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Van de redactie nummer 3, jaargang 3, Maart 2008
De Connectie

Zoeken
In de wetenschap houdt men zich voortdurend bezig met zoeken. Zoeken naar onopgeloste 
problemen, zoeken naar antwoorden op fundamentele vragen, zoeken naar de juiste woor-
den voor het formuleren van theorieën en ga zo maar door. In de AI heeft zoeken een extra, 
speciale, betekenis. We willen niet alleen een antwoord vinden op de vraag wat intelligentie 
precies is, maar we willen ook nog een manier vinden om het na te bouwen en dát vereist ook 
nog eens dat we een machine kunnen leren zoeken. Allen Newell en Herbert Simon, die mede 
verantwoordelijk zijn voor de oprichting van AI als onderzoeksgebied, zetten al in 1957 de 
eerste stap met hun General Problem Solver; een computerprogramma dat oplossingen kon 
vinden voor verschillende problemen met behulp van heuristieken. 

Als we het hebben over zoekmachines, dan denkt iedereen tegenwoordig meteen aan ‘Google’. 
De huidige onderzoeksdirecteur van Google, Peter Norvig, kennen studenten AI natuurlijk 
allemaal van de ‘Russel en Norvig’ AI-bijbel: Artificial Intelligence, A Modern Approach, die ze 
vooraan op hun boekenplank hebben staan. Maar de AI van de toekomst gaat veel verder dan 
de Google zoals we die nu kennen. Binnenkort is het namelijk zelfs mogelijk om door handge-
schreven, historische teksten te googelen. Lambert Schomaker en Tijn van der Zant vertellen 
hierover in het openingsartikel dat gaat over het onderzoek naar handschriftherkenning aan 
de RUG. 

In de rubriek ‘Stage in AI’ vertelt het bedrijf  Sentient over hun DataDetective, een datami-
ning-tool waarbij een ‘fuzzy’ zoekmethode wordt gebruikt in plaats van de standaard strikte 
zoekmethoden die we kennen. Bram de Beer schrijft in zijn artikel over de zoektocht naar de 
oplossing voor het P-versus-NP probleem en Joris de Ruiter geeft een overzicht van zoekalgo-
ritmen en methoden in de AI.

Verder onder andere in deze Connectie schrijft Hedderik van Rijn over ons gevoel voor tijd en 
interviewt Reinier Lamers  twee AI-promovendi die samen een taaltechnologiebedrijf  hebben 
opgericht in de rubriek ‘AI in bedrijf ’.

Veel leesplezier!

Tessa Verhoef,

Hoofdredacteur De Connectie
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Blue Gene kraakt het Kabinet van de Koningin
Drs. Tijn van der Zant, Prof. Dr. Lambert Schomaker
Kunstmatige Intelligentie aan de RUG

Leren lezen
Lezen is een vaardigheid 
die door volwassenen 
niet als moeilijk wordt er-
varen. We doen het elke 
dag vele malen zonder er 
actief  over na te denken. 
Het leesproces is zelfs 
moeilijk te onderdrukken. 
Als er tekst is, dan lezen 
we die praktisch automa-
tisch en we denken hoog-
stens na over de beteke-
nis van wat we lezen. Dit 
gemak van waarneming 
heeft er bij velen binnen de AI toe geleid om te veronder-
stellen dat waarneming een dommig, primitief  proces is. 
Je kunt er vanuit gaan dat een even dommige ingenieur 
het al voor je heeft opgelost. Een waarnemings-blackbox 
genereert logische proposities en we zijn in de hemel van 
het redeneren. Inmiddels weten we beter. Het genereren 
van een enkele ‘bit’ uit sensorische gegevens is een taai en 
moeizaam proces. Is die vorm rond? Is hij oranje? Is het 
een bal? Real word-data is moeilijk voor computers. Ro-
botici weten hier alles van, net zoals patroonherkenners. 
De wereld laat zich niet makkelijk vangen, dit geldt des te 
meer voor handgeschreven teksten.
 Zelfs mensen die handgeschreven documenten lezen 
hebben het soms moeilijk. Het briefje van de 
dokter is voor velen onbegrijpelijk. Dit komt 
niet alleen door het doktershandschrift, 
maar ook door de vreemde termen die art-
sen gebruiken. Als leek in de medicijnen heb 
je geen referentiekader om het bedoelde woord correct 
te gokken. Andere teksten zijn nog moeilijker. Zo keek ik 
laatst in een Nederlands boekje uit de veertiende eeuw 
met rekeningen, maar ik kon de letters niet ontcijferen en 
niet eens het verschil tussen cijfers en letters zien. Ik had 
geen referentiekader (mijn laat-middeleeuws Nederlands 
is niet zo goed) en moest al snel vragen naar een cursus 
paleografie. Toen ik in de VOC-archieven ging speuren 
verliep het iets beter, maar echt alle woorden en karak-
ters correct herkennen is vrijwel onmogelijk. Dit deed mij 
vermoeden dat het nog wel even duurt voordat handge-
schreven teksten automatisch door een computer naar 

Unicode1  kunnen worden omgezet.
 Gedrukte en getypte tekst kan in-
middels vrij goed verwerkt worden 
door OCR (Optical Character Re-
cognition) software. De aanpak is vrij 
rechttoe-rechtaan; met een ‘pipeline’ 
van beeldverwerking tot linguïstische 
naverwerking (controle met een woor-
denboek). Zo’n machinale, fabrieks-
matige opzet is bij het lezen van hand-
schrift niet succesvol gebleken. De 
verbonden letters zijn niet gemakkelijk 
te isoleren (segmenteren) en de boven- 
en onderstokken lopen vaak door de 
regels heen. Het is erg moeilijk om het 

bewijs voor een letter te halen uit een klein stukje schrift. 
In onze NWO2 -projecten, SCRATCH3  en Morph, wil-
len we een andere opzet gebruiken die is gebaseerd op 
developmental robotics en behavioral pattern recognition. In plaats 
van het bouwen van een lezende machine voor een spe-
cifiek probleem, willen we een systeem ontwikkelen dat 
met minimale (menselijke) moeite getraind kan worden 
om nieuwe schriftsoorten en documenten te verwerken. 
Denk aan de periode dat je zelf  moest leren lezen. Som-
mige perceptuele vaardigheden heb je dan al en praten 
kun je ook. Dan komt die onderwijzer, produceert een 
krabbel op het schoolbord, en zegt ‘a’. In tegenstelling tot 
huidige neurale netwerken en hidden Markov modellen, 

hoeft die onderwijzer dat voor jou niet hon-
derden of  duizenden malen te herhalen, met 
telkens een iets variërende letter ‘a’. Je loopt 
naar buiten en ziet de letter ‘a’ in neonrecla-
mes en op straatnaamborden. Er is dus iets 

meer nodig dan alleen statistiek om een flexibel lerend sy-
steem te bouwen. Gelukkig kunnen wij werken met Blue 
Gene. Die ziet er, voor een computer, erg sexy uit (figuur 
1). Ze heeft meer dan twaalfduizend processoren en dat 
levert genoeg kracht voor zware taken. Beeldverwerkings-
processen zijn erg geschikt om hierop te draaien. 

Digitalisering van het Nationaal Archief
Digitalisering is hot! Het bekt lekker en buzzed door de 
gangen van het Nationaal Archief  (NA). Groovy mensen 
doen coole dingen met computers, RAID-servers, inter-
netapplicaties, Web 2.0 en meer van dat soort dingen om 
cultuur toegankelijk te maken via het web. Maar waar 
gaat het nou eigenlijk over?
 Het idee van de digitalisering is dat mensen niet meer 
hun lichaam naar het NA, waar het AI-instituut van de 

Neem een supercomputer, drie kilometer 
boekenplank gevuld met historische 
documenten en een verzameling ge- 
avanceerde machine learning-technieken. 
Wat voor moois zou je daarmee kunnen 
maken? Aan de Rijksuniversiteit Groningen 
gebruiken Lambert Schomaker en Tijn van 
der Zant deze ingrediënten om te zorgen dat 
we in de toekomst kunnen ‘googelen’ door 
handgeschreven historische teksten. Deze 
teksten zijn voor ons vaak al zeer moeilijk 
te lezen, waardoor het een grote uitdaging 
is om met AI-technieken regelmatigheden 
te ontdekken. In het onderstaande artikel 
kun je alles lezen over dit onderzoek en hoe 
ze het hebben aangepakt.

1. Gedigitaliseerde tekst, red.
2. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, red.
3. Script Analysis Tools for the Cultural Heritage, red.

Digitaliseren is hot!
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Blue Gene kraakt het Kabinet van de Koningin

RUG mee samenwerkt, hoeven te zeulen. Vanaf  een 
computer toegang hebben tot de digitale versie van het 
archief  is makkelijker. De voordelen zijn dat er niet meer 
hoeft te worden gewacht tot het werk uit het magazijn 
gehaald is (mensenwerk!), dat de fysieke documenten niet 
meer kunnen beschadigen terwijl men nog steeds toegang 
heeft tot goede versies en dat men beter kan zoeken naar 
gegevens.
 Het digitaliseren is vrij zinloos als het blijft bij plaatjes 
inscannen. Om een voorbeeld te geven: je komt op de 
website, je wilt iets zoeken in het ‘Kabinet van de Konin-
gin’ en de site vertelt je dat er 28 483 379 pagina’s zijn om 
uit te kiezen, ga dan je gang maar. Bij een gemiddelde van 
tien seconden per pagina komt dat neer op meer dan drie 
jaar continu werken, bij een veertigurige werkweek op 
ongeveer dertien jaar. Als je een minuutje uittrekt per pa-
gina kun je je hele leven met dit ene archief  bezig zijn, als 
je op tijd begint tenminste, met een grote kans dat je dat 
nooit afmaakt. En dat allemaal om één item te vinden. En 
dan is dit maar drie procent van het Nationaal Archief  in 
Den Haag. Dat is maar een half  procent van alle archie-
ven in Nederland, terwijl het Kabinet van de Koningin 
toch al gauw drie kilometer aan boekenplanken vult!

Googelen door het Nationaal Archief
Het SCRATCH-project, dat onderdeel is van NWO/
CATCH4  voor onderzoek naar het digitaal behouden 
van het nationaal erfgoed, heeft zich als doel gesteld om 
te kunnen googelen door bestanden met beelden van 
handgeschreven pagina’s. Daarbij wordt aan twee me-
thoden gedacht.
 De eerste manier is het selecteren van een stuk tekst-

beeld, bijvoorbeeld met de muis (de zoekopdracht, of  
‘query’). De computer gaat dan op zoek naar teksten die 
erop lijken. Dit gebeurt optisch, op basis van vormken-
merken van het inktspoor. Op deze manier krijgen we nu 
redelijke tot goede resultaten bij onze experimenten. Maar 
als er niet zoveel materiaal op de query lijkt, doordat de 
schrijvers bijvoorbeeld in verschillende stijlen schrijven, 
dan kan een zoektocht op ‘Amsterdam’ ook ‘Amstelveen’ 
opleveren. Het onderliggend algoritme is nog in ontwik-
keling. Er worden zelforganiserende Kohonen-maps ge-
traind met honderden tot duizenden cellen. De kenmerk-
vector die hieruit komt kan worden gebruikt door andere 
methoden van machinaal leren, zoals de support-vector 
machine (SVM) voor classificatie. Een interessante moge-
lijkheid is het trainen van zo’n SVM op abstracte catego-
rieën, zoals ‘alle regels met een eigennaam’ of  ’alle regels 
met een plaatsnaam’. Dit blijkt behoorlijk goed te werken. 
Recent zijn we ook begonnen met het simuleren van de 
vroege visuele cortex van primaten. De kenmerkvectoren 
die daaruit rollen werken nog beter in de classificatiefase. 
We zoeken nu uit waaraan dit precies ligt.
 De tweede manier is het op zoek gaan naar herkenbare 
woorden. Dit is een stuk lastiger. De computer weet ten-
slotte van niets. Wat is nu een woord, als je de letters niet 
kent? Voor de computer is het al moeilijk om geschreven 
tekst te onderscheiden van de krabbels in de tekening van 
een kleuter. Zo weet de computer niet wat een regel is, 
wat een woord is, wat tekst is en wat ruis is, en al hele-
maal niet wat het allemaal betekent. We vergelijken het 
wel eens met het leren van Arabisch door iemand die al-

4. Continuous Access To Cultural Heritage, red.

Figuur 1: Blue Gene (rekencentrum Groningen)
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leen westers schrift kent. Als je in de juiste leesrichting van 
rechts naar links de Arabische lettervormen afloopt, waar 
begint dan een letter of  woord? Welke stippeltjes zijn een 
inktspat en welke puntjes zijn diakritische tekens die van 
essentieel belang zijn voor het begrip van een woord?
 Op het moment zijn we druk bezig om meerdere tech-
nieken, inclusief  de klassieke plain text search, zoals Goo-
gle dat doet, te combineren in een zoekmachine. Onze 
methoden hebben we uitgeprobeerd op een enkel boek 
van 1100 pagina’s (22 duizend regels) uit het jaar 1903 en 
de resultaten zijn veelbelovend. Volgend jaar hopen we 
de middelen bij elkaar te hebben om veel meer boeken 
te laten scannen. Voor het door-
rekenen van een enkel boek op 
een enkele PC kun je een paar 
jaar uittrekken. Omdat wij aan 
honderden boeken willen wer-
ken, hebben we ons systeem op een cluster bestaande 
uit 200 dualcore-processoren draaien met een petabyte 
dataserver erachter. Dit systeem hebben we ontwikkeld 
in samenwerking met het Kapteyn Instituut te Gronin-
gen5. Daar zijn ze gewend om met grote hoeveelheden 
aan (telescoop-) data om te gaan. Boven op hun hard- en 
software hebben wij een AI-applicatie ontwikkeld om in 
real-time door grote hoeveelheden handgeschreven teksten 
te zoeken.

