.
Joscha: Zo moeilijk was het niet om te ‘kiezen’ voor AI. 
Je hoeft alleen maar te bedenken hoeveel keuzes er zijn 
en hoe groot de zoekboom daardoor wordt, om je te re-
aliseren dat AI nuttig en nodig is! Mijn eerste weken zijn 
leuk en mijn enthousiasme is er nog niet vanaf, al moet 
ik zeggen dat niet alles me makkelijk afgaat. De vakken 
zijn gevarieerd en hebben toch aardig wat overlap, je ziet 

mooi hoe alles in elkaar valt.

Wat verwacht je van je studie? 
Kijk je ergens naar uit?
Tim: Ik verwacht wel van CKI dat het 
een brede studie is, dat is ook een van 
de redenen dat ik ervoor heb gekozen. 
Mijn voorkeur binnen de studie gaat 
denk ik wel uit naar de bèta-kant. Pro-
grammeren lijkt me erg leuk.
Petra: Wat ik ervan verwacht is dat er 
een boel interessante dingen zullen zijn, 

die we in latere jaren zullen toepassen in de praktijk. Ik 
kijk ernaar uit naar om te zien hoe sommige problemen 
op te lossen zijn in het echte leven, en wat voor positieve 
effecten ze zullen hebben. Dat is eigenlijk het leuke aan 
deze studie, het blijft breed, en je bent niet alleen theore-
tisch bezig, maar ook heel praktisch.
Tjebbe: Ik denk dat we nog veel zullen gaan program-
meren en dat alles nog wel een heel stuk ingewikkelder zal 
worden. Maar daarmee wordt het tegelijktijd ook interes-
santer.. Ik kijk uit naar het moment dat we echt slimme 
dingen kunnen maken. Daarmee bedoel ik niet dingen 
die als mensen zijn en kunnen nadenken; maar dingen 
waarvan je denkt: Wow, dat ik dát zou kunnen maken!.

Joscha: Ik verwacht van mijn stu-
die aan de ene kant gewoon stom-
weg vakkennis, en ervaring. Maar ik 
denk toch hoofdzakelijk in termen 
als: “wat verwacht ik van mezelf ?” 
En als alles dat ik wilde vakkennis 
en ervaring geweest was, dan had 
ik waarschijnlijk HBO gekozen. Ik 
hoop dat deze studie mij uitdaagt en 
de mogelijkheden biedt die dingen te 
doen en te onderzoeken, waarvan ik 
nu nog niet verwacht dat ik ze kan. 

Welke ‘AI-killer-app’ zou je 
graag ontwikkeld willen zien of  misschien zelf  
willen ontwikkelen?
Tim: Ik zou graag zien dat de AI in computerspellen rea-
listischer wordt. In een hoop spellen doen de bots bijvoor-
beeld nu maar wat, het zou leuk zijn als ze konden leren 
van hun fouten, zodat ze niet iedere keer hetzelfde gedrag 
vertonen. Het lijkt me ook leuk om spraakherkenning en 
spraaksynthese in te bouwen in computerspellen. Zodat 
je bijvoorbeeld een echt gesprekje aan kunt gaan met de 
bots in de Sims.

Tim Soethouts, eerstejaars 
CKI student aan de UU in 
Utrecht

Petra van Berkum, eer-
stejaars AI studente aan 
de RuG in Groningen

Van de redactie
(redactie@connectie.org)
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Wat zegt de student?

Petra: Ik vind het een beetje een moeilijke vraag omdat 
ik er nog niet zoveel verstand van heb. Ik zat in de zomer 
achter een kassa in een supermarkt en ik bedacht me toen 
dat er een boel dingen zijn die het leven gemakkelijker 
zouden kunnen maken voor men-
sen. Dat soort dingen zou ik graag 
willen zien.
Tjebbe: Ik zou graag willen dat er 
software werd ontwikkeld die zijn 
eigen bugs zou kunnen repareren, 
zodat die software veel minder 
snel zou vastlopen. Ik heb echter 
nog geen idee wat ik zelf  zou wil-
len ontwerpen. Het moet in ieder 
geval wel iets spectaculairs worden. 
De ‘AI-Killer-App’ is natuurlijk een 
kunstmatige soldaat, die volledig au-
tonoom werkt, maar natuurlijk wel 
op commando van zijn meerderen.
Joscha: Ik weet op het moment niet echt originele AI die 
ik ontwikkeld zou willen zien. Tja, het gebruikelijke zou 
mooi zijn: Goede herkenningssoftware voor spraak en 
gezichten, en zelflerende en zelfsturende systemen. Zelf  
vind ik het leuk om met virtuele botjes bezig te zijn. Dat 
borduurt een beetje voort op mijn profielwerkstuk, wat 
me destijds allerlei vragen heeft opgeleverd.

Wat zal AI ons in de toekomst brengen: The Ter-
minator of  Ltd. Commander Data uit Star Trek? 
Gaan robots ons tegenwerken of  juist helpen?
Tim: Ik geloof  toch niet zo in een Terminator. Ik bedoel, 
robots worden wel slim, maar ze zullen zich denk ik niet 
tegen ons keren. Ze zullen ons eerder helpen, zoals Data. 
Misschien kunnen we de regels uit die film ‘I, Robot’1 bij-
voorbeeld zo inbouwen dat robots ons nooit kwaad zullen 
doen.
Petra: Ze gaan ons helpen! We bouwen natuurlijk geen 
nieuwe leuke robots om ons tegen te werken. Deze robots 
worden namelijk door mensen gemaakt, en als dus een 
robot niet mee zou werken dan zou het alleen maar tegen 
zijn programmering ingaan en niet efficiënt zijn.
Tjebbe: Wij zullen altijd degenen zijn die de robots pro-
grammeren, en dus denk ik dat ze altijd aan onze kant 
zullen staan. Tegen de tijd dat robots écht slim zijn, wat 
wij hoogstwaarschijnlijk niet meemaken, bouwen de pro-
grammeurs/ingenieurs vast wel een soort noodstop in 
een robot voor als het echt uit de hand loopt.
Joscha: Hmm… mijn intelligentie is niet toerijkend ge-
noeg om in de toekomst te kunnen kijken, en ik denk ook 
niet dat dit in de toekomst ooit zal kunnen. Ik verwacht 

beide, robot/computers: ze helpen ons nu al, maar uiter-
aard gaan ze ons ook tegenwerken. Of  ze dat geheel uit 
zichzelf  gaan doen dat is nog maar de vraag. Het waren 
ook mensen die computervirussen schreven en dergelijke. 

Ik wil in ieder geval proberen me 
niet bezig te houden met program-
ma’s of  robots die de mensheid te-
gen werken. ø

Tjebbe Vlieg, eerstejaars 
AI student aan de UvA in 
Amsterdam

Joscha Filius, eerstejaars 
AI student aan de VU 
in Amsterdam

1. Zie Connectie April 2006, pg.19
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AI en recht
Elisabeth M. Uijttenbroek
Arno R. Lodder1

Toen een Amerikaanse scheikundige in 1995 
hoorde over het vakgebied AI & Law was 
zijn eerste reactie: “Do they have anything 
in common?”. In deze bijdrage maken 
wij duidelijk dat er veel raakvlakken zijn, 
hoewel het aparte werelden blijven, die van 
de jurist en de informaticus. Aan de orde 
komen ondermeer de master AI & Law en 
het “slim zoeken in rechtspraak”-project 
(ook bekend als het BEST-project).

