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Mijnheer de Rector Magnificus, 

 

Dames en Heren verbonden aan de Universiteit van Tilburg 

 

en voorts gij allen, die deze plechtigheid met uw aanwezigheid hebt willen vereren, 

 

zeer gewaardeerde toehoorders! 

 

 

1. Een blik op de toekomst 

 

In mijn vorig academisch leven in Maastricht werd ik aan het begin van deze eeuw uitgenodigd door de 

omroep Limburg-Zuid om voor het Balkon van Limburg (een radioprogramma) samen met Bisschop 

Wiertz van Roermond een uur lang onze visies te geven op wat ons de komende 100 jaar te wachten zou 

staan. Een onmogelijke opgave, zowel voor een bisschop als voor een hoogleraar. Niettemin besloten we 

allebei ons best te doen. Het werd derhalve van beide zijden een indringend gesprek. We hadden allebei 

twee muziekstukken mogen kiezen om de discussie op te luisteren. 

 

1.1 Het geloof 

De Bisschop vertelde dat hij na de drukke kerstdagen even de tijd had genomen om tot zichzelf te komen 

en “het hoofd leeg te maken”. Ik vertelde hem dat ik die dagen juist had gebruikt om de pennenvruchten 

van mijn promovendi grondig door te nemen. Vervolgens vertelden we beiden meer over ons werk. Ik was 

onder de indruk van de bezieling waarmee Bisschop Wiertz over het geloof, over Gods zoon en over de 

wereld vertelde (met tussendoor de vraag: wat gelooft u eigenlijk precies?). Vervolgens vroeg hij: en wat 

doet u? Ik vertelde hem over kunstmatige intelligentie, over schaken, over rechtsprekende computers, over 

schilderijen herkennen, over leven, formuleren en filosoferen en besloot met de vraag, die ik zelf als een 

wetenschappelijk extreem beschouw: kunnen computers geloven? 

 

De Bisschop toonde zich onmiddellijk een intellectueel van het zuiverste water. “Eerst maar eens een 

muziekje” sprak hij. Na de muziek, hernam hij: “Professor Van den Herik, wat zou dat mooi zijn als dat 

zou kunnen. Wat zouden we dan veel gelovigen hebben.” We lachten wat naar elkaar en als handreiking 

naar mij vervolgde hij: “Misschien mag ik u ook vertellen dat het Bisdom Roermond sinds 1 januari 2000 

een website heeft. Zo kunnen we alle gelovigen bereiken en kunnen zij ons bereiken.” Nu meer dan negen 

jaar later constateer ik dat Bisschop Wiertz toen al geloof stelde in computers. 

 

1.2 Schroom 

Toch is het met enige schroom dat ik de vraag: kunnen computer geloven? aan de orde stel. Ik pretendeer 

ook niet om hier een antwoord te formuleren, zoals ik dat wel deed in mijn Leidse inaugurele rede bij de 

vraag: kunnen computers rechtspreken? (Van den Herik, 1991). 

 

Geloven is heel persoonlijk en heel divers. Ik denk aan de islam, het boeddhisme, het hindoeïsme, het 

katholicisme, het protestantisme, en dan natuurlijk aan alle afgescheiden bonden, zoals de Nederlandse 

Hervormde kerk op gereformeerde grondslag (de gereformeerde bond) (cf. Van der Meiden, 1976). 

Iedereen heeft zijn eigen waarheden, zijn eigen geloof, en dan is er nog - wat het in sommige gevallen zo 

speciaal maakt - de “bevindelijkheid” (divine experience). 

 

1.3 Uitdaging 

Voor intellectuelen van alle geloven is de vraag: kunnen computers geloven? een uitdagende vraag. Maar 

noch van Bisschop Wiertz, noch van Professor H.J. de Jonge (Universiteit Leiden), noch van ds. A.J. van 

den Herik (neef Hans), noch van Professor S.J. Doorman (TU Delft, een van mijn promotores) heb ik een 

overtuigend antwoord gekregen. Zoals ze allemaal begrijpen (1) dat een computer gevoed kan worden met 

het natuurrecht en ook met het recht van de rechtspositivisten (Franken et al., 1982) en (2) dat deze twee 

implementaties tot andere casus-oplossingen leiden, zo begrijpen ze eveneens dat een computer gevoed kan 

worden met de teksten en regels van de Koran en van de Bijbel alsmede met die van de Heidelbergse 

catechismus. Helaas, het correct uitvoeren van al deze regels en het precies naleven van alle voorschriften 

maakt van een computer nog geen gelovige, zelfs niet als die computer kan bidden en preken. Mijn inziens 
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nodigt dit vraagstuk uit tot nader onderzoek. Een NWO-aanvraag bij Geesteswetenschappen is op dit 

moment mogelijk prematuur, maar zal omstreeks 2015 zeker serieus in behandeling genomen worden. 

 

 

2. Het bijzondere van de Universiteit van Tilburg 

 

In Nederland bestaat er een aantal bijzondere Universiteiten. Ze zijn veelal opgericht door bijzondere 

mensen. Het aantal van deze universiteiten is groter dan u denkt. Ik noem de Vrije Universiteit Amsterdam, 

de Universiteit van Tilburg1, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Protestantse Theologische Universiteit 

Kampen, de Theologische Universiteit van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) Kampen, de 

Theologische Universiteit Apeldoorn, en de Universiteit voor Humanistiek.  

 

2.1 Cobbenhagen 

Vandaag sta ik in het bijzonder stil bij de Universiteit van Tilburg (UvT) en natuurlijk bij zijn oprichter 

Professor Cobbenhagen. Ik heb hem niet persoonlijk gekend, maar hij moet een intellectueel van groot 

formaat geweest zijn. Ik heb veel over hem gelezen en nog meer over hem gehoord. Meer dan tien jaar heb 

ik in Maastricht hardgelopen, iedere week, en dan bracht ik een tussenbezoek aan Max en Fien. Max 

Cobbenhagen was een neef (een oomzegger) van Professor Martinus (M.J.H.) Cobbenhagen. Plakboeken, 

theorieën, familiealbums, ik heb ze allemaal mogen inzien en toen ik naar de UvT ging zei Max: “Jaap, het 

juiste besluit; Heeroom zou blij met je zijn, als hij nog geleefd had.” 

 

2.2 Euwe 

Soortgelijke berichten mocht ik ontvangen van Jacques Kleijnen en Cees van den Herik. “Vergeet vooral 

niet te vermelden dat je in Tilburg in de voetsporen van Max Euwe treedt”. Alle drie (Jacques, Cees en 

Jaap) hebben we veel aan Euwe te danken (hij was respectievelijk promotor, adviseur en mentor van ons). 

Voor de UvT was hij een trendsettende hoogleraar, van wie ik veel geleerd heb. 