Enkele technische details
Hieronder volgt een beschrijving van de procedures die 
gevolgd moeten worden om van een stukje vergeeld pa-
pier met af  en toe wat papierrot naar een image retrieval-
systeem te gaan.
 In figuur 2 staat een voorbeeld van een stuk van het 

boek. Het eerste probleem is het zwart-wit maken van 
dit plaatje. Als je goed kijkt, dan zie je dat bij het midden 
van het boek er een schaduw is. Het weghalen van deze 
schaduw is verre van triviaal, de volgende keer dat we 
een boek laten scannen zetten we er meerdere lampen 
op, zodat het niet meer voorkomt. De volgende stap is 
het uitknippen van de regels. Regelmatig zit de inkt van 
de ene regel vast aan die van de andere. Hoe knip je dat 
door? Hoe maak je dit de computer duidelijk? Onlangs 
is hiervoor de ‘druppelmethode’ ontwikkeld. Die gaat als 
volgt: draai het boek negentig graden en laat water drup-
pelen tussen de regels; daar waar het overloopt moet een 

gaatje geprikt worden en anders 
volgt het algoritme het pad van 
het water voor de regelsegmenta-
tie. Vervolgens zijn de experts bij 
het Nationaal Archief  hiermee 

aan de gang gegaan en hebben de regels geannoteerd met 
Unicode.
 Op de uitgeknipte regels hebben we verscheidene ‘in-
telligente’ methoden losgelaten en een paar ‘domme’. Tot 
onze grote verbazing bleek kruiscorrelatie op de regels 
simpelweg het beste te werken. Deze informatie is ver-
volgens gebruikt om te schatten waar de woorden zich 
bevinden. Hierna konden de experts met behulp van een 
webinterface aangeven of  de woorden bij elkaar horen 
of  niet. Op het moment dat er een paar voorbeelden van 
hetzelfde woord gevonden zijn worden hierop support-
vector machines getraind om meer van deze woorden te 
zoeken in de andere uitgeknipte regels. Zo kan het ge-
beuren dat een woord een tijdje ‘slaapt’ om vervolgens 
‘wakker’ te worden. Dit houdt in dat de support-vector 
machine genoeg voorbeelden had om veel meer soortge-
lijke woorden te vinden. Het meten van de prestatie van 
de methode blijft lastig. Hoe kan je immers van ongeziene 

Figuur 2: Bovenkant van een pagina van het Kabinet der Koningin

Van een stukje vergeeld papier met af en 
toe wat papierrot naar een
image retrieval systeem

5. Een astronomisch instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, red.
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data weten of  je alle woorden eruit hebt gehaald?
 Vervolgens hebben we op deze woorden Kohonen-
maps getraind. Daarnaast hebben we modellen van de 
visuele cortex op de woorden losgelaten. Bij het laatste 
geval hadden we een probleem met 2100 klassen en on-
geveer 40 000 voorbeelden. Echter waren er van 48,5 
procent van de klassen maar twee of  drie voorbeelden. 
In meer dan tweederde van de gevallen konden we met 
een enkel voorbeeld het goede woord vinden. Dit is vrij 
opmerkelijk. Bij dit aantal klassen en aantal voorbeelden 
zitten onze methoden ver boven kansniveau.

AI van de toekomst
Onze onderzoeksgroep vermoedt dat onze uitgangspun-
ten voor het onderzoek van groot belang zijn voor de AI 
van de toekomst. Het probleem is ten eerste een real world-
probleem met complexe, ruwe data. Ten tweede zijn er 
menselijke experts die onze algoritmes trainen. Dit is heel 
anders dan de kennisgebaseerde systemen waarbij een 
expert expliciet gemodelleerd wordt. Ons systeem vraagt 
voornamelijk of  hij het goed gedaan heeft. Zo nee, dan 
zoekt de computer verder, zo ja dan kan de computer zich-
zelf  beter trainen. Ten derde zijn we ook met zeer grote 
hoeveelheden data in de weer. Het gaat hier dus niet om 
de spreekwoordelijke speelgoedproblemen uit de AI. Als 
laatste zijn onze algoritmes in staat om parallel te werken. 
Denk maar aan de dual- of  quadcore processoren die nu 

al voor persoonlijk gebruik zijn te verkrijgen. Voordat je 
het weet zijn er 1024-coresystemen op de markt. Wij zijn 
er alvast klaar voor en in de tussentijd maken we gebruik 
van high-performance computing en GRID-infrastruc-
turen. Sommige wetenschappers voorspelden in de jaren 
negentig de opkomst van de eerste kunstmatige-brein-in-
stituten tegen 2010. We weten niet of  we dát halen, maar 
we zijn in ieder geval goed op weg. ø

Referenties:
• Bulacu, M., Van Koert, R., Schomaker, L.R.B. & Van der Zant, 
T. (2007). Layout analysis of  handwritten historical documents for 
searching the archive of  the Cabinet of  the Dutch
• Queen, Proc. of  9th Int. Conf. on Document Analysis and Recog-
nition (ICDAR 2007), IEEE Computer Society, pp. 357-361, 
vol. 1, 23 - 26 September, Curitiba, Brazil.
• Schomaker, L.R.B. (2007). Retrieval of  handwritten lines in 
historical documents, Proc. of  9th Int. Conf. on Document Analy-
sis and Recognition (ICDAR 2007), IEEE Computer Society, pp. 
594-598, vol. 2, 23 - 26 September, Curitiba, Brazil.
• Schomaker, L.R.B. (2008). Word mining in a sparsely-labeled 
handwritten collection, Document Recognition and Retrieval XV, 
IS&T/SPIE International Symposium on Electronic Imaging.
• Van der Zant, T., Schomaker, L.R.B., Wiering, M. & Brink, A. 
(2006). Cognitive Developmental Pattern Recognition: Learning to 
Learn. IEEE SMC 2006, p. 1208-1213.
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Complexe Feesten en Kwantumcomputers 
Bram de Beer, Bachelorstudent CKI aan de UU
(menederdebeder@gmail.com)

Afgelopen mei1  werd door USCKI Incognito 
het Symposium “P=NP How Hard Can It 
Be?” gehouden. Het onderwerp was één 
van de lastigste wiskundeproblemen van 
de 21ste eeuw: het P-versus-NP-probleem. 
Eens in de zoveel tijd komt er een persoon of  
bedrijf  die beweert het probleem gekraakt 
te hebben. Deze oplossingen komen niet 
alleen uit de hoek van de wiskunde, maar 
ook uit die van de natuurkunde. Maar nog 
steeds wordt niet aangenomen dat het 
probleem opgelost is. Wat is het P-versus-
NP-probleem? Welke oplossingen zou de 
natuurkunde kunnen brengen? En waarom 
zijn veel experts sceptisch over deze 
oplossingen?

Feestje
We hebben er allemaal wel 
eens last van. Heb je gasten 
over de vloer, krijg je plot-
seling de onuitstaanbare 
drang om te weten of  er een 
groep van mensen is die el-
kaar allemaal kennen. Met 
volle moed neem je steeds 
twintig mensen apart (want 
dit was het aantal mensen 
waar je naar op zoek was) 
en vraag je of  ze elkaar ken-
nen. Als je zo alle groepjes 
van twintig mensen afgaat, kom je er vanzelf  achter of  zo’n 
groep bestaat. Vanwege je kleine studentenkamer heb je maar 
21 gasten kunnen uitnodigen. Dat komt mooi uit, want dan 
heb je maar 21 groepen die je apart hoeft te nemen, namelijk 
steeds de volledige groep min één van je gasten. 21 groepen 
klinkt misschien als een groot aantal, maar een vriend van je 
heeft toevallig deze avond afgezegd. Als hij was gekomen waren 
er 22 mensen geweest, maar wel gelijk 484 groepen, die je al-
lemaal had moeten controleren! Dat zou je hele avond verpest 
hebben. 

Maar wees maar blij dat je niet 30 vrienden had uitgenodigd. 
Dan had je niet minder dan 600 biljoen groepen2  mogen con-
troleren. Het aantal groepen groeit exponentieel met het aantal 
mensen op het feest. Dus ook de tijd die je erover doet om de 
groepen te controleren groeit exponentieel. Het probleem zit 
in de groep van problemen die met exponentiële tijd groeien. 
De berekentijd groeit exponentieel met de lengte van de invoer. 
Kan dat niet sneller? Kan het bijvoorbeeld in polynomiale tijd? 
Een polynomiale methode vindt het antwoord in maximaal nk 
tijd (in tegenstelling tot de kn tijd van een exponentieel pro-
bleem). Dit zou een heleboel tijd schelen. Als we een invoer 
zouden hebben van lengte dertig (bijvoorbeeld dertig man), 
dan zou een polynomiaal algoritme hier bijvoorbeeld 302 mil-
liseconden over doen. Dat is nog geen seconde. Een exponen-
tieel algoritme zou hier bijvoorbeeld 230 milliseconden over 
doen. Dat is meer dan twaalf  dagen! En hoe hoger de invoer 
wordt, hoe harder de twee uit elkaar lopen. Voor honderd man 
doet het polynomiale algoritme er bijvoorbeeld tien seconden 
over, maar het exponentiële algoritme doet hier 40 triljoen jaar3  

over, oftewel drie miljard maal de leeftijd 
van het universum. De polynomiale klasse, 
P, is dus behoorlijk sneller! 
Zijn er dan geen manieren om dit pro-
bleem op te lossen in P, zodat je daarna 
nog een lekker biertje met je vrienden kan     
pakken? Als je nou eens de mogelijkheid 
had om alle groepen tegelijkertijd te bekij-
ken. Dan zou je in polynomiale tijd klaar 
zijn. Het uitzoeken of  twintig gasten elkaar 
kennen zit namelijk wel in P. Als je een 
goede ‘oplossing’ (dus bijvoorbeeld twintig 
mensen die elkaar allemaal kennen) kan 
herkennen, dan zit je probleem in NP, de 
klasse van problemen die in non-determi-

nistisch polynomiale tijd zijn te beslissen. Non-deterministisch 
wil hier zeggen dat je alle mogelijke oplossingen tegelijkertijd 
mag controleren. Je gaat ze allemaal parallel doorrekenen en je 
stopt als één van de oplossingen slaagt. 

Nu komt de grote vraag. Als voor een probleem een algoritme 
bestaat dat het probleem in NP-tijd oplost, kan je het dan ook 
in P-tijd oplossen? Natuurlijk zal het niet even snel worden, 
maar zolang het binnen polynomiale tijd blijft kan je het waar-
schijnlijk berekenen voor het einde van de aarde en met een 
beetje geluk, voor het einde van je feest. Bovendien, als je een 
algoritme vindt dat je een antwoord geeft in P tijd, kan je ook 
nog eens $1.000.000 verdienen. Dan kan je eindelijk dat feest 
geven waar echt 100 man kan komen. Het P-versus-NP-pro-
bleem is dus een open probleem. Het is logisch dat alles wat in 
polynomiale tijd te berekenen is, ook in non-deterministische 
polynomiale tijd te berekenen is. Maar het is zeker niet bekend 
of  een probleem dat in NP is op te lossen ook in P is op te lossen. 
De meeste wiskundigen gaan er overigens vanuit dat dit niet het 
geval is, maar dit is puur intuïtief. 

Kwantumcomputers
“Ladies and Gentlemen, we live in Quantummania”. Met die veelbe-
lovende woorden opende Elham Kashefi haar bijdrage aan het 
symposium P=NP how hard can it be. Kwantummechanica? Kan 
dat ons helpen om nog iets mee te krijgen van ons eigen feest? 
Vaak wordt gezegd dat kwantumcomputers het P-versus-NP-
probleem kunnen oplossen. Kwantumcomputers zouden ‘alle 
oplossingen tegelijkertijd kunnen valueren’ en dus zo in de tijd 
die het kost om één oplossing te valueren een antwoord kun-
nen geven. Alles tegelijkertijd proberen, dat was precies wat we 
nodig hadden om het P-versus-NP-probleem op te lossen! In de 
verte klinkt het gerinkel van de flesjes bier al. 

1. Mei 2007, red.
2. 6 ∙ 1014 groepen, red.
3. 4 ∙ 1019 jaar, red.
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Complexe Feesten en Kwantumcomputers 

Maar hoe werken die kwantumcomputers precies? De meest 
simpele en meest gehoorde uitleg van de kwantumcomputer 
luidt als volgt. Een klassieke computer valueert iedere mogelijk-
heid één voor één en wanneer hij een goede oplossing vindt, 
stopt hij. Een kwantumcomputer neemt niet iedere mogelijke 
valuatie stuk voor stuk, maar valueert alle uitkomsten in een 
zogeheten superpositie, waarna de golffunctie inklapt en er één 
antwoord uitkomt. Huh, wat? Kwantumcomputers werken met 
iets dat lijkt op waarschijnlijkheidstheorie, maar in plaats van 
waarschijnlijkheden werken ze met amplitudes. De amplitudes 
zijn, in tegenstelling tot de waarschijnlijkheden, imaginaire ge-
tallen. Wat de kwantumcomputer zo interessant maakt is dat 
deze amplitudes met elkaar kunnen interfereren. Als je kijkt 
naar een gebeurtenis, ga je kijken naar alle mogelijke manieren 
waarop het zou kunnen gebeuren. Als het op twee manieren 
kan; een mogelijkheid met een positieve amplitude en een mo-
gelijkheid met een negatieve amplitude, dan doven de twee mo-
gelijkheden elkaar uit en zal de gebeurtenis niet plaatsvinden.

Dit is wat er gebeurt in het beroemde dubbele-spleetexperi-
ment. Hier wordt licht op twee parallelle spleten afgevuurd en 
wordt het licht achter de spleten opgevangen. Hier verschijnen 
patronen die totaal niet verwacht worden volgens de klassieke 
mechanica. Wanneer je één van de spleten afdekt, komt er licht 
op plaatsen waar het niet komt als je de spleet weer opent. Hier 
interfereren de fotonen dus met andere fotonen, die zo zorgen 
dat er geen licht op een bepaald punt komt4. 

Shor’s algoritme
Het idee achter kwantumcomputers is om een veel groter dub-
bele-spleetexperiment te houden, met exponentieel veel paden. 
De foute antwoorden interfereren en doven zichzelf  uit. De 
goede antwoorden versterken zichzelf  en blijven over. Dit is een 
subtiel fenomeen en er is slechts een kleine groep problemen 
waarvoor daadwerkelijk zo’n algoritme geschreven is. De meest 
beruchte is wel Shor’s algoritme; een algoritme waarmee getal-
len opgedeeld kunnen worden in factoren (factoriseren). Een 
invoer van 35 levert bijvoorbeeld de getallen ¬¬¬5 en 7 op. 
Voor dit probleem is geen enkel algoritme bekend dat het kan 
kraken in polynomiale tijd. Shor’s algoritme kan dit wel met 
behulp van de kwantummechanica. Het P-versus-NP-probleem 
lijkt hiermee beklonken. 