Enig idee waarom beslo-
ten werd tot de invoering 
van de OV-jaarkaart voor 
studenten? Eind jaren 
tachtig konden de pro-
grammeurs en de juristen 
het niet eens worden over 
de wijze waarop de reis-
kostenvergoeding voor 
studenten moest worden 
vormgegeven. Interessant aan de invoering van de Wet 
studiefinanciering was dat het wetgevingstraject paral-
lel liep aan het automatiseringstraject. Dat is natuurlijk 
vragen om problemen. De wetgeving wordt gaande haar 
traject op verschillende momenten aangepast, soms op 
fundamentele onderdelen. Een programmeur zit niet te 
wachten op steeds veranderende 
vereisten (requirements), zeker niet 
als deze van ingrijpende aard 
zijn. Dit noemt men Requirements 
creep, door Chris Verhoef  (hoog-
leraar informatica aan de VU 
in Amsterdam) ook wel het ‘Be-
tuwelijn-effect’ genoemd. Daar 
komt dan nog bij dat wetteksten 
niet altijd letterlijk genomen wor-
den en juristen niet altijd in staat 
zijn zich op een voor informatici 
begrijpelijke wijze uit te druk-
ken. 

Naar verluid bestaat in een van de counties of  graafschap-
pen in Engeland de bepaling dat tuinhekken niet zijn toe-
gestaan. Deze regel is eenvoudig in te voeren in een ken-
nissysteem. Lastiger wordt het om de daarnaast bestaande 
regel “als iemand een tuinhek heeft, dan moet deze groen 
zijn” in te voeren. In dezelfde lijn - en illustrerend voor 
het verschil tussen exact en gamma - is de bepaling uit het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderingover dwingend 
bewijs:

“Dwingend bewijs houdt in dat de rechter verplicht is de 
inhoud van bepaalde bewijsmiddelen als waar aan te ne-
men.”

Dat klinkt zelfs een wiskundige redelijk 
vertrouwd in de oren. In de volgende 
bepaling wordt dit adagium gerelati-
veerd:

“Tegenbewijs, ook tegen dwingend 
bewijs, staat vrij, tenzij de wet het uit-
sluit.”

Nu zou je als informaticus/AI‘er kun-
nen besluiten het recht te laten voor wat het is, maar dit 
is vanwege tenminste twee redenen niet verstandig. In de 
eerste plaats is het juridische domein als toepassing voor 
AI-onderzoek bijzonder interessant. Daarnaast is er in 
de praktijk grote behoefte aan de ontwikkeling van in-

telligente software voor de ju-
ridische beroepsgroep. Dit ver-
klaart waarom er een master 
AI & Law wordt aangeboden. 
Deze master omvat niet al-
leen de basisbeginselen van het 
recht, maar gaat ook in op de 
eigenaardigheden van het juri-
dische domein die het voor een 
informaticus/AI‘er zo interes-
sant maken. Vakken die onder-
deel uitmaken van deze master, 
zijn onder andere Inleiding in 
het Recht, waarbij vrijwel alle 
rechtsgebieden kort aan de 

orde komen en het verplichte vak IT en Recht. Tijdens 
deze cursus wordt zowel ingegaan op het recht dat van 
toepassing is op IT en Internet, als op de ontwikkeling 
van software ten behoeve van juristen. Een ander te noe-
men vak is IT Analyse Jurisprudentie Internetrecht:

1. Beiden verbonden aan het Computer/Law Institute (http://cli.
vu) van de Faculteit Rechten alsmede aan het Centre for Elec-
tronic Dispute Resolution (CEDIRE.org).

Elisabeth M. Uijttenbroek Arno R. Lodder

Wat ‘recht’ is op het internet blijkt niet altijd even 
helder te zijn. Dat heeft verschillende oorzaken. 
Soms is het niet duidelijk wat het juiste ‘offline’ 
equivalent is van een probleem op het internet, 
bijvoorbeeld bij de aansprakelijkheid van provi-
ders. Soms worden problemen als gevolg van de 
technologische mogelijkheden van het internet 
veel groter, bijvoorbeeld bij het inbreuk maken 
op het auteursrecht. Ook is het mogelijk dat de 
regels helder zijn, maar dat handhaving van 
deze regels betrekkelijk illusoir is, zoals bij de 
kopiëren van muziek via het internet. Bij som-
mige uitspraken kan men achteraf  zelfs twijfel 
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AI en recht

Behalve in het onderwijs, is ook binnen het onderzoek 
nauwe samenwerking tussen de juridische en AI faculteit. 
Zo worden de technische en juridische aspecten van intel-
ligent agents in diverse projecten onder leiding van Frances 
Brazier (informatica) en Anja Oskamp (rechten) onder-
zocht. Een ander voorbeeld dat toont dat samenwerking 
tussen informatici en juristen interessant onderzoek kan 
opleveren is het BEST-project.

BEST-project 
Het BEST-project is een onderzoeksproject waarin juridi-
sche kennis en kennis van de AI wordt gecombineerd. Er 
werken zowel juristen (de auteurs van dit stuk) als infor-
matici (Frank van Harmelen, Michel Klein en een nog te 
werven programmeur) aan mee. In dit onderzoeksproject 
wordt een zoeksysteem naar rechtspraak ontwikkeld om 
partijen die een geschil hebben in staat te stellen inzicht 
te krijgen in hun juridische positie. Inzicht in de juridische 

positie kan bijdragen aan de beslissing een zaak ofwel aan 
de rechter voor te leggen, dan wel de weg in te slaan van 
alternatieve geschillenbeslechting, zoals arbitrage (alterna-
tieve geschillenbeslechting waarbij het geschil aan een of  
meerdere arbiters wordt voorgelegd die een bindend von-
nis geven), negotiation (onderhandelingen tussen partijen) 
of  mediation (bemiddelingsprocedure met een onafhanke-
lijke derde als bemiddelaar). Het onderzoeksdomein be-
perkt zich tot Nederlandse aansprakelijkheidszaken. Dit 
zijn gevallen waarin iemand schade lijdt door toedoen 
van een ander en van mening is dat die ander deze schade 
ook moet vergoeden (denk bijvoorbeeld aan aanrijdingen, 
medische fouten, etc.).

Naar aanleiding van een juridische casus, die door een bij 
het geschil betrokken partij wordt ingevoerd, zal uit de da-
tabase van rechtspraak.nl een aantal uitspraken worden op-
gehaald. Deze uitspraken zijn in juridische zin soortgelijk  
aan de door de partij ingevoerde casus. Het naar boven 
halen van relevante uitspraken wordt bemoeilijkt door 
het verschil in taalgebruik door leken en het taalgebruik 
gehanteerd door rechters. Om dit verschil in taalgebruik 
te overbruggen, zal een ontologie worden gemaakt voor 
de termen die door leken worden gebruikt. Deze termen 
zullen met behulp van mapping technieken gekoppeld wor-
den aan de juridische termen. Op basis van de juridische 
termen kunnen uiteindelijk de relevante uitspraken uit de 
database worden opgehaald. 
 