 

2.3 Het Stichtingsbestuur 

Soms zijn bijzondere universiteiten ook op een bijzondere manier met elkaar verbonden. Ik doel hier vooral 

op de banden tussen de VU en de UvT. Niet alleen zaten de gereformeerden Jan de Koning, Piet Hein 

Donner en Hans Borstlap in het Stichtingsbestuur, maar ook was de protestantse hoogleraar Frank van der 

Duyn Schouten jarenlang succesvol rector van deze Universiteit. Hij heeft samen met ondergetekende het 

TiCC bedacht. Collega Postma zal hem daarvoor aan het einde van de rede bedanken. 

 

 

3. TiCC 

 

Schaken, dammen en bridgen zijn nauw met elkaar verbonden. Het zijn denksporten die het grote publiek 

fascineren. Hun beoefenaars, althans de top, zijn bekende Nederlanders, zoals Euwe en Timman (schaken), 

Sijbrands en Wiersma (dammen), Slavenburg en Kreijns (bridgen). Ik zou Beb Vriend onrecht doen als ik 

ook haar niet bij de bridgers zou noemen. De UvT heeft een langlopende relatie met Ton Sijbrands. Bij zijn 

laatste geslaagde recordpoging blindsimultaan spelen op 4 oktober 2007 had Studium Generale van de UvT 

eveneens een symposium georganiseerd op het gebied van wetenschap en denkspelen. Ik mocht over 

computerschaak spreken. 

 

3.1 Roadmap 

Na afloop was het “aan” tussen de UvT en mij. Er werd een plan ontworpen, een roadmap aangelegd, een 

schrijfteam geformeerd (Van den Bosch, Van den Herik en Postma) en een tijdschema opgesteld om het 

tempo erin te houden. Zeven maanden later werden Eric en Jaap door Hein van Oorschot (voorzitter van 

het CvB van de UvT) benoemd tot gewoon hoogleraar aan de UvT. Over de wederzijdse beloften bent u 

reeds geïnformeerd door diverse nieuwsmedia. Het is goed om hier nog even de hoofdzaken vast te leggen. 

 

 

 
1 Bij de UvT treffen we aan de Faculteit Katholieke Theologie, die is voortgekomen uit twee institutionele voorlopers: 

de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht en de Theologische Faculteit Tilburg. 
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3.2 Wederzijdse verwachtingen 

De UvT verwacht van ons (1) versterking van het geesteswetenschappelijk onderzoek op het gebied van 

taal, vision en games, (2) versterking en vernieuwing van de ICT-inbreng in het onderwijs bij 

Geesteswetenschappen, en (3) het doorstoten tot de internationale top op het gebied van e-Humanities (zie 

sectie 5). Dit alles dient te gebeuren in vijf jaar. Het CvB stelde twee miljoen Euro ter beschikking en de 

FGW vervolgens drie miljoen. Wij (vdB, vdH en P) mochten het TiCC oprichten. TiCC staat voor Tilburg 

centre for Creative Computing. Vanuit Tilburg (Departement Communicatie en Informatie, DCI) 

associeerden vier hoogleraren zich met TiCC. In alfabetische volgorde van betrokkenheid zijn dit: 

Professor Harry Bunt, Professor Emiel Krahmer, Professor Fons Maes en Professor Marc Swerts. Van 

Maastricht hadden de hoogleraren Professor Myriam Diocaretz, Professor Gerard van Oortmerssen en 

Professor Jan van Zanten laten weten belangstelling te hebben voor een positie bij TiCC. Aldus beloofden 

wij met 10 hoogleraren, (A) 10 promoties per jaar (in vijf jaar dus 50) aan het College van Bestuur. Voorts 

beloofden wij het CvB (B) één miljoen euro per jaar vanuit de tweede en derde geldstroom, dus in totaal 

vijf miljoen Euro in vijf jaar (dat is voor ons een vorm van matchen), alsmede (C) het opzetten van een 

bloeiende AI-en-Geesteswetenschappen-studie HAIT (Human Aspects of Information Technology) voor 

een Bachelor- en Master-opleiding met een masteruitstroom van 30 studenten (na vijf jaar). 

 

Na zes maanden liggen we op schema met vijf promoties, meer dan 0.5 Meuro aan projecten en plannen in 

een vergevorderd stadium. Nog 54 maanden en de vijf jaar zijn om. We moeten tempo maken ook 

vanmiddag. 

 

 

4. BIG GRID 

 

TiCCers mogen dan tempo maken, maar computers gaan nog veel sneller. Een verwijzing naar de wet van 

Moore1 die zeker nog tot 2034 geldt, is voor de hand liggend. Wij denken evenwel meer aan verhoging van 

snelheden in termen van ICT-infrastructuren (zie Figuur 1). In december 2008 publiceerde ICT Regie het 

rapport Towards a competitive ICT infrastructure for scientific research in the Netherlands (ICT Regie, 

Nieuwenhuis en Van Oortmerssen, 2008) waarin veel aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling van 

gewone “genetwerkte” computers tot “grid computers”.  

 

4.1 System management 

Voor deze ontwikkeling is een goed system management noodzakelijk alsmede een daarbij aansluitend e-

Science Research Center (zie sectie 5). De uitrol van de Gridtechnologie is ook voor de UvT van groot 

belang. Op dit moment participeren we binnen BIG GRID op bescheiden schaal (via NCF) met (1) 

voorzitterschap van de Directie (cf. BIG GRID, 2005) en (2) het gebruik van de supercomputer Huygens 

(die staat opgesteld bij SARA Computing and Networking Services in Amsterdam en ook een onderdeel is 

van BIGGRID) voor Go programma’s (zie ons afscheidscollege, Van den Herik en Postma, 2008 alsmede 

sectie 4.2).  

 

4.2 Nieuwe successen 

Tussen onze afscheidsrede en de inaugurele rede van vandaag zijn in Taiwan in een mens-machine toernooi 

nieuwe successen geboekt door het Frans-Nederlandse programma MOGO-TITAN. Felicitaties zijn er 

allereerst voor Guillaume Chaslot, promovendus op het GoForGo-project (open competitie NWO-EW). 

Met een onverwoestbare energie houdt hij relaties in stand tussen het Nederlandse GoForGo-team en het 

Franse MoGo-team, alsmede met NCF en SARA (zie de voetnoten 2 tot en met 5 in onze afscheidsrede). 

Op 10 februari 2009 versloeg MOGO-TITAN de 9P-dan professionele Go-speler Jun-Xun Zhou op een 

19x19 Go-bord met een 7-stones handicap. Dit is een aanzienlijke verbetering van de doorbraak op 8 

augustus 2008 in Portland, Oregon waar 8P-dan grootmeester Kim Myungwan met een 9-stones handicap 

werd verslagen. Op 11 februari bewees MOGO-TITAN op weg te zijn naar de volgende mijlpaal door 1P-

dan professional Go-speler Li-Chen Chien te verslaan op een 19x19 bord met een 6-stones handicap. 