Vanuit een praktisch oogpunt klinkt een teleurstellend ’nee’. 
Ja, Shor’s algoritme is in de praktijk uitgevoerd. En dit is wat 
ze berekend hebben: 15 = 3 ∙ 5. Erg indrukwekkend. Kwan-

tumcomputers hebben op dit moment erg weinig qubits (de 
kwantumvariant van de klassieke bit). We hoeven dus niet bang 
te zijn dat onze bankrekening gekraakt wordt, want de cryp-
tografie die werkt met het factoriseren van getallen maakt ge-
lukkig gebruik van grotere getallen dan vijftien. Het probleem 
met kwantumcomputers is dat de instabiliteit van het systeem 
toeneemt met de grootte van het systeem. Maar dit is slechts 
een praktisch probleem, niets onoverkoombaars. 

Veel fundamenteler is dat er helemaal geen enkele reden is om 
aan te nemen dat kwantumcomputers ons vraagstuk op kunnen 
lossen. Om het P-versus-NP-probleem op te lossen moet een 
algoritme worden geschreven dat een NP-compleet probleem 
oplost in polynomiale tijd. Een probleem is NP-compleet als het 
in NP zit, en ieder probleem in NP in polynomiale tijd is om te 
zetten naar een vraagstuk van dit probleem. Als dat algoritme 
bestaat, kan dus ieder probleem dat in NP zit eerst in polynomi-
ale tijd worden vertaald naar een probleem dat in P zit, dus zit 
het probleem zelf  ook in P. Maar zo’n algoritme bestaat hele-
maal niet. Het factoriseren is geen NP-compleet probleem, dus 
is Shor’s algoritme niet de oplossing voor het probleem. Maar 
je eigen probleem met vriendengroepen is wel NP-compleet. 

Parallelle berekeningen
Als we nou eens een algoritme schrijven dat alle groepen te-
gelijkertijd beoordeelt. Zou dat mogelijk zijn? Het simpele 
antwoord is: ‘ja’. Maar daar hangt een grote en fundamentele 
‘maar’ aan. Zoals hierboven al aangegeven werken kwantum-
computers met iets dat lijkt op waarschijnlijkheden. Om een 
nuttig algoritme te zijn moet een waarschijnlijkheidsalgoritme 
in BPP zitten: gebonden-fout probabilistische polynomiale tijd. 
Gebonden-fout betekent hier dat het algoritme een waarschijn-
lijkheid moet hebben boven een bepaalde waarde: 2/3. Een 
waarschijnlijkheid van 2/3 lijkt niet hoog, maar wanneer dit 
mogelijk is, kan je het algoritme gewoon heel vaak uitvoeren, 
bijvoorbeeld honderd keer. Het algoritme blijft polynomiaal, 
maar de waarschijnlijkheid is omhoog gebracht naar 1 - 1/3100, 
wat zo goed als zeker 1 is. Het algoritme kan dus met zeer hoge 
zekerheid antwoord geven op de vraag. 

De kwantumcomputers werken met een soortgelijke klasse, 
BQP: gebonden-fout kwamtum-polynomiale tijd. Antwoorden 
van kwantumcomputers hebben een zekere waarschijnlijkheid. 
Het antwoord dat Shor’s algoritme gaf, was 15 = 3 ∙ 5, met een 
zekerheid van 2/3. Maar door hetzelfde algoritme vaker uit 
te voeren zou de waarschijnlijkheid van het antwoord steeds 
preciezer groter worden. Maar als alle mogelijke vriendengroe-
pen als antwoord zouden worden ingevoerd en de computer 
zou het allemaal parallel gaan controleren, dan krijg je een 
antwoord dat compleet willekeurig is. Het verschil tussen je 
NP-complete probleem en het factoriseerprobleem is dat deze 
laatste een subtiele regelmaat heeft. Deze regelmaat wordt door 

4. Dit is niet helemaal waar. Volgens een bepaalde interpretatie 
interfereren de fotonen eigenlijk met zichzelf, wat te testen is 
door slechts 1 foton tegelijkertijd af te vuren. Dat foton zal dan 
nog steeds op dezelfde punten terecht komen als met heel veel 
fotonen tegelijkertijd, wanneer de tweede spleet wordt geopend.
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een kwantumcomputer uitgebuit. Van de NP-complete proble-
men is zoiets helemaal niet bekend. 

Maar de mogelijkheid bestaat toch dat kwantumcomputers 
het probleem wel kunnen oplossen? Ja, natuurlijk. We hebben 
niet bewezen dat kwantumcomputers NP-complete problemen 
niet kunnen oplossen in polynomiale tijd. Maar we weten nog 
niet eens of  dit in de klassieke mechanica mogelijk is. Als we 
dat konden bewijzen zouden we in één keer ook bewezen heb-
ben dat kwantumcomputers dit ook zouden kunnen. Dus eerst 
moeten we bewijzen dat P niet gelijk is aan NP in de klassieke 
mechanica, voordat we dit kunnen bewijzen in de kwantumme-
chanica. Dus we kunnen de kwantummechanica niet zomaar 
afschrijven, maar we hebben net zo min reden om aan te ne-
men dat  de kwantummechanica het wél op kan lossen. 

Geen oplossingen 
Helaas, zelfs al zouden we een kwantumcomputer bouwen, dan 
nog konden we niet genieten van ons feest als we honderd man 
zouden uitnodigen. Het parallel uitrekenen van alle mogelijk-
heden is een te simpel beeld van wat kwantumcomputers doen. 
Maar kwantumcomputers zijn niet compleet zinloos. Ze zijn 
zeker wel sneller dan klassieke computers. Het is bekend dat 
voor een willekeurig probleem, zoals je feest, waarbij een klas-
sieke computer een tijdscomplexiteit van ~2n heeft, een kwan-
tumalgoritme bestaat die voor hetzelfde probleem een tijds-

complexiteit van ~2n/2 heeft. Dit is een behoorlijke versnelling. 
Het probleem dat met het klassieke algoritme eerst drie miljard 
maal de leeftijd van het universum kostte, kost nu ‘slechts’ een 
kleine 36 millennia. Maar de groei blijft exponentieel. Het is 
bewezen dat dit de bovengrens is van wat kwantumcomputers 
kunnen bereiken bij een compleet ongestructureerd probleem. 
Het is nog een open vraag of  er niet nog zo’n structuur als bij 
het factoriseerprobleem in één van de NP-complete vraagstuk-
ken zit. 

We weten niet of  kwantumcomputers het P-versus-NP-pro-
bleem kunnen oplossen, noch hebben we reden om aan te 
nemen dat het probleem makkelijker is dan het P-versus-NP-
probleem zelf. Kwantumcomputers zijn zeker wel sneller dan 
klassieke computers. Ze kunnen bepaalde regelmaten uitbuiten 
waartoe klassieke computers niet in staat zijn. Kwantumcom-
puters kunnen daarentegen niet alle takken parallel doorreke-
nen en zo in één keer het goede antwoord geven. Dit is een 
hardnekkig misverstand. Je zult dus minder vrienden uit moe-
ten nodigen of  je berusten bij het feit dat je niet weet of  er een 
vriendengroep zit tussen je gasten. En die miljoen euro kan je 
waarschijnlijk ook wel vergeten. ø

Referentie:
http://scottaaronson.com/
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Een manier om antwoord op die 
vragen te krijgen is om tijdens je 
studie een externe stage te doen 
zodat je al in contact komt met 
een bedrijf  en kan proeven van 
‘het werkende leven’. Voor AI-
ers is dit echter lang niet altijd 
gemakkelijk, want waar in Ne-
derland vind je eigenlijk bedrij-
ven die zich écht op AI richten? 
Een mogelijk antwoord is: aan het Singel in de binnenstad van 
Amsterdam. Daar, in één van de monumentale grachtenpan-
den, is het datamining-bedrijf  Sentient Information Systems 
gehuisvest. Samen met partners Vicar Vision en ParaBotS, die 
zich in hetzelfde gebouw bevinden, maken ze deel uit van de 
SMR groep, een AI-samenwerking die al sinds 1990 aan de 
weg timmert. In dit artikel ligt de nadruk op Sentient en haar 
belangrijkste product DataDetective.

DataDetective
DataDetective is een dataminingplatform dat het voor organi-
saties mogelijk maakt om te profiteren van de enorme waarde 
die vaak in hun data schuilt. Gebruikers kunnen hiermee een-
voudig inzicht in hun data krijgen, modellen bouwen, patronen 
ontdekken en trends voorspellen. 

Het begrip associatief  geheugen ligt aan de basis van Data-
Detective, van dit begrip maken veel datamining-technieken, 
waaronder k-Nearest Neighbour, gebruik van. Er wordt gezocht 
naar verschillen en overeenkomsten tussen records of  verzame-
lingen. Dit wordt gedaan aan de hand van een afstandsmaat 
tussen twee records, waarbij de waarden van elke afzonderlijke 
variabele met elkaar worden vergeleken. Er moet wel rekening 
worden gehouden met verschillende typen variabelen en het 
feit dat elke variabele een eigen gewicht heeft, dat bepaalt in 
welke mate deze belangrijk is. Met behulp van de afstand is het 
mogelijk verschillende data met elkaar te vergelijken en te bepa-
len welke elementen sterke gelijkenis vertonen. Deze methode, 
het zoeken naar gelijksoortige data door series variabelen met 
elkaar te vergelijken, wordt ook wel fuzzy matching genoemd.

DataDetective is speciaal ontworpen op fuzzy matching: er 
wordt veel tijd geïnvesteerd om dit proces steeds sneller en ef-
fectiever te maken. Een voorbeeld is dat mogelijke waardes van 
variabelen maar één keer in het geheugen worden opgeslagen. 
Variabelen verwijzen vervolgens naar hun bijbehorende waar-
den, zodat niet elke waarde apart hoeft worden opgeslagen. Dit 
maakt matchen een stuk eenvoudiger, omdat het systeem direct 
kan opzoeken welke kenmerken twee elementen gemeen heb-

ben, waardoor de onderlinge afstand 
sneller berekend kan worden. Boven-
dien bespaart dit ook flink wat geheu-
gen, omdat er geen kopieën van de-
zelfde waarden meer in de database 
voorkomen.

Een directe toepassing van dit prin-
cipe die DataDetective biedt heet 
fuzzy search. De gebruiker kan een 

ideaal profiel samenstellen en vervolgens kijken welke objecten 
uit de dataset hier het meest op lijken. Dit verschilt dus sterk 
van standaard querymethoden, waar strikte eisen worden ge-
geven en dus alleen elementen worden weergegeven die exact 
aan al deze voorwaarden voldoen. Fuzzy search is dan ook vrij 
robuust tegen fouten: als een element interessant is, maar bij-
voorbeeld één waarde verkeerd is ingevuld of  er helemaal naast 
zit, zal dit element nog steeds ontdekt worden. 

Een andere toepassing van fuzzy matching is DataDetective’s 
Visuele segmentatie techniek. Dit is een bijzondere vorm van 
clustering die een optimale plaatsing van records in een twee-
dimensionaal vlak nastreeft, vergelijkbaar met Smallest Space 
Analysis en andere dimensiereductie-principes. Het proces 
begint door elk record als punt op een willekeurige locatie te 
plaatsen. Vervolgens wordt een dynamiek in gang gezet die 
uiteindelijk moet leiden tot het vormen van clusters. Punten 
die sterk met elkaar matchen worden naar elkaar toe bewo-
gen. Tegelijkertijd is een kracht werkzaam die alle elementen 
naar de buitenkant drijft, om te voorkomen dat alle data in het 
midden samenklonteren. Door deze wisselwerking ontstaan er 
geleidelijk aan verschillende opeenhopingen binnen de ruimte 
en is uiteindelijk de situatie geconvergeerd. Dit hele proces kan 
door de gebruiker in real-time bekeken worden, wat een boei-
end visueel effect geeft. Wanneer de situatie geconvergeerd is, 
identificeert DataDetective alle afzonderlijke gebieden waar de 
dichtheid het hoogst is. Zo wordt de dataset in clusters opge-
deeld met elk een unieke combinatie van kenmerken. Het is 
een alternatief  voor hiërarchische clustermethodes, zoals bij-
voorbeeld k-means. 

DataDetective beschikt verder ook over een flink arsenaal aan 
voorspellende modellen. Met onder andere decision trees en 
kNN worden waardes voorspeld. Transparantie speelt hierbij 
een grote rol: het moet duidelijk zijn waarom bepaalde voor-
spellingen worden gedaan. Dit is één van de redenen waarom 
bijvoorbeeld neurale netwerken niet gebruikt worden in Da-
taDetective: de werking van de hidden nodes binnen neurale 
netwerken kunnen niet zomaar verklaard worden. Na deze the-

Alle begin is moeilijk, en vaak ook span-
nend. Zo ook wanneer je vlak na je AI stu-
die als kersverse starter op de banenmarkt 
komt en je opgedane theoretische kennis 
in de praktijk moet gaan brengen. Want 
waar wil je die kennis eigenlijk voor gaan 
inzetten? Wat voor soort bedrijf  spreekt je 
aan? Wat zijn je talenten en waar zitten je 
tekortkomingen? Wat verwacht je van de 
toekomst?

Sentient: AI in de praktijk
Tim Harbers, MSc, Consultant, Sentient Information Systems B.V.
Gwen Wildeboer, MSc, Consultant, Sentient Information Systems B.V.
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oretische bespreking zullen we nu een aantal toepassingen van 
DataDectective geven.