In dit onderzoeksproject staan een aantal problemen die 
zowel juridisch als technisch van aard zijn centraal, waar-
onder het ophalen van relevante uitspraken, het vatten 

hebben over de deskundigheid van de rechter 
op het terrein van het internetrecht. 
Een van de problemen voor de rechter is dat 
deze niet altijd goed kan overzien wat er tech-
nisch plaats heeft gevonden. In dit vak worden 
een of  meerdere recente uitspraken op het ter-
rein van het internetrecht geanalyseerd. Onder 
andere door navraag bij partijen en advocaten 
wordt een technisch juiste reconstructie van de 
casus gemaakt. Naar aanleiding van de analy-
se zal mogelijk een andere juridische uitkomst 
kunnen worden gepresenteerd.
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van “lekentermen” in een ontologie en het koppelen van 
deze “lekentermen” aan “juridische termen”. 

Zoeksysteem naar rechtspraak
Voor het zoeken naar rechtspraak wordt gebruik gemaakt 
van zoekdocumenten. De zoekdocumenten zijn geba-
seerd op juridisch relevante termen uit de wetstekst, dan 
wel uit de rechtspraak. Voor het zoeken naar juridisch 
soortgelijke zaken is het van belang dat aan de juridische 
aansprakelijkheidsvereisten is voldaan. De eisen voor het 
vestigen van aansprakelijkheid dienen in de opgehaalde 
zaken naar boven te komen, alvorens zij als relevant kun-
nen worden aangemerkt. Bepaalde juridische aansprake-
lijkheidsvereisten zijn letterlijk in de wet terug te vinden, 
zonder dat deze veel nadere interpretatie van de rech-
ter vragen. De zoekdocumenten voor deze vereisten zijn 
rechtstreeks op wetstekst gebaseerd. Vereisten die door de 
rechter verder worden ingevuld, kunnen beter naar bo-
ven worden gehaald met behulp van zoekdocumenten, 
welke op tekst in uitspraken zijn gebaseerd. 
Voor de ontwikkeling van een goed zoeksysteem is zowel 
kennis van de AI als juridische kennis belangrijk.

Ontologie
Het project heeft als doel de leek inzicht te geven in zijn 
juridische positie door op basis van een door hem inge-
voerd feitencomplex juridische uitspraken op te halen 
die soortgelijk van aard zijn. Een probleem hierbij is het 
verschil in terminologie gebruikt door de leek, in de wets-
teksten en in juridische uitspraken. Om het voor een leek 
mogelijk te maken zijn casus te beschrijven in eigen be-
woordingen wordt een ontologie gemaakt voor lekenter-
minologie welke zal worden gekoppeld aan de ontologie 
voor juridische terminologie. 

Retrieval van uitspraken 
Na het “vertalen”  van de door de leek ingevoerde casus 
naar juridische terminologie worden relevante uitspra-
ken, dat wil zeggen uitspraken over soortgelijke zaken, 
opgehaald uit de database van www.rechtspraak.nl. Om 
relevante uitspraken op te halen uit de database worden 
zoekdocumenten gemaakt die gebaseerd zijn op juri-
dische relevante termen. Zowel voor het maken van de 
zoekdocumenten als voor het evalueren van de retrieval 
resultaten is juridische kennis noodzakelijk.  

Slot
Er is een duidelijke ontwikkeling die een geïntegreerde 
bestudering van de juridische en technische invalshoek 
noodzakelijk maakt. Het is een cyclisch proces, waarbij 
de techniek het recht beïnvloedt, het recht op haar beurt 
weer de techniek, etc. Door deze wisselwerking is onder-
zoek, waarbij tegelijk gekeken wordt naar zowel de ju-
ridische als de technische invalshoek, van groot belang. 
Dit onderzoek wordt binnen het Computer/Law Institute 
uitgevoerd op het terrein van geautomatiseerde en gedis-
tribueerde systemen (ook wel agent systems). Tevens wordt 
dit onderzoek op het terrein van de online geschillenop-
lossing (of  algemener: elektronische geschillenoplossing) 
uitgevoerd. Maar ook voor de praktijk is de wisselwerking 
tussen informatici en juristen van groot belang. Zonder 
de juiste technische input die rekening houdt met het 
recht (en vice versa), bestaat het gevaar dat voor de sa-
menleving cruciale toepassingen niet goed werken. Een 
recent voorbeeld hiervan is de discussie over stemmen per 
computer, zie onder andere 
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/. ø
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Computerl inguïs-
tiek: een korte ge-
schiedenis
De computerlinguïstiek, 
het vakgebied dat zich 
bezighoudt met de ver-
werking van natuurlijke 
taal door computers, is 
een menggebied van de 
linguïstiek (taalkunde), en 
de meer door informatica gedreven kunstmatige intelli-
gentie. Het vakgebied ontstond in de jaren zestig1  toen 
taalkundigen en informatici elkaar vonden. De invloed-
rijke taalkundige Noam Chomsky slaagde er in die jaren 
in om een formalisering van taal te vinden die streng mi-
nimalistisch en wiskundig was opgezet, zodat het voor de 
hand lag om te denken over computationele implemen-
taties ervan. 

Intussen ontwikkelde de computer zich als een steeds 
flexibeler inzetbare machine met allerlei nieuwe input- en 
outputmogelijkheden, en begonnen bedrijven zich te in-
teresseren voor de automatische verwerking van taal en 
spraak door computers. Amerikaanse telecombedrijven 
als AT&T en kantoorautomatiseerders als Xerox, NEC 
en IBM richtten speciale onderzoekslaboratoria op om 
taal- en spraaktechnologie te ontwikkelen. Omdat deze 
bedrijven eerder geneigd waren om informatici in dienst 
te nemen dan (Chomskyaanse) taalkundigen ontstond er 
een wat eigenwijs vakgebied dat veel pragmatischer om-
ging met taal, omdat er simpelweg systemen gebouwd 
moesten worden “die het deden”. 

In Nederland speelde Hugo Brandt Corstius een pio-
niersrol in het begin van de jaren ’70 (zijn proefschrift uit 
1970 was getiteld “Exercises in Computational Linguis-
tics”). Aan het eind van de jaren ’70 liepen er voldoende 
opgeleide computerlinguïsten in Nederland rond, onder 
andere opgeleid door Brandt Corstius, zodat de eerste 
vakgroepen en opleidingen gestart konden worden. De 
Universiteit van Tilburg had in 1987 de primeur met de 
afstudeerrichting Taal en Informatica; Groningen, Amster-
dam, Utrecht, Twente en Nijmegen volgden. 

De jaren ’80 kunnen achteraf  bezien worden als een 
gouden tijdperk voor de kunstmatige intelligentie, en 

ook voor de computerlinguïstiek en 
de taaltechnologie, ook in Nederland. 
Na de piek volgde echter een anticli-
max. Veel beloftes konden niet worden 
waargemaakt; de band tussen univer-
siteit en industrie werd weer losser, en 
tenslotte verdwenen ook de meeste 
bedrijfslaboratoria. Vooral dankzij de 
actieve bemoeienis van de nationale 
onderzoeksorganisatie NWO, die sinds 

begin jaren ’90 een vijftal thematische programma’s or-
ganiseerde rondom taal- en spraaktechnologie, is het 
vakgebied binnen de universitaire muren springlevend 
gebleven.