 

Voor een adequate stand van zaken wat de speelsterkte van de beste Go-programma’s betreft verwijzen we 

naar Chaslot et al. (2008), Van den Herik (2008) en naar het persbericht van NCF/SARA (2009) voor de 

 
1 De wet van Moore luidt: de capaciteit (snelheid en opslag) verdubbelt iedere 18 maanden. 
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allernieuwste ontwikkelingen. 

 

 
 

Figuur 1: Opbouw van ICT infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek. 

 

 

5. e-Humanities 

 

Tot de start van TiCC ging dit computergeweld aan de Universiteit van Tilburg voorbij. Daar komt dus nu 

verandering in. Vanuit de Geesteswetenschappen zoekt de UvT aansluiting bij onderzoekers en 

onderzoeksprojecten die plaatsvinden bij DANS (Peter Doorn), het Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis (IISG) (Titia van der Werf-Davelaar en Kees Mandemakers) en het Meertens Instituut (Hans 

Bennis). Met alle drie genoemde groepen bestaan al relaties via CATCH. Hieronder willen we de toekomst 

van ons gezamenlijk optreden schetsen. We nemen daartoe het rapport van de commissie Cohen als 

uitgangspunt. 

 

5.1 Duurzame Geesteswetenschappen 

Het rapport van de commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen dat getiteld is Duurzame 

Geesteswetenschappen (in de wandelgangen: het rapport van de commissie Cohen) laat zich gemakkelijk in 

drie uitspraken samenvatten: (1) de schotten tussen de vakgebieden moeten weg, (2) de maatschappij 

verandert en de universiteit moet daarop reageren, en (3) voor het bereiken van het doel (d.i. duurzame 

geesteswetenschappen) is nodig: (3a) het borgen van een solide continuïteit van het wetenschapsgebied en 

(3b) het ontwikkelen van een nieuwe vitale toekomst.  

 

Met de oprichting van TiCC heeft de Universiteit van Tilburg een grote stap gezet wat de punten (1), (2) en 

(3b) betreft. Mogelijk kunnen ICT-middelen ook helpen om (3a) te bewerkstelligen. Hieronder leggen wij 

de nadruk op de verandering in de maatschappij en het ontwikkelen van een nieuwe vitale toekomst voor de 

Geesteswetenschappen, die volgens ons gelegen is in e-Humanities. 

 

5.2 ICT regie 

De ontwikkeling van multidisciplinaire competenties (het verwijderen van de schotten) is een belangrijk 

element in de hedendaagse wetenschapsbeoefening. De free flow of information in multimediale vorm 

(geluid, geur en video) leidt tot (a) een verrijking van de gedachten, (b) een solide onderbouwing van de 

daaruit voortkomende theorieën, en (c) een dieper inzicht in de fundamenten die aan de theorieën ten 

grondslag liggen. Het intensief gebruik van computers, netwerken, en technologie maakt deze ontwikkeling 

mogelijk. Hier zien we ICT in zijn hoedanigheid als enabler: het verbinden van de wetenschappelijke 

ontwikkelingen. Dit komt goed tot uitdrukking in de nieuwe (toekomstige) naam voor een onderdeel van de 
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Geesteswetenschappen, te weten e-Humanities. Daarbij zal e-Humanities een belangrijk toevoerkanaal zijn 

voor e-Science. Binnen de wereld van de ICT (waaronder BIG GRID) is deze rol steeds onderkend. 

 

5.3 e-Science 

Aan het eerder genoemde ICT-Regie rapport (ICT Regie, Nieuwenhuis, Van Oortmerssen, 2008) ontleen ik 

het door Henri Bal en Bob Herzberger (2008) ingebrachte idee van de samenhang der wetenschappen die 

tot een e-Science Research Center zou kunnen (neen: moeten) leiden (zie Figuur 2). Hun eerste idee had de 

vorm van een stoomboot. De snelheid van de huidige ontwikkelingen heeft er evenwel een moderne 

stroomlijning in gebracht. 

 

 
Figuur 2: e-Science Research Center in combinatie met ICT-infrastructuur. 

 

De plaats van e-Humanities (te midden van gevestigde wetenschapsgebieden, o.a. scheikunde) en de 

nieuwe wetenschapsgebieden (o.a. bio-banking) is een uitdaging voor TiCC. Onze voorlopige invulling 

getuigt van streven naar een nieuwe vitale toekomst via programma’s als ToKeN, CATCH, CLARIN, en de 

Creatieve Industrie alsmede het platform IIP Create. De UvT-TiCC ziet deze weg helemaal zitten. Als 

kritische onderzoekers merken wij wel op dat e-law1 nog ontbreekt in de opsomming van Figuur 2.  

 

5.4 Een kritische noot  

Nu wij toch met kritische noten bezig zijn, hebben wij gekeken naar aanvullingen op het rapport van de 

commissie Cohen. Wij vonden die op blz. 26 in een Terzijde. Er staat: “Zo kon op de Bsik-impuls 2004 (€ 

800 miljoen) uitsluitend een beroep gedaan worden voor projecten op het gebied van micro- en 

nanotechnologie, ICT, genomics/life sciences, duurzame systeeminnovaties en hoogwaardig 

ruimtegebruik.”2 Hier heeft de commissie Cohen zijn kans (op een nieuwe vitale toekomst) gemist door 

niet expliciet te wijzen op de samenwerking tussen Geesteswetenschappen en ICT. Het uitdragen van deze 

samenwerking is van belang voor de toekomst van ons land, van Geesteswetenschappen en van ICT, zoals 

het symposium Computers and Art daarvan vandaag getuigd heeft.  

 

Overigens was er met medewerking van Exacte Wetenschappen en Geesteswetenschappen (beide NWO) 

ook toen al een voorstel ingediend tezamen met de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum dat het 

net, net niet gehaald heeft. Des te verheugender is het om achteraf te constateren dat NWO toen reeds een 

 
1 Een van ons (vdH) heeft van een aanstelling als hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit 

Leiden, afdeling e-Law @ Leiden. 
2 De geciteerde regel verschilt van de regel zoals die opgenomen is op de website: Daar staat: “Zo kon op de Bsik-

impuls 2004 (800 miljoen Euro) uitsluitend een beroep gedaan worden voor projecten op het gebied van microsysteem- 

en nanotechnologie, ICT, gezondheids-, voedings-, gen-, en biotechnische doorbraken, duurzame systeeminnovaties en 

hoogwaardig ruimtegebruik.” Onze kritische noot blijft evenwel van toepassing. 
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visie op een nieuwe vitale toekomst etaleerde door het instellen van twee programma’s waarbinnen op het 

gebied van e-Humanities onderzoek verricht kon worden. De programma’s zijn ToKeN (Toegankelijkheid 

en Kennisontsluiting in Nederland) en CATCH (Continuous Access To Cultural Heritage). Beide 

programma’s zijn aan de aandacht van Cohen en de zijnen ontsnapt. Ons symposium Computers and Art 

stond voor een deel in het teken van de ontwikkelingen op die gebieden. Voor meer informatie over ToKeN 

en CATCH verwijzen we naar de volgende websites 

http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_5XELDW en 

http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_5XSKYG alsmede naar sectie 7. 