De Politie
Sentient’s grootste klant is momenteel de politie. In de poli-
tieregio’s Amsterdam-Amstelland en Midden en West Brabant 
wordt DataDetective al ingezet voor misdaadanalyse. Datami-
ning heeft voor de politie een belangrijke meerwaarde omdat 
het gebruikt kan worden om op basis van grote hoeveelheden 
data eenvoudig inzicht te verkrijgen in bepaalde trends, ontwik-
kelingen en kenmerken van criminaliteit. Zo kunnen clusters 
gevonden worden van vergelijkbare incidenten, voorzien van 
automatische beschrijvingen. Vervolgens kan gekeken worden 
of  ze wellicht door dezelfde verdachte(n) zijn gepleegd. Ook 
kan automatisch worden ontdekt waar en in welke omstandig-
heden bepaalde misdrijven veelal voorkomen (zie figuur 1). Bij 
bepaalde incidenten kan worden geanalyseerd of  bijvoorbeeld 
de werkwijze overeenkomt met de werkwijze bij andere inciden-
ten waarvan de verdachte bekend is, zodat die persoon wellicht 
ook aan het huidige incident gekoppeld kan worden. Daarnaast 
kan men de kans bepalen dat een bepaalde persoon tot een spe-
cifieke categorie behoort (bijvoorbeeld ‘vuurwapengevaarlijk’), 
kunnen criminele netwerken in kaart gebracht worden en kan 
criminaliteit zelfs tot op zekere hoogte voorspeld worden voor 
locatie, datum en tijdstip met behulp van een door Sentient 
ontwikkeld geografisch voorspellingsalgoritme, ook weer geba-
seerd op associatieve geheugens (zie figuur 2).

DoelgroepDetector 

Een andere toepassing is de DoelgroepDetector, bedoeld voor 
adverteerders, mediaplanners en reclamebureaus die meer in-
zicht willen krijgen in welke klanten voor hen interessant zijn. 
DoelgroepDetector bevat allerlei uiteenlopende informatie 
over consumenten, zoals welke winkels ze bezoeken, welke tijd-
schriften ze lezen, hun vakantiegedrag en favoriete tv-program-
ma’s, maar ook abstractere zaken zoals wat zij de belangrijkste 
waardes in het leven vinden. Met behulp van DataDetective’s 
segmentatietechniek kan het hele consumentenbestand worden 
verdeeld in voor het bedrijf  interessante deelgroepen. Met be-
hulp van modellen uit DataDetective kan ook worden voor-
speld hoe klanten zullen reageren op een nieuw product of  op 
een nieuwe marketingcampagne.

Delta Lloyd Datakluis 
DataDetective wordt door Delta Lloyd ook gebruikt voor haar 
Datakluis, een nieuw door Sentient bedacht concept dat helpt 
om marktkennis te delen tussen verzekeringsagenten en de ver-
zekeringsmaatschappij. Delta Lloyd verkoopt zijn verzekerin-
gen nooit rechtstreeks aan zijn klanten, maar doet dat altijd via 
tussenpersonen (intermediairs). Ondanks dat Delta Lloyd dus 
zelf  niet direct met zijn eindgebruikers contact heeft, wil het 
graag zijn tussenverkopers helpen met behulp van bestaande 
klantinformatie. De data van alle Delta Lloyd klanten bevat 
bij elkaar namelijk een schat aan kennis, maar het feit dat de 
intermediairs, technisch gezien eigenaren van deze data, hun 
privacygevoelige informatie niet aan elkaar beschikbaar wil-
den stellen vormde altijd een hindernis. Het concept van de 
Datakluis biedt hiervoor uitkomst: eerst wordt alle klantendata 

Figuur 1. Voorbeeld van een ontdekt patroon in criminaliteit: Van alle misdrijven is 15% geweld-
dadig. Daarvan is 1/3 (5% van het totaal) straatroof  in het openbaar vervoer tussen 5 en 6 uur ’s 
middags. Ook een groot deel (1/5, 3% van het totaal) valt onder ‘andere misdrijven’ in het oosten 
van de stad tussen 10 en 11 uur ’s avonds.)
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op een beveiligde plek bewaard waar niemand het rechtstreeks 
kan opvragen. Vervolgens past DataDetective dataminingtech-
nieken toe op deze enorme verzameling gegevens om nieuwe 
kennis te ontdekken over klantgedrag en -interesses. Tenslotte 
wordt deze informatie doorgespeeld naar alle intermediairs die 
er gebruik van kunnen maken. Hierdoor kunnen intermediairs 
gebruik maken van de totale kennis uit de markt zonder in el-
kaars keuken te kijken.

Recommenders
Recommenders zullen bij de meeste AI-studenten inmiddels 
wel redelijk bekend zijn als een succesvolle en aantrekkelijke 
toepassing van AI. Grote online retailers als Amazon en, in 
Nederland, Bol maken er inmiddels volop gebruik van. Ook 
DataDetective wordt ingezet voor het doen van aanbevelingen. 
Zo kan je romanadvies krijgen op de website van de Vereniging 
van Openbare Bibliotheken, artiesten aanbevolen krijgen op 
het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam of  zelfs 
een voorstel krijgen voor welke vakken je het beste kan volgen 
voor je curriculum aan de universiteit van Wageningen.

Vicar Vision / ParaBotS 
Behalve het helpen van bedrijven om meer met hun eigen da-
tabases te doen wordt DataDetective ook nog gebruikt als plat-
form voor andere producten. De twee partners met wie Sen-
tient het pand deelt en met wie intensief  samengewerkt wordt, 
gebruiken DataDetective ter ondersteuning van hun eigen soft-
ware. Parabots gebruikt DataDetective onder andere als hulp-

middel voor tekstanalyses, bijvoorbeeld om automatisch fraude 
te ontdekken. Vicar Vision is gespecialiseerd in beeldverwer-
king en gebruikt DataDetective om te leren van informatie uit 
afbeeldingen.

Sentient en haar partnerbedrijven passen verschillende AI-
technieken toe binnen een zeer breed en variërend perspectief. 
Daarnaast zijn ze ook continu bezig met onderzoek om deze 
technieken verder door te ontwikkelen en nieuwe toe te voegen. 
Als klein en informeel bedrijf  met een erg betrokken sfeer trekt 
het daarom ook vooral AI-studenten die het leuk vinden in een 
hecht team op een praktijkgerichte manier bezig te zijn met de 
theorieën die ze tijdens hun studie geleerd hebben. ø

Meer informatie over deze AI-bedrijven, is te vinden op de 
websites: www.sentient.nl, www.vicarvision.nl en www.parabots.nl. 

Figuur 2: Voorbeeld van een ‘voorspelkaart’ van Tilburg waarin zes gebieden zijn gevonden met een 
hoge verwachting van criminaliteit gegeven tijdstip, dag, seizoen en weersomstandigheden.
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Dr. Hedderik van Rijn, Kunstmatige Intelligentie aan de RUG

Tijd voor Cognitieve Architecturen

Tijd is geld. Tijd vliegt voorbij. 
Zoals het klokje thuis tikt, tikt het 
nergens. Maar hoe tikt het klokje in 
ons? Hoe komt het dat wij mensen 
vaak zo goed zijn in het uit de losse 
pols inschatten van de tijd?  

Je stopt een pizza in de 
oven, stelt het alarmklokje 
in op een minuut of  twaalf. 
In de tussentijd browse je 
nog even langs je favoriete 
websites, lees je een interes-
sant stukje en klik je de bijbehorende links aan. Een van de 
links opent niet. Vast een slashdot-effect denk je, en je sluit de 
bijbehorende tab. Je draait je nog eens om naar de oven, en je 
ziet nog net de laatste acht seconden wegtikken.

In dit voorbeeld zitten minimaal drie momenten waar je iets met 
tijd hebt gedaan. Het instellen van het ovenklokje is natuurlijk 
overduidelijk een tijdsgerelateerde actie, maar hoe kan het dat 
je na krap twaalf  minuten – zonder er expliciet over na te den-
ken – weer naar die oven keek? Liep er ergens in jouw hoofd 
ook een klokje mee? Het derde tijdsmoment is eigenlijk nog 
vreemder. Hoe wist je dat je die webpagina voldoende tijd had 
gegeven om te openen? Start je bij het aanklikken van iedere 
link een nieuwe tijdswaarneming om later te kunnen besluiten 
of  de pagina wel of  niet laadt? Dit soort vragen zijn nauwelijks 
te beantwoorden met bestaande computationele cognitieve ar-
chitecturen omdat deze geen of  nauwelijks aandacht besteden 
aan menselijke tijdswaarneming. En dit is vreemd. Hoewel time 
als kloktijd een relatief  moderne uitvinding is, en afhankelijk 
is van artefacten als klokken, is timing een essentiële, bijna psy-
chofysische eigenschap van dieren. Hierbij is het belangrijk om 
te beseffen dat het vooral om tijdschattingen gaat waarbij je 
van te voren weet dat je de tijd misschien nodig gaat hebben, 
formeel beschreven als prospective time estimation, want retrospective 
time estimation (“hoeveel tijd is gepasseerd sinds jouw laatste kop 
koffie?”) is veel sterker gebonden aan formeel redeneren over 
tijd. Gezien het belang van prospective time estimation in veel 
taken, hebben Taatgen, Van Rijn en Anderson (2007) recent 
een temporal module voorgesteld die gebruikt kan worden in cog-
nitieve architecturen om deze 
een besef  van tijd te geven.

Theorie
De theorie achter deze modu-
le is gebaseerd op uitgebreid 
onderzoek, vooral gedaan met 
dieren. Vanaf  de jaren vijftig 
en zestig zijn hele generaties 
duiven en ratten getraind op 
allerhande temporele struc-
turen, en deze dieren bleken 
behoorlijk goed in staat te zijn 
om op een intelligente manier 

om te gaan met de aangeboden tijdsafhan-
kelijkheden. Men neme een duif, leert de 
duif  dat als een lichtje drie seconden aan-
gaat er na een halve minuut aan de linker-
kant van de kooi een maïskorrel te vinden 
is, en als het lichtje negen seconden aan is, 

de maïskorrel rechts komt. Zo’n duif, mits voldoende hongerig, 
heeft geen probleem drie van negen seconden te onderschei-
den. Interessanter is wat er gebeurt als je de duif  nu tijdsin-
tervallen presenteert van 4, 5, 6, 7 of  8 seconden. Hoe vaak 
kiest de duif  voor links? De theoretische verdeling voorspelt een 
50/50 verdeling op 6 seconden, maar duiven – net als ratten 
en andere dieren zoals mensen – hebben een structurele voor-
keur voor de “lange keuze”. Deze bisection-experimenten geven 
een sterke aanwijzing dat dieren tijd niet op een puur lineaire 
schaal waarnemen, maar dat korte tijdsintervallen (zeg 3 en 4 
seconden) minder op elkaar lijken dan langere tijdsintervallen 
(bijvoorbeeld 8 en 9 seconden). 

De basisaannames van de temporal module zijn afgeleid van 
dit type experiment. De algemene structuur (afgebeeld in fi-
guur 1) is dat een puls-generator na een beginsignaal tikken 
afgeeft als een soort steeds langzamer tikkende metronoom. De 
hoeveelheid tikken die sinds het beginsignaal zijn afgegeven, 
wordt opgeslagen in de accumulator. Waar de tikken zelf  niet 
direct uitleesbaar zijn door andere delen van de architectuur, 
is de huidige waarde van de accumulator dat wel. Het idee 
van een vertragende metronoom moet niet te letterlijk worden 
genomen: voor onze doeleinden is een functionele insteek vol-
doende; agnostisch wat betreft mogelijke neurologische imple-
mentaties (zie Buhusi & Meck, 2005 voor een opsomming van 
huidige ideeën over de neurologische grondslagen van tijds-
waarneming). Gegeven deze implementatie kan je eigenlijk pas 
beginnen. De beschrijving van de bovenstaande module staat 
nog min of  meer ‘op zichzelf ’. Maar met deze module, veran-

Figuur 1. Pacemaker accumulator internal clock model
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kert in een cognitieve architectuur, kunnen voorspellingen ge-
daan worden over hoe verschillende aspecten van de menselijke 
cognitie samen verklaren hoe complex tijdsgerelateerd gedrag 
tot stand komt.

Aandacht voor Tijd
Een ander aspect dat van belang is als je tijd wilt meenemen in 
een cognitieve architectuur is dat je iets moet zeggen over hoe 
tijd in de context van een andere taak wordt waargenomen. 
Is het zo dat als je druk bezig bent, de (subjectieve) tijd sneller 
gaat? Een uitgebreid overzichtsartikel laat inderdaad zien dat 
de inspanning die nodig is voor een taak omgekeerd evenredig 

is met de tijdsinschatting (Block & Zakay, 1997). Gebaseerd op 
deze data heeft Zakay samen met collega’s de Attentional Gate-
theorie voor tijdsperceptie voorgesteld. Ook volgens deze the-
orie bestaan er een time generator en een accumulator, maar 
tussen de generator en de accumulator bevindt zich een sluis 
die bewust moet worden opengesteld om tikken door te laten 
(de Attentional Gate in figuur 2). Het idee lijkt in eerste instan-
tie elegant. Bewuste aandacht voor tijd moet de sluis opstellen, 
dus hoe meer aandacht, hoe meer tikken binnenkomen en hoe 
langer de subjectieve tijdswaarneming zal zijn. En aan de an-
dere kant, als je helemaal opgaat in een andere taak vergeet je 
aandacht te besteden aan de tijdsluis, waardoor minder tikken 
in de accumulator komen. Zodra je de accumulator controleert, 
zitten er maar een handjevol tikken in, terwijl een blik op de 
klok laat zien dat de werkelijke tijd veel harder is opgeschoten. 

Door de schijnbare elegantie van dit model zou je al snel een 
belangrijke beperking over het hoofd zien. Waar dit model in-
teressante kwalitatieve voorspellingen doet, is het niet in staat 
te voorspellen hoe de data er kwantitatief  uit zal moeten zien. 
Hoeveel aandacht kost de makkelijke conditie van de Stroop-
taak ten opzichte van de moeilijke conditie van de Stroop-taak? 
Daarnaast impliceert deze benadering ook dat je altijd bezig 
moet zijn met tijdswaarneming, misschien niet bewust, maar 
ergens moeten resources worden besteed aan het ophouden van 
de sluis. Met andere woorden, tijd is niet impliciet, maar enkel 
het gevolg van actieve handelingen van de actor. Hierdoor moet 
een cognitief  systeem altijd meerdere versies van iedere moge-

lijke action-set paraat hebben: 
ééntje met en ééntje zonder 
sluiswachter.

Tijd loopt door, of  je 
wilt of  niet
Het moge duidelijk zijn: 
hoewel de Attentional 
Gate-theorie op zich aardig 
lijkt, zitten er nogal wat ha-
ken en ogen aan. Vandaar 
dat Taatgen, Anderson en 
ik in onze benadering een 
andere invalshoek kozen. 