Betrekkelijk los van de taaltechnologie ontwikkelde de 
spraaktechnologie zich in de jaren ’70 en ’80 ook storm-
achtig, voortgedreven door grote investeringen van be-
drijven. Gedreven door pragmatische doelen kwam men 
er in de jaren ’80 achter dat probabilistische methoden 
uiterst effectief  waren voor spraakherkenning. Tegelijker-
tijd ontwaakte de machine learning als een nieuw eigen vak-
gebied binnen de kunstmatige intelligentie, en begonnen 
computerlinguïsten, geïnspireerd door hun collega’s uit 
de spraaktechnologie, deze automatisch lerende systemen 
ook toe te passen op taken in natuurlijke taalverwerking, 
zoals tekst-naar-spraakomzetting en automatisch ontle-
den. Dat ging zo snel en met een dusdanig groot succes 
dat binnen tien jaar tijd het vakgebied grotendeels is over-
gestapt op het gebruik van lerende systemen en probabi-
listische methoden voor de modellering van processen in 
de verwerking van natuurlijke taal.

“Induction of  Linguistic Knowledge” in Tilburg
Binnen de Faculteit Communicatie en Cultuur van de 
Universiteit van Tilburg doet de vakgroep Taal- en Infor-
matiewetenschappen sinds medio jaren ’80 computerlin-
guïstisch onderzoek. Sinds 1990 wordt onderzoek gedaan 
naar de toepassing van lerende systemen in natuurlijke 
taalverwerking. De focus van dit deel van het onderzoek, 
geïnitieerd en uitgebouwd door prof. Walter Daelemans 
(nu hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen), is het me-
mory-based learning, een klasse lerende systemen die niet le-
ren door een model te abstraheren uit voorbeelden, maar 
door de voorbeelden zelf  onverkort te onthouden. Pas als 
het nodig is gaan deze zogenaamde lazy learners aan de 
slag; bij een nieuw binnenkomend voorbeeld dat moet 
worden verwerkt (geclassificeerd) zoekt een memory-
based learner de meest gelijkende voorbeelden in zijn ge-

Computers die praten en begrijpen waar 
je het over hebt zijn al tientallen jaren 
een typisch kenmerk van sciencefiction 
films. Zoals in zoveel andere terreinen 
van de kunstmatige intelligentie loopt 
de werkelijkheid daarbij achter; er zijn 
weliswaar belangrijke stappen gezet sinds 
de jaren ’50, maar we weten allemaal dat 
de computer nog geen vlot meebabbelende 
conversatiepartner is. Wat is er in de laatste 
vijftig jaar dan wél gebeurd?

Antal van den Bosch, Co-professor vakgroep Induction of  Linguistic Knowledge, Universiteit Tilburg
(antal.vdnbosch@uvt.nl)

1. Een groot archief van het vakgebied is de ACL Anthology: 
http://acl.ldc.upenn.edu/
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RolaQUAD

heugen, en extrapoleert de oplossing van de meest gelij-
kende voorbeelden naar het nieuwe geval. Deze extreem 
simpele leermethode blijkt goed te passen op natuurlijke 
taalverwerking, omdat abstractie helemaal niet goed is te 
rijmen met taal; het is vrijwel altijd beter om uitzonderin-
gen en vreemde constructies in taal te onthouden, omdat 
ze altijd terugkomen. Wat voor een abstraherend lerend 
systeem ruis lijkt, is in werkelijkheid meestal een produc-
tieve uitzondering.

De onderzoeksgroep, door Daelemans de Induction of  
Linguistic Knowledge (ILK) onderzoeksgroep gedoopt, telt 
momenteel veertien medewerkers, waaronder vier pro-
movendi, zes postdoc-onderzoekers en drie wetenschap-
pelijk programmeurs. Er vindt hoofdzakelijk onderzoek 
plaats dat gefinancierd wordt uit nationale onderzoeks-
gelden, met name van het NWO en van SenterNovem2. 
Dit artikel belicht een aantal van deze lopende projecten 
die zich richten op toepassingen van taaltechnologie in 
uiteenlopende terreinen.

Hulp bij schrijven
Twee onderzoeksprojecten in de ILK onderzoeksgroep 
richten zich op automatische hulpmiddelen bij het schrijf-
proces. Sinds de computer de typmachine heeft vervan-
gen schrijven we allemaal zelf, en schrijven we veel. De 
gereedschappen die ons ten dienste staan ontstijgen de 
typmachine eigenlijk niet eens zoveel; de meeste tekstver-
werkers doen nog steeds alsof  we op papier aan het typen 
zijn, en bieden niet veel meer nieuwigheid dan de delete-

knop in plaats van het flesje tippex. Met de geavanceerde 
technologie die er bij is gekomen is men maar al te goed 
bekend: de spellingcorrector, die van de tien keer dat hij 
alarm slaat, er gemiddeld negen keer naast zit.

Het onderzoek van Martin Reynaert in het D-Coi project 
(Dutch Corpus Initiative) en daarvoor zijn promotieon-
derzoek, richt zich op de ontwikkeling van betere auto-
matische spellingcorrectors. Reynaert specialiseerde zich 
tijdens zijn promotieonderzoek in het probleem van de 
non-word error, ofwel de “typfaut”, die ten eerste gedetec-
teerd dient te worden, en vervolgens gecorrigeerd naar de 
bedoelde vorm. Momenteel wordt er in mijn NWO-Vici 
project Implicit Linguistics ook gewerkt aan de zogenaamde 
confusible, de typfout waarbij het ene woord (“too”) ver-
ward wordt met een andere vorm (“to”, of  “two”). Om 
beide problemen op te lossen is het essentieel dat je naar 
de context, de linker- en rechterbuurwoorden van de ver-
meende fout kijkt. Met de memory-based learning aanpak 
blijkt dit goed te kunnen; zo is de groep hard op weg met 
een oplossing voor de bekende “dt”-fout.

In het door SenterNovem gefinancierde project A Propos 
ontwikkelt promovendus Toine Bogers oplossingen voor 
het probleem van het zoeken naar informatie tijdens het 
schrijfproces. Creatieve processen zoals het schrijven van 
teksten zijn effectiever wanneer ze niet teveel worden on-
derbroken door andersoortige taken, zoals bijvoorbeeld 
het googelen naar informatie. In het A Propos-project 
wordt een bestaande tool gebruikt, de IntelliGent agent 
van de in het project deelnemende bedrijven Search Ex-
pertise Centrum en IntelliGent B.V., die als achtergrond-
proces van het systeem meeleest met wat de gebruiker 

2. SenterNovem is een agentschap van het Ministerie van Eco-
nomische Zaken (Red.)

Een antwoord gevonden door de ROLAQUAD vraag-antwoordmodule op de vraag “Waardoor kan RSI ontstaan?” Het antwoord bevat 
het gevraagde concept (de aandoening RSI) en de gevraagde relatie (“veroorzaakt”).
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typt. Voortdurend plukt de tool zoektermen uit de tekst 
die de schrijver net heeft geproduceerd, en stuurt deze 
door naar zoekmachines. Wanneer de tool relevante do-
cumenten gevonden denkt te hebben, bijvoorbeeld op het 
internet of  op de harde schijf  van de schrijver, verschijnt 
een pop-up in beeld met klikbare links naar de gevonden 
pagina’s. 