 

 

6. Een voorbeeld vanuit CATCH 

 

Om duidelijk te maken wat wij onder e-Humanities verstaan beschrijven wij hieronder een mooi voorbeeld 

vanuit CATCH. Een vervolg op deze ideeën op de roadmap van het TiCC-onderzoek in de komende vijf 

jaar. Andere voorbeelden worden in de secties 8 tot 13 beschreven. Voor inpassing in onze lange termijn 

visie verwijzen we naar sectie 7. 

 

6.1 Het multi-maps model 

Het voorbeeld van multi-maps is ontleend aan het CATCH-onderzoek door promovendus Laurens van der 

Maaten. Hij werkt op het RICH-project (Reading Images in the Cultural Heritage) dat uitgevoerd wordt in 

samenwerking met het RACM (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten). Tijdens 

het onderzoek verbleef Van der Maaten een half jaar als onderzoeker aan de Universiteit van Toronto bij de 

groep van Professor Geoffrey Hinton. 

 

Een belangrijk probleem in de cognitietheorie is de vraag hoe semantische concepten gerepresenteerd 

worden in het menselijk brein. Invloedrijke cognitiewetenschappers zoals Roger Shepard (1957) stelden 

eind jaren zestig de semantic space theory voor. In deze theorie worden semantische concepten 

gerepresenteerd door punten in een metrische ruimte volgens een zogenaamd tweede-orde isomorfisme (zie 

Van den Herik and Postma, 2008). Dit betekent dat punten die dicht bij elkaar liggen in de ruimte op elkaar 

gelijkende concepten representeren. 

 

Amos Tversky (Tversky en Hutchinson, 1986) verwierp in de tachtiger jaren de semantic space theory, 

onder andere omdat een metrische ruimte voldoet aan de driehoeksongelijkheid. De driehoeksongelijkheid 

leidt tot problemen bij de representatie van concepten in een semantische ruimte. Beschouw bijvoorbeeld 

het woord KONING. Dat woord heeft een semantische relatie met het woord MONARCHIE, en deze twee 

woorden dienen dus dicht bij elkaar gerepresenteerd te worden in de semantische ruimte. KONING heeft 

ook een semantische relatie met ons geliefde SCHAKEN, en dus behoren KONING en SCHAKEN ook 

dicht bij elkaar te liggen in de semantische ruimte. Dit leidt echter tot een probleem in de representatie: 

MONARCHIE en SCHAKEN liggen nu automatisch ook dicht bij elkaar in de semantische ruimte, terwijl 

ze geen duidelijke semantische relatie hebben. Tversky’s argumenten leidden ertoe dat de semantic space 

theory aanhang heeft verloren, ten faveure van bijvoorbeeld topic models. 

 

Een mogelijke oplossing voor Tversky’s argumenten tegen de semantic space theory is een computationeel 

cognitief model dat recent is voorgesteld door Laurens van der Maaten en Geoffrey Hinton (2009). Het 

model geeft ieder concept een locatie in elke metrische ruimte van k metrische ruimten. Het geeft voorts 

een gewicht aan ieder punt in elke ruimte. Het resulterende model kan het voorbeeld met KONING, 

MONARCHIE en SCHAKEN nu eenvoudig correct representeren: KONING en MONARCHIE worden 

dicht bij elkaar gerepresenteerd met hoge gewichten in RUIMTE 1, en KONING en SCHAKEN worden 

dicht bij elkaar gerepresenteerd met hoge gewichten in RUIMTE 2. In het model heeft KONING nu een 

semantische relatie met zowel MONARCHIE als SCHAKEN, terwijl MONARCHIE en SCHAKEN geen 

semantische relatie hebben. In Figuur 3 ziet u een voorbeeld van een dergelijke representatie, die 

automatisch door het computationele model geleerd is uit een dataverzameling van menselijke 

woordassociaties. 
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Voorbeeld

Ruimte 1 Ruimte 2

* De representatie is geleerd uit menselijke woordassociatie-data.
 

 

Figuur 3: Twee verschillende semantische ruimten. 

 

 

6.2 De ontwikkeling van ideeën 

Hieronder geven we twee randvoorwaarden voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën in het Humanities 

onderzoek. (1) De huidige technologische ontwikkelingen (veel geheugenruimte, grote computationele 

snelheid) dienen op de voet gevolgd te worden. Alleen hierdoor kan het idee van multi maps volledig 

gerealiseerd worden. (2) Onderzoekers moeten gestimuleerd worden en gevoed worden door ideeën van 

anderen. Dat gebeurt binnen TiCC in ruime mate. Collega Postma zal daar diverse voorbeelden van geven. 

 

 

7. Toekomstvisie 

 

De ontwikkeling van een nieuw vakgebied als e-Humanities dient gepaard te gaan met een visie op dit 

gebied. Het is daarbij aanbevelingswaardig dat die visie past in een grotere visie. Als ik begin met de 

nadruk te leggen op het voorvoegsel “e-” dan zijn er twee vragen relevant: (1) waar gaat de ontwikkeling 

naar toe? en (2) met welke snelheid gebeurt dat? Beide vragen worden hieronder impliciet beantwoord. 

 

7.1 De ontwikkeling gezien vanuit de historie 

Voor kenners van de informatica en de ICT kan ik de ontwikkeling van de competenties van computers en 

computernetwerken tot 2015 gemakkelijk samenvatten (zie Figuur 4). Op dit moment leven we halverwege 

de periode 2005-2015, die gekenmerkt wordt door de agent technology. Eenvoudige voorbeelden zijn de 

Tom Tom (als voorbereiding op de automatisch bestuurde auto), de informatieverzamelende webagenten 

(webcrawlers), alsmede intelligente personificering van mensen voor het doen van aanbiedingen die het 

koopgedrag beïnvloeden. Na de agent technology komt de ant technology (mierenhoop technologie), die 

beter bekend is onder de naam grid technology. Het is duidelijk dat computers steeds intelligenter worden 

en evenzeer is duidelijk dat er geen “gewone” echte obstakels zijn. Elk obstakel kost evenwel tijd om door 

een “slimmerik” uit de weg geruimd te worden. Dat gaat in onze beleving langzaam, maar over een periode 

van 30 jaar toch weer sneller dan aanvankelijk gedacht werd. 