Onze hypothese is dat subjectieve tijd doorloopt – net als ob-
jectieve tijd. Of  je nu een makkelijke of  een moeilijke taak aan 
het uitvoeren bent; iedere tik belandt automatisch in de accu-
mulator. Echter, als je druk bezig bent, kan het best wel eens 
zo zijn dat je compleet vergeet deze accumulator uit te lezen. 
Het probleem van dit idee is dat er in eerste instantie nauwe-
lijks een experiment te verzinnen lijkt dat deze theorie van de 
Attentional Gate weet te onderscheiden en dat er in de litera-
tuur aangaande timing al voldoende welles-nietes ketens van 
publicaties zijn1. 

Echter, de verankering van de tijdsmodule in de cognitieve ar-
chitectuur ACT-R maakt het mogelijk dat timing wordt beke-

 Cognitieve Architecturen
Onder een cognitieve architectuur wordt een geïntegreerd systeem van bij elkaar behorende theorieën verstaan die samen 
een verklaring proberen te geven van een zo breed mogelijk scala aan menselijk gedrag. Omdat menselijk intelligent gedrag van 
te veel aspecten afhankelijk is, is het vrijwel onmogelijk om dit in één “Grand Theory” te beschrijven. Veel moderne cognitieve 
architecturen kiezen daarom voor een min of meer modulaire opbouw, waarbij de centrale theorie een kapstok is die kan 
worden uitgebreid met modules die specifieke aspecten van menselijke gedrag simuleren. Bekende voorbeelden van dit type 
architecturen zijn ACT-R, EPIC en SOAR. Zie voor algemene introductie Anderson (2007), en voor een wetenschapsfilosofische 
introductie Cooper (2007). 

 Figuur 2. Attentional internal clock model

1. Cf. de discussie tussen Zakay en Lejeune over Gating versus 
Flickering Switches.
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ken in een veel bredere cognitieve context. Naast pure timing 
kunnen we ook leermechanismen op een plausibele, van te vo-
ren vastgelegde en onderbouwde wijze implementeren. En juist 
dit principe maakt het mogelijk om een experiment op te zetten 
om de discussie te beslechten tussen een theorie waar cognitie 
een directe rol op de timing heeft en een theorie waar dit slechts 
indirect is. 

Stel, je moet een taak uitvoeren waarbij je punten kan verdie-
nen door op simpele stimuli te reageren die op willekeurige 
momenten aan de rechterkant van het scherm verschijnen. Dit 
gaat in een behoorlijk vlot tempo. Voor ieder correct antwoord 
krijg je 30 punten. Er is je daarnaast verteld dat er af  en toe 
een bonusperiode is. Gedurende deze bonusperiode kunnen er 
ook stimuli verschijnen aan de linkerkant van het scherm, maar 
alleen als je tijdens de bonusperiode de bonus hebt “aangezet” 
door op een knop te drukken. Een druk op deze knop kost je 10 
punten, maar goede antwoorden op stimuli aan de linkerkant 
leveren 100 punten op. Je moet als proefpersoon nu afwegen 
wanneer je probeert of  de bonusknop inderdaad een bonus op-
levert, want het drukken op die knop kost én tijd waarin je één 
of  meerdere standaard stimuli mist én 10 punten. Als proefper-
soon in deze taak begin je al snel te leren dat je na ongeveer 7 
seconden in een trial op de “bonus”-knop moet drukken – want 
dat is de tijd waarop de bonusperiode begint. 

Dit experiment valt heel simpel te modelleren. In het begin heb 
je als proefpersoon geen idee wanneer je de bonus moet “aan-
zetten”, dus je probeert af  en toe wat. Op een gegeven moment 
krijg je de bonus, en kan worden uitgelezen hoeveel tikken er 
sinds het begin van de trial voorbij zijn. De volgende keer zal 
je weer op de bonusknop drukken als hetzelfde aantal tikken 
de accumulator heeft bereikt. Hoe meer je dit succesvol weet 
te doen, hoe beter jouw geheugenrepresentatie van de “tijd tot 
bonus” wordt. Met andere woorden, gedurende het experiment 
wordt je steeds beter in het drukken op de bonusknop.

Het interessante komt nu als we de taak in het rechterscherm 
halverwege het experiment veranderen. Stel, de taak is in het 
begin van het experiment simpel: “Klik op de stimulus als het 
een A is”. Veel makkelijker dan dit kan een taak niet worden. 
In de context van de Attentional Gate-theorie zal de sluis dus 
wagenwijd open staan, en bijna alle tikken bereiken de accu-
mulator. De taak in het tweede deel van het experiment maken 

we moeilijker, bijvoorbeeld: “Klik op de stimulus als de reken-
som klopt”. Er zal nu minder aandacht voor de sluis zijn en er 
komen dus minder tikken in de accumulator. 

Dit is waar de voorspellingen van de theorieën gaan verschillen. 
Volgens de Attentional Gate-theorie zal je in het begin duidelijk 
later gaan drukken, want de tikken komen minder snel in de 
accumulator terecht. Echter, volgens de alternatieve, simpelere 
theorie blijf  je min of  meer correct – misschien weet je minder 
vaak op de knop te drukken doordat je druk bent met de reken-
sommen, maar er is geen versnellend of  vertragend effect te 
verwachten. En dit is precies het effect dat we vonden. Omdat 
ook de andere condities en experimenten (zoals besproken in 
Taatgen, Van Rijn & Anderson, 2007) volledig voorspeld wer-
den, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat interne tijd volledig 
onafhankelijk van de moeilijkheid van de taak door loopt.

Tijd voor Cognitieve Architecturen
Het mooiste van deze conclusies voor de kunstmatige intelli-
gentie is misschien nog wel dat wij deze voorspellingen alleen 
hebben kunnen doen doordat wij tijd hebben bekeken vanuit 
een geïntegreerde benadering, waarin vele verschillende aspec-
ten van cognitie worden meegenomen. Alleen omdat architec-
turen zoals ACT-R tegenwoordig ver genoeg ontwikkeld zijn 
om zowel perceptie als actie, geheugen en, bijvoorbeeld, tijd 
mee te nemen – is het mogelijk om voldoende gedetailleerde 
voorspellingen te doen zodat wij, als AI‘ers, bestaande discus-
sies in de wetenschappelijke literatuur kunnen beslechten. ø
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De gevolgen van pragmatische inferentie
In gesprek met Dr. Maria Aloni

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

In de zomer heeft de NWO (Nederlandse 
organisatie voor Wetenschappelijk Onder-
zoek) de zogenaamde Vidi-subsidies voor 
onderzoeksprojecten van jonge, veelbelo-
vende onderzoekers toegekend. Een van 
deze onderzoekers is Maria Aloni.

Aloni krijgt zo de kans om 
vijf  jaar lang ongestoord haar 
eigen onderzoek te kunnen 
doen. Van de 436 onderzoeks-
aanvragen die bij de NWO 
waren ingediend is een uiteindelijke selectie van 83 ge-
maakt, waarvan er 13 van UvA afkomstig zijn. Dr. Maria 
Aloni is gelieerd aan de onderzoeksgroep Wijsbegeerte, 
maar zij bekleedt aldaar nog geen vaste positie. Wat 
maakt haar onderzoek zo bijzonder?

Mevrouw Aloni, U houdt zich bezig met zoge-
naamde ‘pragmatische inferentie’, kunt U kort 
weergeven wat dat is?
Pragmatische inferentie is iets wat wij allemaal doen. 
Wanneer we spreken laten we, afhankelijk van de situ-
atie, bepaalde dingen impliciet. Deze worden dan door 
de toehoorder, in de meeste gevallen althans, vanzelf  ge-
reconstrueerd. Ik zal een 
voorbeeld geven. Wan-
neer de ene vriendin aan 
de ander vraagt: ‘Hoe ziet George eruit?’ En die andere 
vriendin antwoordt: ‘Hij heeft een aardige persoonlijk-
heid.’ Dan zal zij geneigd zijn hieruit af  te leiden dat Ge-
orge blijkbaar niet moeders mooiste is. Dit blijft in het 
feitelijke verslag echter onuitgesproken.

Waarom acht U het van belang om nu juist deze 
taalverschijnselen te bestuderen?
Het interessante is dat deze pragmatische taalhandelin-
gen er, na verloop van tijd, voor kunnen zorgen dat be-
paalde woorden blijvend van betekenis veranderen. Ik zal 
dit weer aan de hand van een voorbeeld laten zien. In het 
Nederlands kun je zeggen: ‘Je mag iemand meenemen 
naar het feest.’ Dit geeft dan een zekere mate van vrij-
heid weer, men mag zelf  iemand uitkiezen. Echter is het 
denkbaar dat, wanneer men een zekere Frans mee naar 
het feest neemt, men zegt: ‘Nee, niet Frans. Die kunnen 
we niet uitstaan.’ Met andere woorden, de keuzevrijheid 
is bij het woord ‘iemand’, in deze situatie, blijkbaar be-
perkt.
 In het Engels echter verloopt dit anders. Wanneer men 
zegt: ‘You can take anyone to the party’, heeft men daadwer-
kelijk de volledige vrijheid om wie dan ook, zelfs Frans, 
mee te nemen. Dit soort termen, die een andere betekenis 
in de omgang hebben, kunnen ontstaan doordat na lang 
pragmatisch gebruik, deze contextafhankelijke betekenis-
sen deel gaan uitmaken van de standaard betekenis van 
het woord. Wat dus vroeger nog specifiek was voor een 

woord binnen een bepaalde con-
text is nu onderdeel geworden van 
de algemene betekenis van dat 
woord. Zo kunnen pragmatische 
gebruiken dus, door een proces 

van conventionalisering, uiteindelijk leiden tot verande-
ringen in de semantiek van woorden.
 Maar dat is nog niet alles. Veel woorden beïnvloeden, 
wanneer zij veranderen, de gehele zin waarvan zij deel 
uitmaken. En zo leidt dit proces, van pragmatiek naar 
semantiek, nog een stap verder, namelijk naar verande-
ringen in de syntaxis van zinnen. Dit zou dan, wanneer 
men dit breder bekijkt, een alternatieve uitleg kunnen zijn 
voor de globale overeenkomsten die talen onderling ver-
tonen. Chomsky verklaarde deze overeenkomsten door 
te veronderstellen dat we allemaal geboren worden met 
dezelfde, universele grammatica. Volgens mijn hypothese 
echter zouden overeenkomsten in de grammatica’s van de 

verschillende talen kun-
nen worden verklaard 
door de grote overeen-

komsten tussen pragmatische situaties. Zelfs in de meest 
verschillende samenlevingen en culturen zijn er toch on-
geveer dezelfde pragmatische relaties van communiceren, 
hopen, beweren, etc.

Uw onderzoek onderscheidt zich onder andere 
doordat het zowel gebruik maakt van formele 
theorieën, als van empirische gegevens.
Dat is waar. Op dit moment bestaat de linguïstische ge-
meenschap, grof  gezien, uit twee min of  meer gescheiden 
groepen. Zij die de 
formele modellen 
maken en zij die 
corpus-gebaseerd, 
of  empirisch on-
derzoek verrich-
ten. Ik wil deze 
twee graag, op het 
specifieke gebied 
van pragmatische 
inferentie, samen-
brengen. Aan de 
ene kant zijn deze 
processen namelijk 
uitstekend te for-
maliseren. Maar 
het grote zwak-
tepunt van deze Dr. Maria Aloni

‘Pragmatische inferentie is iets wat wij allemaal doen.’
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theoretiseringen is altijd dat ze aan de hand van het in-
tuïtieve taalgevoel van de individuele onderzoeker moe-
ten beantwoorden. Dit is naar mijn mening echter veel 
te subjectief. Daarom wil ik deze theorieën toetsen aan 
daadwerkelijke corpora van daadwerkelijk taalgebruik.
 Bovendien wil ik dus ook het veranderingsproces bestu-
deren. Hoe de ontwikkeling van pragmatische inferentie, 
via semantische verandering, uiteindelijk tot syntactische 
verandering kan leiden.

Wat vindt U van de plannen van Minister Plas-
terk om geld van de universiteiten naar de NWO 
te verplaatsen, om zodoende projectgebonden 
onderzoek te bevorderen ten koste van vaste aca-
demische betrekkingen?
Op zich mag ik niet klagen, aangezien ik zelf  geld ontvang 
van de NWO. Maar een dergelijke financieringsstructuur 
zorgt er wel voor dat de carrière van een academicus 
steeds minder continuïteit gaat vertonen. Over vijf  jaar, 
wanneer de subsidie is afgelopen, kan ik in feite op straat 
komen staan, als ik tegen die tijd niet weer iets nieuws 
vind. Zo een vaart zal het natuurlijk wel niet lopen, maar 
het is toch allemaal een stuk onzekerder dan wanneer je 
gewoon in vaste dienst bij de universiteit bent. ø

Dinsdag 13 Mei 2008
[CNCN’08]
In Nijmegen zal 13 en 14 mei de cognitive neuroscience 
conferentie plaatsvinden. Zowel jonge onderzoekers als 
specialisten in de neurowetenschap presenteren hun werk.
Voor meer informatie: http://blog.cncn.nl/

Vrijdag 30 mei 2008
[M-BIC Lecture]
In Maastricht staat 30 mei de M-BIC lecture in het teken 
van Brain-Computer Interface systems: Targetting specific 
brain areas for cortical Brain-Computer Interface systems: 
fMRI and electrocorticography.
Voor meer informatie: http://mbic.unimaas.nl/

Maandag 21 juli 2008
[ECAI 2008]
De tweejaarlijkse European Conference on Artificial 
Intelligence zal de
aankomede keer gehouden worden in Patras, Griekenland 
van 21 tot 25 juli 2008.
Voor meer informatie: http://www.ece.upatras.gr/ecai2008/

Maandag 2 juni 2008 
[USCKI symposium - Upgrade your senses, 
Utrecht]
Het symposium zal draaien om zintuiglijke waarneming 
en hoe we die waarneming op allerlei manieren kunnen 
verbeteren. Het zal laten zien wat er momenteel speelt op 
het gebied van het verbeteren van onze zintuigen en wat er 
wellicht in de (nabije) toekomst allemaal mogelijk is.
Voor meer informatie: http://symposium.uscki.nl/

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

Elk probleem heeft een aantal oplossingen 
waarvan er vaak maar één de juiste is. Naar 
die oplossing kunnen we zoeken. Van klas-
sieke AI-problemen tot het zoeken naar een 
speld in een hooiberg; alle problemen zijn 
doorzoekbaar.