Bogers’ werk concentreert zich op het verbeteren van de 
bestaande “Google”-achtige functionaliteit, door de tool 
automatisch uit te laten zoeken wie er in een werkgroep 
expertkennis bezit over specifieke onderwerpen. Zodra 
een nieuw document wordt geschreven dat aansluit bij de 
expertise van een van de collega’s van de schrijver, wijst 
de tool op de relevante documenten van de collega-ex-
pert. Deze technologie, die de naam recommender systems 
draagt, bekend van de boekaanbevelingen van Amazon 
en de muzieksuggesties van Pandora, is hard op weg om 
een volgende generatie van zoekmachines te vormen.

Antwoorden op vragen
In het ROLAQUAD project (Robust Language Understanding 
in Question-Answer Dialogues) doen promovendus Sander 
Canisius en postdoc-onderzoeker Piroska Lendvai onder-
zoek naar methoden om antwoorden te vinden op vragen 
naar medische informatie. Het project doet dat in een 
groter nationaal verband, het NWO IMIX-programma, 
waarin verschillende taal- en spraaktechnologische on-
derzoeksgroepen modules bij elkaar brengen zoals een 
spraakherkenner, een spraaksynthesizer, en modules voor 
het plannen en managen van een dialoog. Het Tilburgse 
project levert een van de drie modules die de antwoorden 
bij gestelde vragen zoeken. Vragen kunnen ingetypt of  
ingesproken worden, wat betekent dat zelfs vragen over 
hetzelfde onderwerp nog op tientallen of  honderden mo-
gelijke manieren gesteld kunnen worden.

De methode die in ROLAQUAD is ontwikkeld zoekt 
antwoorden op vragen in medische encyclopedieën. 
ROLAQUAD maakt daarvoor gebruik van de overlap in 
woorden tussen de vraag en alle mogelijke antwoorden 
(passages in de encyclopedieën), maar berekent daarnaast 

ook een overlap in betekenis. Dat lijkt ambitieus, maar in 
een enigszins gesloten domein als “medische informatie” 
is er een redelijk beperkte lijst van objecten en concep-
ten, en de relaties daartussen, die een groot deel van de 
medische kennis beschrijven: medicijnen, aandoeningen, 
lichaamsdelen, micro-organismen, en relaties als “veroor-
zaakt”, “behandelt” en “voorkomt”. De ROLAQUAD-
module, die gebaseerd is op een memory-based learner, her-
kent deze domeinspecifieke concepten en relaties in een 
gestelde vraag, zoekt vervolgens het stuk tekst op dat de 
grootste overlap in concepten en relaties bevat, en geeft 
dan dit stuk tekst terug als antwoord.

Natuurhistorisch erfgoed
Onderzoekers van de ILK-groep zijn ook buiten de deur 
werkzaam. In 2005 begon het MITCH project, Mining 
Information from Texts in the Cultural Heritage, als on-
derdeel van het NWO CATCH programma, dat op dit 
moment in tien projecten zoals MITCH erfgoedinstellin-
gen samen laat werken met universitaire onderzoeksgroe-
pen op het gebied van het geavanceerd omgaan met digi-
taal erfgoed. In MITCH werkt de Tilburgse groep samen 
met Naturalis, het Nationaal Natuurhistorisch Museum 
in Leiden. In het onderzoekslab van Naturalis werken 
wetenschappelijk programmeur Steve Hunt, promoven-
dus Marieke van Erp en postdoc-onderzoeker Caroline 
Sporleder aan wat wel de verborgen schat van Naturalis 
wordt genoemd: de vele honderden veldboeken en regis-
terboeken die in detail beschrijven waar, door wie en in 
welke omstandigheden de miljoenen opgeslagen dieren 
en planten zijn gevonden. Zonder deze boeken is serieus 
onderzoek naar de collectie onmogelijk. Werken met de 
boeken zelf  is berucht tijdrovend. Pas met gedigitaliseerde 
versies van boeken wordt het mogelijk om in korte tijd zit-
tend achter de computer complexe onderzoeksvragen te 
beantwoorden, zoals: “Wat was de verspreiding van deze 
specifieke familie van gifkikkers in de Amazone, van 1800 
tot nu, gemeten in periodes van 25 jaar?”

In het MITCH project worden de bestaande gedigitali-
seerde boeken, die al handmatig zijn omgezet naar data-
bases, automatisch opgeschoond (door middel van lerende 

Een fragment uit een handgeschreven registerboek van Naturalis. Het fragment beschrijft een in Indonesie in 1898 gevonden slang, nog immer be-
waard op sterk water in Leiden. In het MITCH project wordt een dergelijke beschrijving na digitalisering voorzien van metadata: diernaam, vinder, 
locatie, jaartal van determinatie, enzovoort.
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systemen) en voorzien van aanvullende informatie (meta-
data) die het mogelijk maakt om complexere zoekvragen 
te kunnen stellen over de data. Daarbij staat het principe 
voorop dat de menselijke experts het laatste woord heb-
ben over veranderingen en verrijkingen. MITCH beoogt 
de experts van Naturalis, de collectiemanagers en de 
taxonomen, simpelweg veel tijdwinst te bezorgen.

Tot slot
Meer informatie over de ILK onderzoeksgroep is te vin-
den op de webpagina van de groep: http://ilk.uvt.nl. Op 
de website zijn publicaties te vinden, webdemo’s van taal-
technologische modules, en software om zelf  aan de slag 
te gaan met machine learning en taaltechnologie. In 2007 
start aan de Universiteit van Tilburg de master-opleiding 
“Human Aspects of  Information Technology”, waarbin-
nen de onderzoeksgroep onderwijs aanbiedt over taal- en 
spraaktechnologie en de toepassing daarvan in informa-
tie- en kennistechnologie. Een goed overzicht van de stand 
van zaken in de computerlinguïstiek in heel Nederland en 
België krijg je als je de jaarlijkse CLIN bijeenkomst (Com-
putational Linguistics in The Netherlands, sinds 1990) 
bezoekt. De zeventiende CLIN wordt georganiseerd op 
12 januari 2007 in Leuven: 
http://www.ccl.kuleuven.be/CLIN17/. ø

23 november 2006
[50 jaar AI]
Het Laboratorium voor Artificiële Intelligentie Brussel van 
de VU Brussel organiseert een feestje ter gelegenheid van de 
50ste verjaardag van AI. Met onder andere Luc Steels (VU 
Brussel, België) en Tony Belpaeme (Universiteit Plymouth, 
Engeland).
http://arti.vub.ac.be/50jaarai/

25 november 2006
[Memen vs. Genen]
Studium Generale van de Universiteit Utrecht organiseert 
een symposium over mementheorie. Met onder andere Dr. 
Susas Blackmore (Universiteit Bristol) en Dr. Bas Haring 
(Universiteit Leiden)
http://www.sg.uu.nl/prog/2006b/memen.html

8 december 2006
[Symposium Verbeter de Wereld met AI]
De Connectie presenteert in samenwerking met de Vrije 
Universiteit van Amsterdam op 8 december ‘Verbeter de 
Wereld met AI’.
http://www.connectie.org