 

Hieronder geven wij een visie in drie delen; te weten (1) een korte termijn visie (5 jaar), een middellange 

termijn visie (30 jaar) en een lange termijn visie (100 jaar). 
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Figuur 4: De ontwikkeling van de e-Technologie. 

 

7.2 Een korte termijn visie (5 jaar) 

De komende vijf jaar liggen toetsenbord en beeldscherm onder vuur, dat wil zeggen: de technologische 

ontwikkelingen vinden op dit gebied plaats. Terzijde merk ik op dat dit gebeurt naast een verdere 

intelligentisering van de software. Daarover spreken we later. 

 

Tussen 2009 en 2015 zullen er technieken ontwikkeld worden waardoor wij kunnen spreken tegen 

computers en zij tegen ons. Op beperkte schaal zijn die computers nu al aanwezig. Ik verwijs naar de fles 

wijn die vanuit zijn etalageplaats de potentiële koper met stem en in de juiste taal informeert over de 

kwaliteit van de wijn, de relatie met andere wijnen en de achtergrond van het productieproces (Wahlster, 

BNVKI Keynote speech, Bad Boekelo, 2008). Als je het voor het eerst hoort, vraag je je af hoe is dit 

mogelijk? Technologisch gezien gaat het hier evenwel om een sensor die (1) de spraak van een potentiële 

klant opvangt of (2) een beeld van de potentiële koper opvangt terwijl de koper naar de fles kijkt of 

misschien wel de fles oppakt voor nadere inspectie. 

 

Moeilijker wordt het als het om een echte conversatie gaat tussen mens en computer. Is de computer van de 

nabije toekomst in staat om onze non-verbale communicatie te begrijpen? Met de grote en duidelijke 

gebaren zal hij geen moeite hebben, maar de bedoelde en vooral de onbedoelde emoties vormen een ware 

uitdaging. Er dient nog veel onderzoek verricht te worden alvorens het zover is, maar andere onderzoekers 

– ook binnen TiCC - hebben hun weg op dit terrein reeds uitgestippeld. Onze eerst TiCC-promovenda 

Pashiera Barkhuysen is een duidelijk voorbeeld. Zij onderzocht in haar proefschrift onder meer de 

interactie van gebruikers met automatische dialoogsystemen die informatie over treinreizen kunnen geven. 

Die systemen maken gebruik van automatische spraakherkenning, en helaas is dat een technologie die op 

dit moment nog niet perfect werkt. Barkhuysen laat zien dat mensen op subtiele (en soms minder ook 

minder subtiele) wijze non-verbaal reageren op herkenningsfouten (Barkhuysen et al., 2005, Barkhuysen 

2008). Onderzoekers van het MIT in Boston hebben aangetoond (op basis van de data door Barkhuysen 

verzameld) dat computers die non-verbale signalen automatisch kunnen detecteren (Wang et al., 2007). 

 

Verkeerd herkend worden (“ik wil niet naar Den Dolder, maar naar Den HELDER!”) kan erg frustrerend 

zijn voor de gebruiker, en een computer die deze frustratie opmerkt en daar weer op kan reageren zal zeker 

als meer gebruikersvriendelijk worden gezien. Dit soort “frustratie-monitoring” is een eenvoudig voorbeeld 

van affective computing (Picard, 1997), oftewel het ontwikkelen van computers met een kunstmatige 

emotionele intelligentie. Het gaat dan om computers die emoties van de gebruiker kunnen herkennen en 

daar op een adequate manier op kunnen reageren. Veel onderzoekers in deze richting proberen 

gebruikersemoties te detecteren op basis van fysiologische metingen (hartslag, bloeddruk, etc.). Tilburgse 

onderzoekers laten echter zien dat non-verbale communicatie een minstens zo betrouwbaar middel kan zijn 
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om gebruiksemoties te detecteren (Wilting et al., 2006, Krahmer et al., 2008). TiCC-promovendus Suleman 

Shahid gaat (in een samenwerkingsverband met TNO) zelfs nog een stapje verder, en onderzoekt of 

computers de emoties van de gebruiker (in positieve zin!) kunnen beïnvloeden (Shahid et al., 2009). Al 

deze onderzoeken passen in de lijn die David Levy (2007) in zijn proefschrift Intimate relationships 

between artificial partners uitgestippeld heeft.  

 

De vervanging van het beeldscherm door een andere technologie is mogelijk veel moeilijker. Ook daaraan 

wordt gewerkt maar niet direct door mensen van TiCC. Wat de positionering van beelden betreft, dat wil 

zeggen op de juiste wijze inzoomen om op de goede plaats te komen, kan misschien gebruik gemaakt 

worden van topic models (Blei, Ng, en Jordan, 2003) of multiple maps (Van der Maaten, 2009; zie sectie 

6). 

 

7.3 Een middellange termijn visie (30 jaar) 

Zoals ik in de komende vijf jaar de principiële doorbraken verwacht op het gebied van cognitie en taal, zo 

verwacht ik analoge doorbraken op het gebied van perceptie en vision in de komende 30 jaar. Dat is een 

periode van 25 jaar na de korte termijn visie. Eerder noemde ik al de automatisch bestuurde auto die dan 

net zo gebruikt zal worden als nu met intenet gebeurt. Overal en veelvuldig. De technieken die in het 

gebied van taal en vision ontwikkeld zullen worden, combineren e-Technology (zie Figuur 4) met e-

Science (zie Figuur 3). Een van de eerste toepassingsgebieden zal het Cultural Erfgoed zijn (zie sectie 12). 

 

Overigens zal het onderzoek op het gebied van cognitie in samenwerking met een toenemende 

computerkracht gestaag doorgaan. Tijdens de Schaakolympiade in Dresden 2008 werd er eveneens een 

workshop georganiseerd over Schaken en Wiskunde. Ik mocht daar een toespraak houden. De aanwezigen 

wilden graag weten hoe het verder zou gaan met het computerschaakonderzoek nu de programma’s 

duidelijk sterker spelen dan de menselijke wereldkampioenen. Met berekeningen, aannames en 

toekomstverwachtingen kwam ik tot de conclusie dat het schaakspel rond 2035 opgelost zou kunnen 

worden. Korte tijd daarna zag ik in de Duitse schaakbladen en op Internet artikelen met als titel 2035 is 

Schluss. 