Een zoekalgoritme geeft de op-
lossing van een probleem door 
het evalueren van meerdere op-
lossingen in de oplossingsruimte 
(ook wel: zoekruimte). Deze 
ruimte kan op verschillende ma-
nieren zijn gestructureerd: als lijst, boom of  graaf. Ongeïnfor-
meerde of  brute-force algoritmes (breadth-first, depth-first) werken 
op een heel algemene manier en zijn daarom breed toepasbaar 
met als nadeel dat ze niet zo efficiënt zijn. Geïnformeerde algo-
ritmes (hill climbing, beam-search, A*) maken daarentegen gebruik 
van heuristieken die door probleemspecifieke kennis efficiënter 
te werk gaan. Geïnformeerde algoritmes zijn vaak stukken snel-
ler maar helaas ook minder breed toepasbaar: ieder probleem 
vereist zijn eigen heuristiek. Bovendien is het mogelijk dat er 
geen oplossing wordt gevonden  of  werken ze minder goed dan 
ze had gekund, doordat een lokaal optimum wordt gevonden. 
Het blijven immers maar vuistregels. 
 
Tree search met heuristieken
Men neme een zoekboom en laat hier verschillende algoritmes 
op los. Hill climbing zal telkens de knoop kiezen met de beste 
heuristische waarde en vergeet de rest. Het gevolg is een alles-of-
niets zoektocht die vast kan komen te zitten in oneindige takken 
of  stopt bij een lokaal minimum. Een verbetering is best-first 
search, welke zijn volgende knoop kiest uit alle open knopen en 

niet alleen knopen onder de huidige 
knoop. Dit lost het probleem op van 
een lokaal minimum, mits het algorit-
me genoeg tijd heeft en niet meteen 
bij het eerste optimum tevreden is. 
Maar het probleem van de oneindige 

takken is nog niet opgelost. Wat als die oneindige tak oneindig 
lang beter lijkt dan andere takken? Een oplossing hiervoor is 
het meenemen van de geschiedenis (de hoeveelheid bezochte 
knopen) in de berekening van de waarde van elke knoop: hoe 
dieper in de zoekboom, hoe meer bezochte knopen en dus hoe 
minder fortuinlijk de waarde van de knoop. In formulevorm: 
f(n) = g(n) + h(n), met g de geschiedenis, h de heuristiek, en n de 
knoop waar je op dat moment bent in de boom. We willen f(n) 
minimaliseren en geven dus de voorkeur aan een lage heuristi-
sche waarde h en een kleine geschiedenis g. Het bovenstaande 
algoritme is A*, god onder de AI-zoekalgoritmes. Gegeven een 
goede heuristische functie heeft dit algoritme geen last van on-
eindige takken en lokale optima en vindt het optimale oplos-
singen altijd als eerst. 

Zoekbomen zijn breed toepasbaar, aangezien knopen van alles 
voor kunnen stellen. Getallen, wiskundige formules, logica, een 
natuurlijke-taal parse tree, een zet in schaken, een beslissing om 
wel of  niet te gaan tennissen, het is allemaal te representeren in 
een boom, en dus doorzoekbaar met standaard AI-algoritmes. 

Structuur en efficiëntie 
Een geldend principe in zoeken is dat structuur leidt 
tot efficiëntie. Lijsten zijn hier een goed voorbeeld 
van. Neem een lange lijst willekeurige getallen in 
gedachten. Met lineair zoeken zijn we in het slecht-
ste geval net zo lang bezig met zoeken als dat de lijst 
lang is, ook wel O(n) genoemd. Brengen we structuur 
aan in de lijst door het te sorteren, dan kunnen we 
binair zoeken gebruiken. Dit algoritme werkt door 
het middelste element in de lijst te vergelijken met de 
waarde die wordt gezocht. Als de gezochte waarde 
lager is, dan wordt verder gezocht in de linker lijst; 
als de waarde hoger is, dan wordt verder gezocht in 
de rechter lijst. Dit splitsen en zoeken gaat door tot 
de gezochte waarde gevonden wordt. Dit resulteert 
in een maximale zoektijd van O(log n). Nog een struc-
tuurstap verder zijn hashtables, waarin sleutels worden 
verbonden met waarden. Via een hash-functie wordt 
een sleutel omgezet in een index voor een lijst. Hier-
na wordt de waarde op die plek in de lijst opgeslagen. 

 Figuur 1. Best-first-search
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Het terugvinden van de waarde is nu makkelijk: door  de sleu-
tel nog een keer door de hash-functie te halen bekomen we de 
locatie waar de waarde staat opgeslagen. Dit algoritme vereist 
veel structuur (waarden moeten op een precieze plek in de lijst 
opgeslagen worden) maar is dan ook zeer snel, namelijk O(1), 
hoe groot de lijst ook is. 

Dit verhaal gaat ook op voor zoekbomen. In een binaire zoek-
boom zijn alle waarden kleiner dan de huidige knoop aan één 
tak gehangen; grotere waarden worden aan de andere tak ge-
hangen. Doordat hierdoor telkens de helft van de boom gene-
geerd kan worden wordt het zoeken een stuk makkelijker. Ook 
andere vormen van structuur kunnen leiden tot efficiënter zoe-
ken, zolang het algoritme daar maar handig gebruik van kan 
maken. En een andere toepassing op het web zijn metadata 
en semantische opmaak; deze helpen zoekmachines beter te 
zoeken, want het is makkelijker om de speld in de hooiberg te 
vinden als alle strootjes al netjes naast elkaar liggen. 

Alles is te zoeken
Denkspelen, stellingbewijzers, planning, constraint satisfaction, 
kennissystemen, natuurlijke taalverwerking, machinaal leren, 
neurale netwerken, evolutionair programmeren en databases: 
alles is te zien als een vorm van zoeken en is zo doorzoekbaar. 
Hieronder bespreek ik een aantal voorbeelden.

Neurale netwerken zijn een vorm van representatie en het trai-
nen van een neuraal netwerk is een vorm van zoeken. Oplos-
singen zijn opgeslagen in de vorm van neuronen en gewichten 
welke worden getraind door het herhaaldelijk aanbieden van 
trainingsdata. Dit proces geeft een continue zoektocht naar 
het zo klein mogelijk maken van de fout van het netwerk. Hoe 
hangt dit nu samen met zoekbomen? Elke staat van het netwerk 
zouden we kunnen zien als een knoop in de zoekboom, en de 
manier van zoeken kunnen we zien als hill climbing: het con-
tinu aanpassen van het netwerk waarbij andere mogelijkheden 
worden vergeten. Natuurlijk zijn er ook grote verschillen (een 
neuraal netwerk heeft een oneindig aantal staten en er vindt 
een proces van leren plaats) wat neurale netwerken fundamen-
teel anders maakt dan een zoekboom, maar er wordt wel de-
gelijk gezocht.

In evolutionary computing zijn oplossingen gecodeerd in genen 
die samen een populatie vormen, welke een proces van evolutie 
ondergaat. Via seksuele selectie worden de meest fitte individu-
en geselecteerd om voort te planten. Hun kinderen krijgen hier-
ba via recombinatie en mutatie een nieuwe set genen. Vervol-
gens worden de zwakkere individuen in de populatie vervangen 
door deze kinderen en vindt het proces opnieuw plaats. Samen 
vormt dit een parallelle, competitieve en chaotische zoektocht 
naar de beste oplossing. Verschillende oplossingen strijden met 
elkaar om te overleven, waarbij alleen de beste oplossingen 

 Figuur 2. Hashtable
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overblijven (selectie). Recombinatie en mutatie zorgen voor 
variatie in de genen, dit zorgt voor de chaotische factor in de 
zoektocht; het kan niet alleen de goede kant op gaan, maar ook 
de verkeerde, dit maakt het mogelijk uit een lokaal optimum te 
ontsnappen. 

Evolutionaire algoritmen zijn vergelijkbaar met neurale netwer-
ken. Beide werken parallel, en er vindt een continue zoektocht 
plaats die doorgaat tot het algoritme er genoeg van heeft1. Er is 
echter geen sprake van hill climbing, aangezien meerdere op-
lospaden tegelijk worden bewandeld (namelijk alle oplossingen 
die samen de populatie vormen). Daarmee komt het gelukkig 
wel overeen met parallel hill climbing; ook wel beam search ge-
noemd. Dit algoritme is een variant van best-first search waarin 
niet alle open knopen worden meegenomen bij het kiezen van 
de nieuwe knoop, maar slechts k open knopen, met k als beam-
breedte. Ter illustratie, een breedte van 1 is hill climbing, een 
breedte die gelijk staat aan de branching-factor is breadth-first-
search. Evolutionair programmeren is beam search met k als 
grootte van de populatie. Alleen de k beste oplossingen worden 
onthouden en mogen zich verder ontvouwen in kinderen. Hoe 
groter de populatie, hoe meer de zoekruimte gedekt is, maar 
ook hoe intensiever het rekenwerk. 
 
Ook mensen zoeken en gebruiken verschillende zoekalgorit-
mes. Denk bijvoorbeeld aan een strategisch spelletje schaak 
waarin je een aantal zetten vooruit denkt, vervolgens de zet 
weer terug neemt en een andere zet probeert (backtracking). 
Hoe zoek je een product in een onbekende winkel? Hoe maak 

je beslissingen? En hoe los je die vervelende kriebel op je rug 
op? Via introspectie zul je erachter komen dat je verschillende 
algoritmes en heuristieken gebruikt voor verschillende proble-
men. Het gebruik van heuristieken bespaart ons veel tijd maar 
levert ook vooroordelen op. Zo wordt een duurder biertje als 
lekkerder ervaren en vinden we mooie vrouwen ook meteen in-
telligent en sociaal. Verder hebben mensen een groot vooroor-
deel ten opzichte van al bestaande gedachten (confirmation bias). 
Zodra een nieuwe gebeurtenis precies past in denkbeelden van 
mensen zijn ze snel tevreden. Als de gebeurtenis niet past, dan 
proberen ze het te negeren. Bij het zoeken naar een hypothese 
worden alleen positieve voorbeelden gebruikt en worden ne-
gatieve voorbeelden genegeerd. Als mensen zoeken naar een 
beslissing, dan nemen ze vaak de eerste die opkomt in hun ge-
dachten, zonder andere alternatieven te overwegen. ø

 Figuur 3. EC

1. Bij neurale netwerken en evolutionary computing zijn verschillende 
stopcondities mogelijk. Enkele voorbeelden zijn een bepaalde rekentijd, het 
aantal iteraties en een foutmarge die klein genoeg is.
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AI in bedrijf bij Textkernel
Reinier Lamers, student aan de UU en stageloper bij Textkernel

In 2001 richtten de promovendi 
Remko Bonnema en Jakub Zavrel het 
taaltechnologiebedrijf  Textkernel op. Op 
een rommelige voormalige scheepswerf  in 
Amsterdam werken zij aan hun applicaties. 
Inmiddels heeft het bedrijf  zo’n vijftien 
vaste werknemers. Onlangs won het bedrijf  
de Technopartner Innovatieprijs van de 
ministeries van Economische Zaken en 
OCW. Een interview met twee pioniers in 
het toepassen van de AI.

Kunnen jullie uitleg-
gen wat Textkernel 
voor een bedrijf  is? 
Wat doen jullie eigen-
lijk?
Jakub Zavrel: Textker-
nel biedt oplossingen aan 
klanten aan die weliswaar 
AI en taaltechnologie be-
vatten, maar die vooral 
erop gericht zijn voor 
onze klanten tijd te besparen in vervelende routinematige 
data-invoertaken. Ze behelzen meestal het probleem van 
het extraheren van semantisch relevante informatie uit 
ongestructureerde tekst.
 Neem bijvoorbeeld ons product voor cv-extractie. In 
uitzendbureaus en wervings- en selectiekantoren wordt 
heel veel tekst overgetypt uit cv’s. Om een cv in te voeren 
in een database heb je typisch twintig à dertig minuten 
overtypen nodig, terwijl onze software in ongeveer drie 
seconden het cv leest. Op die manier bespaar je dus on-
geveer twintig minuten per cv.

Wat voor technieken gebruiken jullie daarbij?
JZ: Wij maken vooral gebruik van machine learning. Voor 
dit soort taken is heel veel kennis nodig is van hoe een 
tekst in elkaar zit, wat voor variatie er is en wat woorden 
betekenen in een specifieke context. Die kennis is heel 
lastig te formaliseren, maar het is makkelijk daar voor-
beelden van te labelen. Met machine learning kunnen we 
die kennis leren uit geannoteerde voorbeelden. Daarvoor 
gebruiken we hidden Markov modellen en allerlei classi-
ficatietechnieken zoals k-nearest neighbour, support-vec-
tor machines en naive Bayes classifiers. Wat er maar aan 
machine learning bedacht kan worden om het probleem 
efficiënt te tackelen, gebruiken wij.

Hoe kom je op het idee een bedrijf  op te rich-
ten?
Remko Bonnema: Dat was mijn idee...
JZ: Niet! Nouja, het was óók jouw idee...
RB: Jakub benaderde mij.
JZ: En toen zei jij: “Dat wou ik ook al gaan doen”.
RB: Ja, precies. Het kwam mij heel goed uit. Het was 
precies het soort ding waar ik toen zin in had. En Jakub 
kende mij als iemand die naast een brede interesse ook 
houdt van dingen maken die echt werken. 
JZ: Als je op de universiteit bezig bent met onderzoek, 
dan produceer je maar één ding, en dat zijn artikelen. 

En als je daar een paar jaar mee bezig 
bent, dan wringt het wel eens. Je moet 
vrij vaak een systeem maken, want 
taaltechnologie is toch een ingenieurs-
discipline. Als je dan iets hebt gemaakt 
dat iets moois doet, dan belandt dat 
meestal op de plank. Dat was voor ons 
beiden de motivatie: je moet die spul-
len aan de man gaan brengen. Niet in 
de zin van verkopen, maar in de zin 
van ze naar de mensen brengen die ze 

nodig hebben.
RB: Ja. Dat ze niet in de prullenbak verdwijnen eigen-
lijk.
JZ: Maar ook omdat die mensen niet zelf  kunnen beden-
ken dat ze taaltechnologen nodig hebben. Ze hebben een 
probleem dat ze niet associëren met taaltechnologie: ze 
zijn ergens veel tijd mee kwijt, of  iets lukt ze niet goed.