19 januari 2007
[Mens & Machine]
Studiecentrum Soeterbeeck Ravenstein (RU Nijmegen) 
organiseert een seminar over de vrijheid en de vrees die 
techniek ons brengt. Met onder andere Dr. Gert-Jan 
Lokhorst (TU Delft) en Dr. Jan Vorstenbosch (Universiteit 
Utrecht).
http://www.ru.nl/actueel/agenda/seminars/2007/mens_en_
machine/

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

Agenda
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Guszti Eiben is geboren in Hongarije. Na 
het behalen van zijn wiskundediploma 
besloot hij naar Eindhoven te gaan 
om te promoveren op het gebied van 
beslissingsondersteunende systemen. 
Daaropvolgend kreeg hij een Post-doc 
plaats op de VU in Amsterdam en werkte 
hij in Utrecht en Leiden als universitair 
(hoofd)docent. In 1989 is hij begonnen met 
onderzoek naar genetische en evolutionaire 
algoritmen, en heeft hij het veelgelezen boek 
Introduction to Evolutionary Computing 
geschreven. Sinds 2004 is hij bezig met het 
project NEW TIES aan de VU, dat meer dan 
anderhalf  miljoen euro aan subsidie van de 
EU heeft gekregen om Artificial Societies  te 
onderzoeken.

Sinds 2004 bent u 
bezig met het pro-
ject ‘NEW TIES’. Wat 
maakt dit project zo 
speciaal?
Wetenschappelijk is het 
speciaal omdat er drie 
verschillende adaptatie-
mechanismen in dit pro-
ject toegepast worden die 
nog nooit in deze com-
binatie bij elkaar gezet 
zijn. Die drie adaptatie-
mechanismen zijn evolu-
tie, individueel leren en 
sociaal leren. 

Waarom is het zo belangrijk om deze mechanis-
men te bestuderen en bij elkaar te zetten? 
Soms is het in bepaalde softwaretechnologieën, zoals ro-
botica of  ambient intelligence, heel moeilijk om een systeem 
kritisch te programmeren zoals wij gewend zijn: een al-
goritme programmeren en dat het werk laten doen. Wij 
zijn er steeds meer van overtuigd dat toekomstige sy-
stemen adaptief  moe-
ten zijn. Op sommige 
omstandigheden kun-
nen we de systemen 
niet voorbereiden om-
dat ze onbekend zijn 
en daarom weten we 
niet wat gepast gedrag 
zal zijn in het geval dat 
de omstandigheid zich 
voordoet. Dus wat we kunnen doen is onze systemen 
voorzien van een adaptieve kracht en het ze zelf  uit la-
ten zoeken. Dus alles wat een systeem adaptief  maakt is 
een stap in deze richting. Evolutie en individueel leren 
hebben hun nut afzonderlijk reeds bewezen, maar er is 
relatief  weinig bekend over wat er gebeurt als je ze in 
combinatie met elkaar gebruikt. Het derde mechanisme, 
sociaal leren, maakt het plaatje nog completer. Want dat 
houdt in dat alles wat individueel geleerd wordt ook met 
anderen gedeeld kan worden. Dat laatste is überhaupt 
nog niet in kaart gebracht. Het uitzoeken van dit me-
chanisme en het in combinatie gebruiken met de an-
dere mechanismen is uniek. De kracht van dit project is 
adaptiviteit.

Op zich is evolutie en individu-
eel leren wel onderzocht, maar 
de combinatie niet?
Het hangt er vanaf  hoe je het inter-
preteert. Als je kijkt naar evolutie, 
individueel leren en sociaal leren dan 
denk ik aan het volgende: Eén indivi-
du evolueert niet, zijn genetisch mate-
riaal (DNA) verandert niet tijdens zijn 
leven. Evolutie werkt op populatie ni-
veau, van generatie op generatie, dus 
op een grote tijdschaal. Verder is het 
kenmerkend dat geëvolueerde “ken-
nis” zich verspreidt doordat indivi-
duen met goede genen relatief  veel 
kinderen krijgen. Individueel leren 

is anders. Ten eerste is het veel sneller. De tijdschaal 
waarop dat gebeurt is het leven van één individu. Ten 
tweede wordt opgedane kennis niet verspreid. Hetgeen 
het individu leert komt niet terecht in het genetisch ma-
teriaal, dus kan het niet geërfd worden. Dat weten we 
sinds de genetica is ontdekt. Dus, alles wat het individu 
leert verdwijnt als hij sterft, tenzij het gedeeld wordt met 
anderen. En precies daarvoor hebben we sociaal leren 

bedacht. Dat is ech-
ter nog grotendeels 
onontgonnen ter-
rein met veel issues 
voor discussie: Wat 
is sociaal leren? Is 
pure imitatie sociaal 
leren? Moeten we 
de kennis die bij een 
individu ontstaat ex-

pliciet overnemen? Moet je een taal hebben waardoor 
die kennis verspreid wordt, of  kan je bijvoorbeeld door 
telepathie of  delen van de hersenen kennis overseinen 
van de ene individu naar de andere, zonder taal, gewoon 
rechtstreeks? Het komt uiteindelijk neer op een definitie-
kwestie: Wat beschouwen wij als goed sociaal leergedrag 
en hoe kunnen we dat implementeren in de computer. 
Ik sta daar, binnen dit project, flexibel tegenover. Het 
hoeft niet zo te zijn dat mechanismen van de computer 
hetzelfde moeten zijn als in de natuur. Zolang de me-
chanismen maar werken. We toetsen onze mechanis-
men niet op hun realiteitsgehalte of  natuurgetrouwheid, 
maar op hun effectiviteit. Dan hebben we het breedste 
scala van mogelijkheden voor het implementeren van 
sociaal leren.

NEW TIES: Emergentie en Complexiteit in Artifial Societies
Rory Sie, AI Masterstudent aan de VU
(rllsie@few.vu.nl)

“Wat ik op het oog heb is dat we over ongeveer 
5 tot 15 jaar grote groepen robots kunnen 
bouwen die we zo kunnen instellen dat ze 

gezamenlijk goed gedrag vertonen.”
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Interessant genoeg zijn er projectpartners die hier an-
ders over denken, met name onze hoogleraar sociologie 
en de taalkundige expert. Zij hebben niet veel te maken 
met Swarm Engineering, Distributed Artificial Intelligence, Col-
lective Robotics en dergelijke, maar wel met Artificial So-
cieties en de evolutie van taal. Zij zijn vooral geïnteres-
seerd in simulaties die iets over het echte systeem, d.w.z. 
over ons, mensen, kunnen zeggen. Vanuit dat perspec-
tief  wil je juist wel dat je model alleen met realistische 
mechanismen werkt. Dus, bijvoorbeeld, geen telepathie 
of  teleportatie, maar gewoon praten en lopen. Een van 
de toepassingen die onze socioloog in het projectplan 
beschrijft betreft het creëren van een maatschappij van 
vele individuen die “ecologisch verantwoord” gedrag le-
ren dat hun leefmilieu niet aantast. Naast de technische 
uitdaging van het project zijn er een aantal toepassingen 
vanuit de sociologie die deze onderneming heel attrac-
tief  maakt voor een groter publiek, bijvoorbeeld het ma-
ken van simulaties van maatschappelijke fenomenen.