 

Het moge zo zijn, ik denk echt dat het gaat gebeuren. Mijn geloof in de ontwikkeling van computers is 

inderdaad erg groot. De vraag is dan natuurlijk: wat is de impact op onze wereld als we veronderstellen dat 

op andere gebieden soortgelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Dat brengt ons tot een visie op lange termijn, 

zeg 100 jaar. 

 

7.4 Een lange termijn visie (100 jaar) 

Het geven van een lange termijn visie is een van de moeilijkste onderwerpen die wij kennen. Graag willen 

we iets zinvols zeggen, maar de meeste zaken liggen buiten het begrip van de mensen van nu, ook van de 

wetenschappelijke onderzoekers van nu. De titel van onze rede lijkt te duiden op een uitdagende 

stellingname en misschien hadden sommigen wel een discussie verwacht over Darwinisten en 

Creationisten. Echter, waar Darwin de nadruk legt op de natuurlijke ontwikkeling, gaan wij voor de 

technologische ontwikkeling. Wat de creationisten  betreft kunnen wij zeggen dat wij hier niet de 

vraagstelling behandelen “Can the computer be used to prove God’s existence?” Voor het ontwikkelen van 

ideeën hierover verwijzen we naar de boekbespreking God and Computers (...., 2005) van John Updike’s 

(1986) boek Roger’s Version. 

 

Voor de lange termijn visie doen we eerst een stap terug. We gaan naar 11 mei 1997 toen de menselijke 

wereldkampioen Gary Kasparov verslagen werd door DEEP BLUE. De schakende mens werd gepasseerd 

door de schakende computer. Het was een singularity point, ook al kan (filosofisch) staande gehouden 

worden dat beiden een ander spel speelden (Herschberg en Van den Herik, 1991). Zo’n singularity point 

zal steeds vaker voorkomen, op alle gebieden, in diverse gedaanten. We noemen: schaken, dammen, 

kaartlezen, taalbeheersing, rechtspraak, het herkennen van emoties. Het gehele cognitieve veld zal 

singularities opleveren. 

 

Voor perceptuele taken, waar locomotive skills een belangrijke rol spelen zie ik een singularity point 

omstreeks 2050, wanneer een team van elf robots beter voetballen dan het beste menselijke team. 

Omstreeks 2080 zullen computers in hun juridische beslissingen ook ethische motieven op een juiste 
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manier kunnen wegen. De vraag is dan: hoe gaat het verder? Een gedachtenexperiment moge u inspireren. 

Als computers in staat zijn feilloos een schilderij te kunnen herkennen op grond van onder andere 

penseelstreken, compositie en kleur, dan kan de opslag van deze kenmerken er ook voor zorgen dat er 

programma’s zijn die een perfecte Van Gogh produceren. Alleen de echte Van Goghs (geschilderd door 

Vincent) blijken dan niet perfect te zijn. Hoe dan ook, deze ontwikkelingen zullen op soortgelijke wijze 

plaatsvinden bij het herkennen van emotie en het produceren van emotie. Computers zullen op de lange 

duur beter zijn dan mensen op alle gebieden omdat zij ook in staat zijn menselijk gedrag te produceren. 

 

Kurzweil (2006) noemt het totale omslagpunt de Singularity. Hij is van mening dat dit omstreeks 2048 zal 

plaatsvinden. Wij onderschrijven zijn lijn van denken, maar zijn van mening dat deze ontwikkelingen nog 

ongeveer 500 jaar op zich laten wachten. Dit neemt niet weg dat het goed is om er nu reeds op te 

anticiperen. 

 

 

8. De vriendelijke computer 

 

De computer verandert. In zijn huidige vorm is een computer een zeer krachtig instrument in de handen van 

experts. Voor de niet-experts, en zeker voor diegenen die geen ervaring hebben met computers, is het een 

weerbarstig, moeilijk toegankelijk, en onvriendelijk apparaat. Hoewel de verregaande maatschappelijke 

penetratie van computers anders doet vermoeden, heeft de computer nog lang niet zijn uiteindelijke 

verschijningsvorm bereikt.  

 

8.1 Robot of avatar 

De computer van de toekomst ziet er menselijker uit dan HAL 9000 uit de beroemde film van Stanley 

Kubrick (Figuur 5a). Het is een robot of een avatar met de gedaante van een mens, of een min of meer op 

een mens lijkend wezen zoals Shrek (Figuur 5b). Op een scherm of op een mobiel schermpje van de 

toekomstige computer gaan we de dialoog aan met Shrek of een andere avatar. De computer van de 

toekomst past zich aan de gebruiker aan in plaats van andersom en is in staat non-verbale signalen te 

herkennen zoals het fronsen van de wenkbrauwen of het lachen als een boer die kiespijn heeft. Afgaande op 

de vele science fiction films lijkt de ontwikkeling van een dergelijke vriendelijke computer een trivialiteit, 

maar in werkelijkheid is het een zeer complexe onderneming.  

 

8.2 De complexiteit van non-verbale communicatie 

De onderschatting van de complexiteit wordt veroorzaakt door het gemak waarmee wij als mensen 

onderling communiceren. In vergelijking met schaken of redeneren is dergelijke communicatie voor ons 

veel eenvoudiger. Voor computers is hier echter het omgekeerde het geval. Schaken is goed 

formaliseerbaar, dat wil zeggen dat het schaakspel en haar regels relatief gemakkelijk zijn te vertalen in 

voor de computer begrijpelijke termen (ALS-DAN regels). De regels en verschijningsvormen van non-

verbale communicatie zijn veel moeilijker te vertalen in voor de computer begrijpelijke termen. 
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(a) (b) 

            
 

 

Figuur 5: (a) de HAL 9000, de computer uit de film 2001, A Space Odyssee van Stanley Kubrick uit 1968. 

(b) Toekomstige computers worden gekenmerkt door vriendelijke avatars op het beeldscherm. De 

afbeelding toont de volledig virtuele Shrek uit de gelijknamige computeranimatiefilm van Dreamworks uit 

2001.  
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9. Non-verbale communicatie 

 

Een vriendelijke computer wordt pas een volwaardige communicatiepartner wanneer het op een menselijke 

wijze kan communiceren. De geschiedenis van de ontwikkeling van spraakherkenningsoftware illustreert 

op treffende wijze de complexiteit van de menselijke communicatie. Naast de verbale communicatie vormt 

de non-verbale communicatie een belangrijke uitdaging. Het onderzoek naar non-verbale mens-computer 

communicatie staat nog in de kinderschoenen. Voorbeelden van non-verbale communicatie zijn: 

gezichtsexpressies, lichaamshouding en gebaren. Een vriendelijke computer dient dergelijke communicatie-

uitingen te herkennen en te genereren. Ons onderzoek richt zich op de herkenning. De ontwikkeling van het 

geloofwaardig genereren van non-verbale expressies in robots en avatars is elders in volle gang en wordt 

gestimuleerd door animatiefilms zoals Shrek.  