Is het nog steeds jullie drijfveer om de technolo-
gie naar de mensen toe te brengen? Gaat het nu 
vooral om geld, of  om nog iets anders?
RB: Ik wil nog steeds creatieve oplossingen bedenken op 
een technisch interessante manier. Ik wil iets maken dat 
gebruikt wordt en dat inspirerend is om te maken. Dat 
zoek ik, maar je vindt het niet altijd.
JZ: De hele AI-gerelateerde taaltechnologie staat nog zo 
in de kinderschoenen. Er is nog zoveel voor nodig om het 
echt te laten werken, dat je bijna de precisie van een mens 
hebt. Daar zijn nog zoveel stappen voor nodig, en het is 
gewoon fascinerend om die stappen te maken. Terwijl je 
de gedetailleerde problemen in je project oplost, probeer 
je zulke doorbraken na te jagen. In zekere zin kan dat 
in een toepassingsgerichte context nog beter dan in een 
pure researchcontext. Want in zo’n researchcontext ben 
je vaak gefocust op benchmark-datasets, die erg geabstra-
heerd zijn. Bij échte toepassingen ben je ook met échte 
data bezig, en dat heeft nog veel meer problemen en uit-
dagingen dan academische data.

Wat is jullie rolverdeling binnen het bedrijf ?
RB: Jakub is meer de baas, de directeur, dat ligt in zijn 
aard.
JZ: Ik heb altijd veel ideeën, en dan laat ik het vaak na 
om ze zelf  uit te werken, ook al ben ik er van overtuigd 
dat het een goed idee is. En Remko’s rol is dan meer om 
het onmogelijke mogelijk te maken. Iemand moet al die 
mooie woorden ook nog waarmaken. Maar die rolverde-
ling is niet zo heel strikt. We komen allebei uit het onder-
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zoek en ondernemen hebben we met vallen en opstaan 
moeten leren.

Hebben jullie nooit eerder in het bedrijfsleven 
gewerkt?
JZ: Nee. Eigenlijk heeft niemand bij Textkernel eerder in 
een harde productie-omgeving gewerkt. 

Waar zijn jullie het meest trots op?
RB: Dat we bestaan, en dat het nog marcheert. En dat we 
nog steeds interessante dingen doen. Dat we doen wat we 
van plan waren te doen, en dat het gelukt is.
JZ: Het is ook nog maar net begonnen. We hebben nu 
al een situatie, in Nederland in ieder geval, waarbij we 
steeds leukere dingen kunnen doen. In het begin is het 
natuurlijk vrij veel kunst- en vliegwerk om met z’n tweeën 
het überhaupt rond te krijgen. Nu zijn we een serieus soft-
warebedrijf.

Hebben jullie ooit iets echt stoms gedaan?
JZ: We zijn te laat begonnen, maar dat is ook wel goed. We 
zijn in januari 2001 begonnen, en we dachten dat we van 
start gingen met een gevulde orderportefeuille,  we dach-
ten dat de orders op straat lagen. Maar op dat moment 
was net de internetzeepbel aan het barsten, dus na twee 
maanden bestond geen één van die opdrachtgevers meer. 
Zodoende hebben we een moeizaam proces doorlopen; 
we moesten de eindjes 
aan elkaar knopen. Dat 
heeft wel enige jaren 
geduurd. Je kunt aan de 
ene kant zeggen dat het 
sneller was gegaan als 
we er veel extern geld 
bij hadden gehaald. 
Aan de andere kant is 
het voordeel dat door langzaam en geduldig groeien je 
nooit in schoenen loopt die te groot voor je zijn. 

Hoe hebben jullie klanten en kapitaal bij elkaar 
gekregen om een bedrijf  te beginnen?
JZ: Kapitaal hadden we sowieso niet, en qua klanten wa-
ren we specifiek gericht op één ding: cv-extractie.
RB: Het heeft wel jaren geduurd voor we daar de eerste 
cent winst uit zagen.
JZ: In het begin hadden we veel klanten uit ons academi-
sche netwerk, omdat mensen gewoon wisten dat wij wel 
iets konden met machine learning en natuurlijke taal. We 
probeerden klanten binnen te halen door jarenlang human 
resources-mensen te stalken, ze te vertellen dat ze ons nodig 
hadden.

Hoe reageren bedrijven daarop?
JZ: Dat verhaal houden was niet moeilijk. Als jij zegt: 
“Wij besparen je twintig minuten per cv”, vinden men-
sen dat nooit heel vervelend. Ze zeggen dan: “Laat maar 
zien, dan”. We hebben gevallen gehad dat als mensen het 
zagen in de demo, hun mond openviel en ze het meteen 
écht wilden hebben. 
 In het begin kónden we het echter niet laten zien, want 
we moesten het nog maken. We hadden het al wel op an-
dere domeinen laten zien, maar nog niet voor cv’s. Maar 
eigenlijk kun je wel zeggen dat je in de eerste paar jaar 
niet heel erg serieus wordt genomen. Mensen vragen zich 
af: “Wie ben jij dan? Waarom zou ik überhaupt dat te-
lefoontje van je beantwoorden?”. Mensen laten je pas je 
verhaal vertellen nadat je heel lang hebt geprobeerd en 
via-via contacten hebt gelegd. 

Hoe waren jullie als studenten? Gemotiveerde 
high-potentials of  een zesjesmentaliteit?
RB: Ik was wel een gemotiveerde high-potential. Ik ben 
cum-laude afgestudeerd, ik vond het belangrijk om hoge 
cijfers te halen.
JZ: Ik ook. Ik heb eerst een jaar natuurkunde gestudeerd, 
en dat klikte niet zo. Opeens had ik van CKI (Cognitieve 
Kunstmatige Intelligentie in Utrecht) gehoord en ik was 
daar enorm door gefascineerd. Sindsdien ben ik me steeds 
minder met andere dingen gaan bezighouden, dan haal 

je ook hoge cijfers.
RB: Ik wilde eerst alge-
mene taalwetenschap gaan 
studeren: ik was gefasci-
neerd door grammatica’s 
en taal. Dat heb ik drie 
jaar gedaan, toen vond ik 
het niet leuk meer. Daarna 
kreeg ik lucht van alfa-in-

formatica, wat nu niet meer bestaat. Dat stond tussen AI, 
informatica, filosofie en taalkunde in. Je volgde ook bij 
alle vier die studierichtingen vakken. Dat vond ik hart-
stikke leuk, ik heb een hele leuke studie gehad. Dat je op 
basis van je eigen interesses je studie kon samenstellen be-
viel me heel erg.

Waarom heeft Textkernel de internetzeepbel wel 
overleefd?
RB: Doordat we gewoon gedisciplineerd doorgingen. We 
hadden maandenlang geen salaris, maar toch hebben we 
het gedaan. Er zijn momenten geweest waaneer we er-
mee op hadden kunnen houden, omdat het te hard wer-
ken was voor te weinig geld.
JZ: Maar ik kan me ook moeilijk voorstellen wat we an-
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ders hadden moeten doen. Misschien is het ook een kwes-
tie van je ergens in vastbijten en dan niet meer nadenken 
over de andere mogelijkheden.
RB: Het is absoluut niet vanzelf  gegaan, het is echt niet 
komen aanwaaien. Vooral de eerste twee jaren herinner 
ik me als heel hard werken. 
JZ: De laatste vijf  jaren ook, toch?

Wat zijn jullie toekomstplannen?
RB: We zijn op zoek naar verdere professionalisering en 
uitbreiding. Door die uitbreiding gaan we dingen nog be-
ter organiseren en meer solide maken. We hebben een 
goed gevulde orderportefeuille maar niet altijd de mo-
gelijkheid om die orders ook uit te voeren. Door betere 
organisatie en groei willen we meer slagkracht krijgen om 
opdrachten sneller, efficiënter en met hoge kwaliteit uit te 
voeren. 
JZ: We zijn nu vooral in Nederland actief, maar wat we 
doen is volkomen taalonafhankelijk. Het zou gek zijn als 
we niet in de rest van Europa met haar vele talen wat 
zoden aan de dijk kunnen zetten.
 Zoals ik al zei, die hele technologie staat gewoon nog 
in de kinderschoenen. Wat we willen is een machine die 
op basis van heel weinig voorbeelden, heel snel en met 
zo min mogelijk menselijke tussenkomst, een zeer hoge 
precisie haalt. Daar willen we wel naartoe. We zitten nu 
in het stadium dat we vanuit één focus – cv’s extraheren 
– uitwaaieren naar meerdere takken: document under-
standing in het algemeen, web mining in het algemeen 
en het matchen van tekstrecords in de nog algemenere 
zin. We zijn nu rijp ons op al die gebieden meer te profile-

ren voor opdrachtgevers. Als je nu op onze website komt, 
denk je: “Die doen alleen dingen met cv’s”. Maar dat is al 
lang niet meer zo. Het is nu een kwestie van doorzetten.

Hebben jullie nog tips voor AI-studenten die over 
een paar jaar een bedrijf  willen beginnen?
RB: Begin er niet aan. Dat is ook wat iedereen tegen ons 
zei. Heel veel serieuze mensen hebben tegen mij gezegd 
dat het een hopeloos idee is om in Nederland iets van de 
grond te krijgen. Dat je door krachten te bundelen met 
bestaande instituten veel te bereiken is.
JZ: Ja, je moet het alleen doen als je het idee hebt dat je 
het móet doen. Als je het dan toch wilt doen, is het be-
langrijkste – en daar hebben wij jaren over gedaan – dat 
het die klanten helemaal geen zier uitmaakt dat er heel 
veel technologie in zit en dat daar jaren research voor is 
gedaan. Andere dingen maken ze echter wel veel uit. Dat 
de software altijd werkt, dat het er mooi uitziet en dat het 
handig werkt. Alleen met al je bagage ben je wel eens 
geneigd dat als trivialiteiten te zien. Welk algoritme je ook 
gebruikt (gebruik het beste algoritme, zou ik zeggen), je 
hoeft het niet eens aan ze te vertellen.
RB: Dat is wel ons grootste leermoment geweest. We zijn 
erachter gekomen dat de klanten absoluut niet in machi-
ne learning geïnteresseerd zijn.
JZ: We zijn nu al zeven jaar bezig af  te leren wat we in 
vijf  jaar academische research hebben geleerd. Dat is best 
moeilijk. En dan kom je erachter dat het hebben van een 
patatzaak niet eens zo heel anders is dan het hebben van 
een eigen softwarebedrijf. ø
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Deze gedachte vindt haar oor-
sprong aan het einde van de jaren 
veertig, in de geschriften van een 
aantal bekende science-fiction 
auteurs en veelgelezen populari-
seerders van de vooruitstrevende 
natuurwetenschappen, zoals Al-
dous Huxley, Abraham Maslow 
en Robert Ettinger. Maar waar 
de aanhangers van de transhu-
manistische ideologie tot voor een aantal decennia geleden nog 
voornamelijk overfantasievolle futuristen waren, zijn er in de 
laatste 20 jaar steeds meer serieuze wetenschappers te vinden 
die soortgelijke ideeën koesteren.

Wereldwijd wordt een steeds toenemend aantal verenigingen 
en onderzoeksorganisaties opgericht met een steeds toenemend 
aantal leden. Tevens worden er steeds meer onderzoeksposities 
vervuld ten behoeve van de verwezenlijking van het transhu-
manistische ideaal. Een voorbeeld hiervan in het Nederlandse 
taalgebied is de onderzoeksgroep Principia Cybernetica aan de 
Vrije Universiteit Brussel. Maar voor de daadwerkelijke ont-
wikkelingen moet men, zoals zo vaak, naar de ontwikkelingen 
bij Amerikaanse universiteiten kijken. Daar is het aantal ten 
behoeve van het transhumanistisch ideaal opgerichte organi-
satievormen vele malen groter, en zijn ook de eerste bedrijven 
opgericht die aan deze ideologie gerelateerde producten en 
diensten aanbieden.

Zo kunnen zieke mensen zich bij het bedrijf  Alcor laten invrie-
zen, totdat op een dag de genezing voor hun kwaal zal zijn ge-
vonden. Op dit moment liggen er 77 mensen in vloeibaar stik-
stof  opgeborgen, te wachten op betere tijden. (Van velen van 
hen worden enkel de hersenen bewaard, in de hoop dat het in 
de toekomst mogelijk zal zijn er een gezond lichaam omheen te 
zetten.) Maar we hoeven niet uitsluitend naar dergelijke, absur-
distisch aandoende, voorbeelden te verwijzen om in te zien dat 
met de voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van de 
mens-machine interfaces, gen-manipulatie en genselectie, het 
transhumanisme ook aan deze kant van de oceaan gaandeweg 
meer aanhang en relevantie zal krijgen.

I.
De meest vooruitstrevende en veelomvattende ontwikkelingen 
van de transhumanistische ideologie zijn gericht op het verbete-
ren van de cognitieve apparatus van de mens. Het zou volgens 

deze ideeën mogelijk moeten zijn dat 
er een persoon (of  mens-machine) 
zal ontstaan die veel sneller en/of  
beter kan denken dan een gewoon 
mens. Deze situatie is echter minder 
exotisch dan zij op het eerste gezicht 
lijkt, aangezien dit binnen een groot 
(en voortdurend toenemend) aantal 
domeinen al het geval is. Voorbeel-
den hiervan zijn het maken van be-

rekeningen (een calculator van 5 euro overtreft ieder menselijk 
rekenwonder), schaken (Deep Blue versloeg Kasparov in 1997) 
en logistieke planning (de door het Amerikaanse leger gemaak-
te planningen van materieel en manschappen tijdens oorlogs-
situaties worden al sinds de eerste Golfoorlog door computers 
gemaakt). Maar zouden we één van deze, onze menselijke ra-
tionaliteit duidelijk overstijgende, toepassingen met het woord 
denken afficheren? De praktijk duidt aan van niet. Laten we iets 
dieper ingaan op één van deze voorbeelden.

Ooit was het spelen van schaak (op grootmeesterniveau) het 
toonbeeld van rationaliteit, en het schaakspel was een van de 
meest gebruikte metaforen om intelligentie en de diepere vor-
men van rationaliteit aan te duiden. Maar nadat bleek dat ma-
chines in deze taak veel beter waren dan mensen, trad de degra-
datie van het respect voor de rationaliteit van deze handeling 
al snel in. Immers, als men weet hoe het achter Deep Blue schuil 
gaande systeem functioneert, dan blijkt dit (louter) een kwestie 
van het volgen van bepaalde regels te zijn, gecombineerd met 
het zo efficiënt mogelijk doorzoeken van een gigantische ruimte 
van mogelijke, toekomstige bordposities. Dit functioneren kan 
natuurlijk een zeer ingewikkeld systeem van variabelen, condi-
ties en interdependenties behelzen; echter achten wij het woord 
denken en de notie van rationaliteit hier niet op van toepassing.