Hoe bent u op het idee gekomen voor dit pro-
ject?
Eigenlijk door een kort verhaal van een Poolse schrijver1.  
Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft een 
wetenschappelijk experiment. In hedendaagse termen 
gaat het om een groot computerexperiment waarin 
kunstmatige wezens geschapen worden die aan hun lot 

worden overgelaten. Ze kunnen leren en met elkaar pra-
ten. Het experiment is nooit uitgevoerd; toen ik het las 
in de jaren ’70 was dit natuurlijk absoluut onmogelijk. 
Het tweede deel gaat over de communicatie tussen deze 
wezens en hun ideeën over een schepper. Dat is heel leuk 
voor de lezer, want wij weten dat ze in een kunstmatige 
wereld leven en dat ze gecreëerd zijn door de mens. Vele 
jaren later kreeg ik dat boek weer in handen en toen 
dacht ik: Dat is precies wat ik een beetje doe. Ik houd me 
voornamelijk met Evolutionary Computing bezig en ik heb 
ook al een aantal Artificial Life artikelen geschreven, dus 
als we zoiets zouden kunnen doen, maar dan met een 
wetenschappelijk doel, dan zou ik dat heel graag willen 
uitproberen.

Heeft dat echt bewust invloed gehad op uw car-
rière of  is dat puur toeval?
Geen invloed op mijn carrière. Ik heb het wel als tiener 
al gelezen, net zoals vele andere sci-fi boeken, maar ik 
was het min of  meer vergeten totdat ik het boek een keer 
toevallig bij mijn ouders tegenkwam. Ik ga daar meestal 
in de zomer naartoe. Het is daar rustig en ik ben op 
dat moment creatiever dan tussen de semesters door. Ik 
heb als wetenschapper goed nagedacht of  dit wel inte-
ressant is. Ik ben er achter gekomen dat het heel veel 
wetenschappelijke waarde heeft als je de drie adaptieve 
mechanismen bij elkaar kunt brengen. Van de twee gro-
te groepen toepassingen, Engineering Collective Intelligence 
c.q., Artificial Society Simulations, ben ik op dit moment 
meer geïnteresseerd in het eerste. Wat ik op het oog heb 
is dat we over ongeveer 5 tot 15 jaar grote groepen ro-
bots kunnen bouwen die we zo kunnen instellen dat ze 
gezamenlijk goed gedrag vertonen–dat ze iets doen wat 
wij willen dat ze doen. Ik zie daar een enorme behoefte 
in over een paar jaar. Dit project zou een heel belangrij-
ke stap in die richting zetten als wij in staat zijn te leren 
hoe de drie adaptieve mechanismen met elkaar werken 
en voor welke doeleinden ze belangrijk zijn. Ik kan me 
voorstellen dat je voor de ene toepassing heel veel evolu-
tie en weinig individueel leren en helemaal geen sociaal 
leren nodig hebt. Voor een andere toepassing is evolu-
tie misschien niet belangrijk of  werkt het bijvoorbeeld 
vertragend, maar moet je juist heel veel individueel en 
sociaal leren. Dat soort dingen moeten we binnen 10 
jaar goed onder de knie krijgen om Collective Robotics of  
Collective Intelligence mogelijk te kunnen maken.

Zijn er al tussentijdse resultaten?
We beginnen al een beetje te zien hoe het in elkaar zit. 
Het is heel moeilijk om in een soort live environment alles 
op elkaar af  te stemmen. Er zijn heel veel planten en 
heel veel beesten die alle planten opeten. Het gevolg is 

1.  Non Serviam van Stanislaw Lem uit 1973. Engelse vertaling 
in de beroemde AI collectie:  Douglas R. Hofstadter and Daniel 
C. Dennett (Editors), The Mind’s I: Fantasies and Reflections 
on Self & Soul, Basic Books Inc. 1981, pp. 296-317.
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dat er geen planten meer zijn waardoor de beesten weer 
doodgaan. Deze predator-prey cyclus moet je heel goed 
kalibreren zodat je een voldoende stabiel systeem krijgt. 
De kern van het probleem is de totaal asynchrone manier 
van voortplanting, waar elk individu elk moment kan 
beslissen om zich voort te willen planten. Terwijl in een 
gewoon genetisch algoritme de centraal georchestreerde 
reproductie ervoor zorgt dat populaties van dezelfde 
grootte elkaar netjes opvolgen, kunnen in ons systeem 
te veel of  te weinig kinderen geboren worden, met als 
gevolg dat de populatie explodeert of  implodeert. We 
zijn nu zover dat we het kalibreren achter de rug hebben 
en kunnen kijken naar wat er gebeurt als je met één van 
de adaptieve mechanismen werkt. Wat we nu al zien is 
dat je door evolutie stabielere en ook grotere populaties 
lijkt te krijgen, maar dit is misschien een beetje een voor-
barige conclusie. Met individueel leren schijnt één van 
de observaties te zijn dat je grotere fluctuaties krijgt bin-
nen je systeem. De gemiddelde populatiegrootte is dan 
over de langere termijn ook lager dan met evolutie al-
leen. We hebben ook twee concrete resultaten uit NEW 
TIES experimenten. In het eerste experiment gaven we 
de populatie een “taalkundige uitdaging”: de individuen 
leefden in een wereld met veel objecten en ze moesten 
zelf  een gezamenlijk vocabulaire ontwikkelen. Dit was 
gelukt, ze ontwikkelden een woordenboek met 50 woor-
den en ze gebruikten die met 95% accuraatheid. In het 
tweede experiment kreeg de populatie een echte uitda-
ging. De wereld bevatte goed en slecht (giftig) voedsel, 
en ze konden alleen overleven door te leren de giftige 
planten niet op te eten. Na een aanvankelijk slecht be-
gin (krimpende populatie en gelijke afname van goede 
en giftige planten) zagen we een keerpunt, waarna de 
populatie weer groeide en het aantal giftige planten ook 
toenam. Conclusie: het vermogen om eerst goed kijken 
en daarna pas toe te happen was geëvolueerd.

Hoe benadert u evolutie in uw onderzoek?
We hebben hier te maken met een heel ander type evo-
lutie dan in genetische algoritmen, of  andere dialecten 
binnen Evolutionary Computing. Bij een gewoon evoluti-
onair algoritme heb je een goed gedefinieerde fitness 
functie, afgeleid van het op te lossen probleem, een cen-
traal gecoördineerde reproductie cyclus, waar de selec-
tie van ouders en overlevenden van de gegeven fitness 
afhangt, en een duidelijk stopcriterium. Dit geldt ook 
voor toepassingen buiten de “simpele” optimalisatie. 
Bijvoorbeeld bij de evolutie strategieën voor spelletjes 
of  het goede oude Iterated Prisoners Dilemma, alleen 
wordt dan de fitness wat ingewikkeld vastgesteld door 
de individuen (strategieën) tegen elkaar te laten spelen. 
In NEW TIES lijkt het veel meer op het echte leven: 