 

9.1 Analyse van expressies 

Een robot of avatar wordt een volwaardige gesprekspartner wanneer er sprake is van multimodale interactie 

tussen avatar en gebruiker. De multimodale interactie bestaat uit verbale communicatie (spraak) en visuele 

communicatie (expressies, lichaamshouding en gebaren). De avatar reageert op de expressies, gebaren, en 

gebeurtenissen in haar omgeving en genereert de passende communicatievorm en de gebruiker, of beter 

nog: communicatiepartner, reageert hier weer op. Tijdens een van de eerste TiCC colloquia op 14 januari 

van dit jaar heb ik geleerd dat in het domein van de mens-computer interactie dit proces “entrainment” 

wordt genoemd. Entrainment is sterk gerelateerd aan de koppeling die gesitueerde agenten hebben met hun 

omgeving (Postma, 2003). De communicatie en cognitie groep binnen TiCC, meer specifiek mijn collega 

hoogleraren Emiel Krahmer en Marc Swerts, zijn experts op het gebied van verbale en non-verbale 

communicatie. Hun onderzoek biedt prachtige aanknopingspunten voor de ontwikkeling van vriendelijke 

computers. Gezamenlijk zullen we met behulp van zogenaamde dimensiereductietechnieken videos van 

non-verbale uitingen bij kinderen analyseren (Swerts en Krahmer, 2005). Hiermee kunnen we onderzoeken 

in hoeverre niet-verbale gezichtsexpressies automatisch kunnen worden geïnterpreteerd door moderne 

computertechnieken.  

 

9.2 Toepassing in commerciële computer games 

In de commerciële computer games kan de automatische herkenning van expressies een belangrijke rol 

spelen bij het tot stand brengen van een non-verbale interactie tussen de virtuele en de echte spelers. Onze 

collega Pieter Spronck exploreert samen met promovendus Giel van Lankveld het grensgebied tussen de 

commerciële computer games en psychologie. Door middel van een analyse van het gedrag van de 

menselijke speler kan de computer een inschatting trachten te maken van het karakter van de menselijke 

speler en het spelverloop hierop aanpassen. 

 

 

10. Herkenning van gezichten 

 

In het kader van het door Senter Novem gesubsidieerde Persuasive Agents project dat wij gezamenlijk met 

Cees Midden en Jaap Ham van de Technische Universiteit Eindhoven en Ad van Berlo en Matijn van de 

Made van de Stichting Smart Homes uitvoeren, ontwikkelt promovendus Wilco Moerman 

gezichtsherkenningsalgoritmen voor robots of avatars. Zijn algoritmen vormen de eerste stappen in de 

ontwikkeling van een vriendelijke computer. In Eindhoven voeren Maaike Roubroeks en Suzanne Vossen 

psychologische experimenten uit met een robot om te bestuderen in hoeverre zij van invloed zijn op het 

gedrag van proefpersonen. Uiteindelijk zullen we onze technieken testen in het mobiele Smart Home naast 

het Evoluon in Eindhoven dat daar is neergezet en ingericht door de Stichting Smart Homes. De focus van 

ons onderzoek is gericht op de herkenning van gezichten en, uiteindelijk, de herkenning van non-verbale 

signalen en expressies. Wederom lijkt gezichtsherkenning een eenvoudige taak, maar voor computers is dat 

allerminst het geval. Figuur 6 geeft een mooie demonstratie van de efficiëntie van menselijke 

gezichtsherkenning, zelfs wanneer de kwaliteit van de beelden te wensen over laat (Sinha et al., 2006). Wij 

trachten efficiënte en betrouwbare automatische gezichtsherkenning te realiseren door te leren van het 

biologische voorbeeld. Zo is bijvoorbeeld bekend dat wenkbrauwen van belang zijn voor de herkenning 

van gezichten zoals geïllustreerd wordt in Figuur 7 (Sadr et al., 2003).  
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Figuur 6: De identiteit van bekende personen1 is redelijk goed te herkennen uit vage afbeeldingen 

(overgenomen uit Sinha et al., 2006). 

 

 
Figuur 7: Illustratie van het belang van wenkbrauwen voor de herkenning van Richard Nixon (boven) en 

Winona Ryder (onder). (Overgenomen van Sadr et al., 2003) 

 

 

11. Herkenning van zeldzame patronen 

 

Naast de ontwikkeling van vriendelijke computers, ontwikkelen wij patroonherkenningstechnieken (ook 

wel machine-learning technieken genoemd), voor andere domeinen.  

 

11.1 Anomalieën 

In het kader van het door het Embedded Systems Instituut gecoördineerde POSEIDON project proberen we 

in nauwe samenwerking met Thales in Hengelo en onderzoekers van andere Nederlandse universiteiten, 

zeldzame, verdachte patronen op te sporen uit gegevens van scheepsverkeer voor de Nederlandse kust. 

Jeroen Janssens en Ildiko Flesch werken aan slimme methoden die organisaties zoals de kustwacht kunnen 

ondersteunen bij het vinden van naalden in de hooiberg. Promovendus Jeroen Janssens onderzoekt 

methoden die automatisch kunnen detecteren wanneer een patroon afwijkt van wat normaal is. Postdoc 

Ildiko Flesch werkt aan probabilistische netwerken die op basis van waarschijnlijkheden kunnen redeneren 

over mogelijke dreigingen.  

 

 
1De namen behorende bij de afbeeldingen zijn: (1) Michael Jordan, (2) Woody Allen, (3) Goldie Hawn, (4) Bill Clinton, (5) Tom 

Hanks, (6) Saddam Hussein, (7) Elvis Presley, (8) Jay Leno, (9) Dustin Hoffman, (10) Prince Charles, (11) Cher, en (12) Richard 

Nixon. 
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11.2 Herkenning van intenties 

De detectie van een dreiging, komt veelal neer op het herkennen van de intenties van schepen of personen. 

Promovendus Niels Snoeck, werkzaam bij Novay (voorheen het Telematica instituut) onder leiding van dr. 

Henk Eertink, ontwikkelt methoden die de intenties van personen automatisch afleiden uit sensorsignalen. 

Dergelijke intentieherkenning kent belangrijke toepassingen voor toekomstige vriendelijke computers. 

Door de automatische herkenning van de intenties van gebruikers kan de vriendelijke computer adviezen en 

suggesties op maat verschaffen.  

 

11.3 Ranking en abstinentie 

Binnen het ToKeN project IPOL houdt Stijn Vanderlooy (2008) zich bezig met de classificatie van 

patronen. Hij heeft een techniek ontwikkeld die bestaat uit twee nieuwe onderdelen; te weten (1) een 

volledige ranking in plaats van een classificatie, en (2) abstinentie (onthouding) van een 

classificatiebeslissing. Een hogere ranking komt overeen met een grotere mate van zekerheid en in geval 

van een te lage zekerheid kan worden gekozen voor abstinentie.  