Op eenzelfde wijze zal er, wanneer een primitievere samenle-
ving (wiens bekendheid met mechanische technieken miniem 
is) voor het eerst de beschikking over een auto krijgt,  aanvanke-
lijk, ten aanzien van dit apparaat een diepe reverentie ontstaan 
(wellicht menen zij hierin zelfs een bovenmenselijke entiteit te 
zien). Wanneer hen vervolgens echter de werking van het appa-
raat ter oren komt, verdwijnt deze aanbidding meteen. Precies 
hetzelfde geldt voor de calculator en de schaakcomputer. Het 
is geen kunst een grote berekening te voltrekken wanneer men 
over een processor beschikt die speciaal is ingericht om precies 
deze calculaties uit te voeren. En er is weinig kunst aan een 
schaakpartij te winnen wanneer men beschikt over een geheu-
gen wat zo groot is, dat men alle mogelijke posities van toekom-
stige zetten voortdurend kan voorzien.

Het transhumanisme is de filosofie die het 
gebruik van technologische middelen voor-
staat om de biologische beperkingen van 
de mens te ontstijgen en om de menselijke 
conditie te transformeren. De vooruitgang 
in – met name – de gebieden van de kunst-
matige intelligentie en nanotechnologie1 
maken het mogelijk om het menselijke 
perceptiesysteem te altereren, alsmede de 
cognitieve constellatie meer of  minder in-
grijpend te veranderen.

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

Mens 2.0 
Drie gedachten over transhumanisme

1. Een tak van sport waarin men tracht stoffen op moleculair niveau 
te synthetiseren.
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Nu kunnen we ons over de kwestie van het transhumanisme 
uitspreken. De reden voor het door ons gemaakte onderscheid 
tussen mens en machine lijkt aanvankelijk wellicht oneerlijk en 
op louter antropocentrisme gestoeld te zijn, maar zij is in feite 
gebaseerd op de onderkenning dat de mens op een fundamen-
teel andere wijze geconstitueerd is dan de machine. Want wat 
gebeurt er nu indien – zoals het transhumanisme beoogt – de 
verschillende technieken waaruit de 
moderne computersystemen zijn op-
gebouwd worden ondergebracht in 
de mens (of  in een soortgelijk orga-
nisme)? Waarin zou dit verschillen van 
de huidige toestand?

Futurologen worden altijd lyrisch wanneer zij het hebben over 
geaugmenteerde mensen, die accurater kunnen rekenen, snel-
ler kunnen rennen en beter kunnen schaken dan gewone men-
sen. Maar, welbeschouwd, is dit al het geval. Een mens met 
een rekenmachine, een schaakcomputer en een auto (een fiets 
is eigenlijk ook al voldoende), voldoet geheel aan dit zo opge-
klopte toekomstbeeld. Nu houd ik de calculator in mijn hand-
palm en maak ik zeer complexe berekeningen. Daar is, toege-
geven, niets bijzonders aan. Nu zit de calculator onder mijn 
huid (bijvoorbeeld binnenin mijn handpalm) en is het ineens 
opzienbarend geworden dat ik een moeilijke som bereken, en 
staan de grenzen van “wat nog langer als menselijk en wat als 
bovenmenselijk gezien moet worden” ter discussie. Het blijkt 
nu dat zulk een hijgerige vraagstelling niet nodig is.

De echt interessante vraag hier is de volgende: waarom denken 
we dat een implantaat in ons lichaam ons fundamenteel meer 
tot een machine maakt dan ons huidige gebruik van externe 
machines en soortgelijke gereedschappen? Hieraan ligt (waar-
schijnlijk) een, vooralsnog ongearticuleerd, integriteitsbeeld van 
het eigen lichaam ten grondslag.

We zien dat wanneer een bepaalde 
menselijke taak, welke we gewoon-
lijk met termen als ‘rationaliteit’ en 
‘denken’ aanduiden, gemechaniseerd 
en/of  geformaliseerd wordt, dat dan ook onze toekenning van 
deze woorden aan zulke taken abrupt verandert. De reden 
hiervoor is, klaarblijkelijk, dat het concept van rationaliteit een 
irrationele component bevat. Hiermee bedoelen we dat de rijke 
vormen van gedrag waarop wij het woord ‘denken’ van toepas-
sing achten, altijd een niet-formaliseerbare kant hebben. Deze 
‘niet-formaliseerbare entiteit’ kan wellicht een weinig mystiek 
overkomen – zeker wanneer men haar met een term als ‘ir-
rationaliteit’ probeert aan te duiden – maar deze zweem van 
mysterie is hier ongepast. Zo is er niets mysterieus aan het ma-
ken van een berekening (en als dit wel een mysterie omhelst, 
dan is alles een mysterie). Maar het was een mysterie voordat 
het proces geformaliseerd werd. Dat een bepaalde, volgens een 
specifiek formalisme geconstrueerde, machine een calculatie 

maakt is niet vreemd. Maar het is diep mysterieus dat een mens 
eenzelfde berekening voltrekt, tenzij wij het beeld van de ma-
chine als metafoor voor het menselijke denken nemen. Want 
dan worden de mysterieuze diepten van de menselijke rationa-
liteit verhelderd en van hun mysterie ontdaan, door middel van 
de elucidatie die de machine-metafoor ons biedt.

De uitvindingen van de Kunstmatige 
Intelligentie hebben in het verleden 
de betekenis van het woord ‘denken’ 
enigszins veranderd, namelijk in zo-
verre als de door haar geconstrueerde 

metafoor het denken zelf  op overtuigende wijze wist te bena-
derde. Wat het transhumanisme zal doen, is deze betekenis (van 
het woord ‘denken’) nog een beetje veranderen, maar niet zo 
drastisch als de uitvindingen van de ‘gewone’ AI dat al hebben 
gedaan en nog zullen gaan doen. We hoeven, met betrekking 
tot het transhumanisme, dan ook geen al te grote breuk – noch 
ten voordele, noch ten nadele – met onze huidige manier van 
leven te verwachten. Indien onze menselijke levensvorm as-
simileert met de metafoor van het formalisme, en daardoor 
verandert, dan verkeert de mens reeds sinds de uitvinding van 
de eerste formalismen en van de eerste gereedschappen in een 
constante toestand van transhumanisatie. We kunnen ons echter 
afvragen waarom we hier nog van ‘trans’ spreken, wanneer een 
dergelijke beweging reeds aan het begrip ‘mens’ inherent lijkt 
te zijn. De notie ‘trans’ duidt dan ook iets heel anders aan. Het 
probeert een breuk met onze natuur te suggereren die er in 
werkelijkheid niet is.

De restricties, opgelegd door onze biologische constitutie, als-
mede de limitaties van ons communicatiemedium, die in tan-
dem met de restricties van de wereld (d.i. de vorm van de wer-
kelijkheid) opereren, bepalen het gebied waarover de definitie 

van een term als ‘denken’ zich kan 
uitstrekken, en waarbinnen zij van 
betekenis kan veranderen. Daarbui-
ten echter kan zij niet treden zonder 
haar betekenis te verliezen.

II.
Stellen we ons een transhumanist voor. Deze kan veel sneller 
en veel beter denken dan ik. Laten we zeggen dat de transhu-
manist een werk van de complexiteit van Spinoza’s Ethica in 
één milliseconde kan bedenken. Zij ziet de gehele constellatie 
van aan elkaar gerelateerde ideeën, in één moment, voor haar 
transhumane geestesoog. Dit is werkelijk heel knap, en zeker 
transhumaan. Maar hoe weten we dat van zulk een toestand 
sprake is? Wellicht stelt de transhumanist mij gerust met de me-
dedeling dat dit inderdaad het geval is: “Ik heb nu een idee met 
een soortgelijke complexiteit als Spinoza’s Ethica, en dit treedt 
in één keer voor mijn geestesoog. En bovendien,” vervolgt ze, 
“Dit alles heb ik in één milliseconde verzonnen.” Awel, dat is, 
nogmaals, uiterst knap. Maar indien dit ons criterium is, dan 

Stellen we ons voor dat het slakje in de 
tuin altijd al een transhumanist was.

Waarom denken we dat een implantaat 
in ons lichaam ons fundamenteel meer 
tot een machine maakt dan ons huidige 
gebruik van externe machines?
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bevinden zich sinds zeer lange tijd zeer vele transhumanisten 
onder ons. Want er zijn altijd al mensen geweest die beweer-
den in hun geest veel verder te zijn dan alle overige mensen, 
maar wanneer deze superieure toestand er vervolgens niet, op 
de een of  andere manier, uit kwam, werden deze types – zonder 
scrupule – als gekken beschouwd, en toch niet als transhuma-
nisten.

We moeten derhalve ons criterium aanscherpen. We moeten 
weten wat deze, zichzelf  een transhumanist wanende, persoon 
nu precies voor haar geestesoog heeft. De transhumanist, met 
het onaantrekkelijke uitzicht om anders door ons als een gek 
geafficheerd te worden, werkt met ons mee en begint nu het 
zich in haar geest bevindende, complexe idee uit te leggen. 
Maar deze uitleg duurt nogal lang. Het complexe idee blijkt 
uit een aantal axioma’s en definities te bestaan, waarna hieruit 
een groot aantal stellingen kunnen worden afgeleid (het lijkt in-
derdaad behoorlijk veel op Spinoza’s Ethica). Maar nu wordt de 
snelheid waarmee de transhumanist dit alles claimde bedacht 
te hebben, sterk gecontrasteerd met de snelheid waarmee zij 
het idee aan ons moet overdragen. De uitleg van de transhu-
manist duurt nu uren en uren, en dat – alhoewel op zich een 
knappe prestatie – kon Spinoza toch 
ook al.

“Maar,” verzekert de transhumanist 
ons, “ik had al deze dingen in één 
keer voor mijn geestesoog, en ik be-
dacht ze in één milliseconde.” Dat is heel erg knap natuurlijk, 
als het waar is. Maar vooralsnog praat de transhumanist even 
snel als Spinoza dat eerder ook al eens deed. En misschien had 
deze eveneens alle ideeën in één keer tot zich laten komen, 
maar had hij er eveneens veel langer voor nodig om ze op pa-
pier te zetten. Wat is hier dan nog de betekenis van de notie 
van het ‘in één keer vatten’ van het totale idee? Betreft het hier 
meer dan louter een chimaera?

We kunnen aan onze transhumanist vragen wat het precies 
betekent om al deze zinnen, waarvoor men gewoonlijk vele 
uren moet uittrekken om ze uit te spreken, in één keer voor het 
geestesoog te zien. Kan zij ze werkelijk allemaal zien, en kan ze 
deze vervolgens heel erg snel lezen, zonder de voorafgaande 
zinnen weer te vergeten, waarbij er tevens verbanden tussen 
de zinnen onderling getrokken worden? Maar dan verschilt de 
transhumanist enkel in kwantitatief  opzicht van ons, gewone 
mensen. En de snelheid van het transhumane denken zou dan 
gelijk zijn aan de snelheid van het innerlijke lezen en spreken 
van de transhumanist. Pas wanneer de transhumanist heel erg 
snel zou spreken, en wij dit zouden opnemen, om het vervol-
gens – vele duizenden malen vertraagd – af  te spelen, zouden 

we een valide criterium hebben op basis waarvan we over haar 
vermeende superieure talenten zouden kunnen beslissen. En de 
reden waarom we deze uitleg wel zouden accepteren, is dat de 
gehanteerde compressiemethode nu objectief, via een extern 
mechaniek, is aangetoond.

De vraag rijst dan waarom een breinimplantaat belangrijker 
voor de constitutie van de transhumanist zou zijn, dan het heb-
ben van een flexibelere larynx. Want dit laatste lijkt een even 
zo fundamentele beperking te behelzen. (Want hoe zit dat bij 
mij zelf; kan ik werkelijk sneller denken dan ik praten kan; en 
kan ik daadwerkelijk sneller lezen dan ik praten (en dus ook 
denken) kan?)

III.
Stellen we ons voor dat het slakje in de tuin altijd al een trans-
humanist was, maar dat wij dat nog niet wisten. Het slakje kan 
dan een werk van de complexiteit van Spinoza’s Ethica, of  een 
willekeurig andere constellatie van een soortgelijke complexi-
teit, binnen één milliseconde bedenken. Dit zou zomaar het 
geval kunnen zijn, immers, wat weten wij nu van het slakje? De 
reden waarom we agnostisch zijn met betrekking tot het trans-

humanisme van de slak, is omdat de 
slak niet praat (ten minste niet tegen 
ons).

Maar wellicht heeft het slakje een 
geheel ander communicatiesysteem 

dan wij. Misschien maakt het wel gebruik van zijn tentakel-
tjes, waarmee het zeer specifieke regio’s van een ander slakje 
zijn voelsprietjes aanraakt. Dit alles gebeurt in een bepaalde 
volgorde en volgens een bepaald patroon; met andere woorden 
volgens een geheel eigen grammatica. Stellen we ons, eveneens, 
voor dat dit communicatiemedium vele malen efficiënter is dan 
het onze, waardoor ideeën met de complexiteit en grootte van 
Spinoza’s Ethica binnen één milliseconde kunnen worden over-
gedragen. Nu komt de intelligentie van de transhumanist, hier 
in de hoedanigheid van het slakje, pas goed tot zijn recht. Of  
misschien voltrekt de communicatie zich op een nog directere 
manier, en worden de gedachten door middel van golven van 
het ene op het andere slakje overgedragen, zodat die vervelende 
barrière van de taal hen in het geheel niet hindert.

Dit alles, en nog veel meer, zou inderdaad op het slakje van 
toepassing kunnen zijn. En dit is precies wat een transhumanist 
is: een slakje over wiens (meer of  minder superieure) gedachten 
wij volledig agnostisch zijn. ø

De reden waarom we agnostisch zijn met 
betrekking tot het transhumanisme van 
de slak, is omdat de slak niet praat (ten 
minste niet tegen ons).