geen concrete fitness functie om te optimaliseren, on-
gecoördineerde, asynchrone ouder selectie en reproduc-
tie, impliciete overlevende selectie (dood als te oud of  
te weinig energie) en geen echt stopcriterium. Voor ons 
hier heeft evolutie betrekking op ontwikkelen van goed 
genetisch materiaal, en het daardoor verkregen gedrag. 
Zowel individueel leren als evolutie gebeurt op een fy-
sieke en mentale wijze. Dus de organismen binnen de 
simulatie hebben fysieke eigenschappen, bijvoorbeeld 
kleur, grootte, vorm, geslacht, en ze hebben mentale 
eigenschappen. De mentale eigenschappen modelleren 
we als een beslisboom die bepaalt wat een individu gaat 
doen onder bepaalde omstandigheden. De basisstruc-
tuur van de beslisboom is overerfelijk. Dus de originele 
beslisboom krijg je van je ouders en deze verander je tij-
dens je leven – als je tenminste aan leren doet. Dan heb-
ben we nog de genen die het gedrag beïnvloeden. Dat is 
een van de fundamentele beslissingen van ons ontwerp. 
De beslisboom kent kansen toe aan bepaalde acties, dus 
je kunt bijvoorbeeld kiezen tussen twee acties: eten of  
een vrouw zoeken (als je een man bent). De beslisboom 
zal beslissen welke gekozen wordt door de kansen van 
beide acties te berekenen. Deze kansen hangen af  van 
je individuele levensproces én je geërfde voorkeuren. De 
beslisboom wordt aangepast door eigen ervaringen tij-
dens het leven van het individu, dit is wat individueel 
leren doet. Maar wat we ook hebben is genetisch mate-
riaal dat niet verandert tijdens het leven. Dit materiaal 
beïnvloedt ook de keuzes voor het al dan niet uitvoeren 
van bepaalde acties. Dat noemen we attitude-genes. Dus 
je kunt bij je geboorte een grote voorkeur hebben voor 
seks en een lage voorkeur voor eten of  andersom. Voor-
dat er een beslissing valt in de beslisboom wordt er niet 
alleen gekeken naar wat er geleerd is tijdens het leven, 
maar ook naar de aangeboren genetische voorkeuren 
en de uiteindelijke kansen van acties worden door een 
gecombineerde formule berekend. Hoe natuurgetrouw 
dit is weten we niet. We kunnen in ieder geval een effect 
simuleren dat we in de natuur waarnemen. Aan de ene 
kant zijn er genetische neigingen: Je bent bijvoorbeeld 
van nature meer of  minder agressief  aangelegd. Aan de 
andere kant heb je aangeleerde dingen die deze aanleg 
kunnen compenseren of  versterken. Evolutie en leren 
zijn op een fundamentele manier met elkaar verweven.

Kan het genetisch materiaal ook veranderen?
In ons systeem kun je bij een experiment geen nieuwe 
genen krijgen. De waarden voor de bestaande genen 
worden door evolutie wel aangepast, dus in die zin ver-
anderen ze wel over een reeks van generaties.
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Maar kan leren compenseren voor slechte ge-
nen?
We hebben door ons ontwerp de mogelijkheid hiertoe 
wel gecreëerd. In die zin kan dat. Maar de echte vraag 
is natuurlijk of  dat ook gaat gebeuren. We kunnen een 
experiment opzetten waar bijvoorbeeld relatief  weinig 
eten is. Dan is het juiste gedrag dat je je moet richten 
op het eten om te overleven. We kunnen gewoon met de 
hand in de eerste populatie allemaal individuen neerzet-
ten die genetisch weinig neiging hebben eten te zoeken, 
dus hebben ze slechte genen. Dan is de vraag of  een 
individu kan leren om voor de slechte genen te com-
penseren. Zo ja, onder welke omstandigheden gebeurt 
dit dan?

Ik stel me voor dat als er weinig te eten is, dat 
de agenten onderling gaan uitvechten wie het 
eten gaat krijgen. Houden jullie daar rekening 
mee?
We hebben aan de mogelijkheid gedacht en we heb-
ben een gen dat agressiviteit bepaalt. Maar we moeten 
nog de mechaniek van het vechten programmeren. Dus 
voorlopig kunnen onze individuen enkel met elkaar 
communiceren en samen kinderen maken.

Hoe past NEW TIES bij uw ander werk op het 
gebied van Evolutionary Computing?
Veel wat ik eerder gedaan heb ligt hier heel ver vanaf. 
Neem bijvoorbeeld mijn eerste paper over theoretische 
convergentie eigenschappen van genetische algoritmen, 
of  meer recentelijk, het oplossen van constraint satisfaction 
problemen met evolutionaire methodes. Maar ik heb 
tegenwoordig een onderzoeksthema dat bij alle toepas-
singen relevant is: het automatisch kalibreren van evolu-
tionaire algoritmen.

Wat houdt dat in?
Een evolutionair proces is altijd onderhevig aan parame-
ters, ongeacht of  het een optimalisatie- of  simulatiecon-
text is. Bijvoorbeeld de sterkte van de mutatie, de grootte 
van je eerste populatie, of  de strengheid van de selectie. 
Dat zijn parameters van je mechanisme en je kunt deze 

goed of  slecht instellen. Een goede of  slechte instelling 
is afhankelijk van het probleem en soms ook van de tijd 
binnen je evolutie. Eerst moet je het zus doen, en nadat 
de evolutie voortgaat moet je het zo doen. Dat is echt es-
sentieel. Evolutie is een dynamisch proces, het blijft niet 
optimaal. Het is dus heel triest dat in de huidige praktijk 
we het meestal zo goed als mogelijk met de hand instel-
len en dat laten we vervolgens vrijwel onveranderd. Het 
is eigenlijk dubbel sub-optimaal: Je doet het met de hand 
en verandert het vervolgens niet. Mijn hoofdonderzoek 
is in die richting. Ik probeer antwoorden te vinden op de 
vraag: ’Hoe moet ik verschillende facetten van het evolutieproces, 
dan wel de populatie, dan wel de selectieprocessen, dan wel de 
voortplantingsprocessen (kruising en mutatie) tijdens het verloop 
aanpassen zodat deze “optimaal” worden?’

Wat wilt u over, zeg, drie jaar bereikt hebben 
met het onderzoek?
Goh, dat is geen makkelijke vraag. Ik zal het maar split-
sen. Vanuit NEW TIES wil ik in een aantal interessante, 
uitdagende werelden populaties van agenten hebben 
gemaakt die door de driedubbele adaptiviteit de uitda-
ging aankunnen en niet-triviale emergente eigenschap-
pen vertonen. En dan maakt het niet veel uit of  dit in 
de context van een sociale simulatie of  bij een groep 
taakuitvoerende robots plaatsvindt, al heb ik op dit mo-
ment meer affiniteit met het tweede. En tegen die tijd 
wil ik ook graag voldoende theoretisch inzicht en prak-
tisch toepasbare vaardigheden over het effectief  men-
gen van evolutie, individueel leren en sociaal leren in 
één systeem, verkregen hebben. In het kort, ik wil graag 
meer weten over hoe Emergent Collective Intelligence door 
adaptatie te bereiken. Vanuit Evolutionary Computing in 
het algemeen, wil ik over een paar jaar over technieken 
beschikken die de parameters van een evolutionair al-
goritme efficiënt en effectief  kunnen instellen, en liefst 
ook tijdens een run bijstellen. Mijn hoofddoel is om de 
ontwerpers, cq., gebruikers in staat te stellen evolutio-
naire processen goed en makkelijk te kunnen kalibreren. 
Hierdoor zou de instapdrempel van deze prachtige tech-
niek verlaagd kunnen worden, met als gevolg nog meer 
mooie toepassingen. ø
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