 

11.4 Medische patroonherkenning 

In het medische domein ontwikkelt promovendus Ruud van Stiphout patroonherkenningstechnieken voor 

de bepaling van effectieve radiotherapie voor de behandeling van tumoren en kanker. In nauwe 

samenwerking met professor Phillipe Lambin van Maastro Clinic in Maastricht, zoeken we naar 

mogelijkheden om de diagnose en behandeling van kanker beter af te stemmen op de individuele patiënt. 

Samen met dr. Marius Nap van het Atrium Ziekenhuis in Heerlen, ontwikkelen we slimme oplossingen ter 

ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden van de patholoog. Naast automatische beeldherkenning 

van tumoren richten we ons ook op technieken die helpen bij het vinden van de juiste medische literatuur. 

 

11.5 Rekenkracht 

Bij het zoeken naar zeldzame patronen gaat het om de toepassing van machine-learning algoritmen op 

enorme hoeveelheden data. Mijn collega hoogleraar Antal van den Bosch - ooit mocht ik hem samen met 

Ton Weijters begeleiden bij zijn promotieonderzoek - heeft enorm veel ervaring met de ontwikkeling en 

toepassing van machine learning algoritmen op grote databestanden. Zoals hij ooit vond dat veel moeilijke 

taalproblemen gemakkelijker oplosbaar worden wanneer er grote aantallen voorbeelden beschikbaar zijn, 

zo vinden wij nu dat veel moeilijke beeldherkenningsproblemen gemakkelijker oplosbaar worden met 

voldoende voorbeelden. In dat opzicht loopt Antal een aantal jaren voor. In de komende jaren hoop ik hem 

natuurlijk in te halen en nog veel van hem te kunnen leren. 

 

 

12. Herkenning van patronen in schilderijen 

 

Ten slotte noem ik hier het onderzoeksproject waarover we vandaag een bijzonder symposium hebben 

gehad. De intrede van de computer in de kunst. In de toekomst zal iedere kunstexpert werken met 

computers. In eerste instantie zal het gebruik van computers beperkt blijven tot de gezamenlijke analyse 

van digitale reproducties van schilderijen door experts op verschillende locaties. In latere instantie zullen 

beeldanalyse- en patroonherkenningtechnieken de expert ondersteunen bij haar of zijn onderzoek.  

 

12.1 Van beelden naar getallen 

Ons onderzoek naar schilderijen, en eigenlijk al ons beeldanalyse- en beeldherkenningsonderzoek, tracht 

beelden te vertalen naar reeksen van getallen, zodanig dat beelden die op elkaar lijken resulteren in reeksen 

van getallen die op elkaar lijken. Ik neem u mee naar de kelder van ons mooie onderzoeksgebouw. In de 

werkplaats aldaar ziet u dat een computer een rekenmachine is en enkel met getallen kan werken en op dat 

niveau geen benul heeft van de inhoud of betekenis van de beelden. Door de vertaling in een reeks getallen 

kan de computer beelden vergelijken. U kunt zich voorstellen dat de succesvolle vertaling van beelden in 

getalsrepresentaties allerlei interessante mogelijkheden biedt voor toepassingen variërend van zoeken op 

beeldinhoud in Google images tot het semi-automatisch analyseren van afbeeldingen van tumoren zoals wij 

trachten te doen in nauwe samenwerking met Marius Nap van het Atrium ziekenhuis in Heerlen. In het 

kunsthistorische domein bevatten de uit schilderijen verkregen reeksen van getallen informatie over de 

structuur van penseelstreken (zie bijvoorbeeld Berezhnoy et al. 2009) en (soms) over de authenticiteit van 

een schilderij. Wanneer wij een valse Van Gogh, zoals één van de Wacker vervalsingen, vertalen in een 
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getallenreeks, dan zien wij duidelijke verschillen met echte Van Gogh’s (Johnson et al., 2008). De 

eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niet alle vervalsingen zo duidelijk te herkennen zijn. Daarvoor zijn ofwel 

onze getallenreeksen nog niet goed genoeg ofwel onze digitale reproducties van onvoldoende kwaliteit. 

Eén van de aardige toepassingen van onze technieken is dat we uitgaande van getallenreeksen ook 

schilderijen kunnen creëren. Zo kunnen we een Wacker beter op een echte van Gogh laten lijken door de 

getallen meer Van-Gogh eigenschappen te geven. Op dezelfde wijze kunnen we een Van Gogh meer 

Wacker eigenschappen geven. Gezien de beperkte kwaliteit van onze getalreeksen, lukt dat enkel voor 

kleine delen van het schilderij. Het is nog niet mogelijk een heel digitaal schilderij te genereren. Op dit 

moment zullen velen van u denken: “en dat is maar goed ook”.  

 

12.2 Complementariteit 

Laat ik daarom nog maar eens benadrukken dat de ontwikkeling van deze technieken niet bedoeld is om de 

kunsthistoricus te vervangen. Het is overigens sterk de vraag of dat mogelijk is en meer nog of dat 

wenselijk is. De kunsthistoricus ziet en weet dingen die de hedendaagse computer niet ziet of weet. 

Anderzijds ziet de computer dingen die de kunsthistoricus niet ziet. Deze complementariteit vormt de basis 

voor ons onderzoek in het cultureel erfgoed en in alle andere domeinen waarover ik vandaag sprak. 

 

12.3 Een kwestie van geloof 

Mijn geloof in de computer komt voort uit mijn geloof in de kracht van de menselijke cognitie en 

waarneming. De toekomstige computer is een vriendelijke computer, een begripvolle kompaan die je 

advies geeft, er uit ziet zoals je hem of haar graag ziet, je waarschuwt voor fouten of inconsistenties en je 

ondersteunt bij moeilijke taken. Het leidt geen twijfel dat we een vertrouwensband ontwikkelen met de 

vriendelijke computer. We zullen een speciale band met onze avatars en robots opbouwen en uiteindelijk 

gaan geloven dat ze echt bestaan. Recent onderzoek laat zien dat non-verbale communicatie en de 

verwerking van religieuze ervaringen gebaseerd zijn op dezelfde hersengebieden (Kapogiannis et al., 

2009). Deze hersengebieden behoren tot de meest recent geëvolueerde gebieden en zijn geassocieerd met 

het herkennen van de intenties van anderen en met de verwerking van taal en metaforen. Mijn geloof in de 

vriendelijke computer komt voor een klein deel voort uit de alsmaar toenemende rekenkracht en 

intelligentie van computers en voor het grootste deel uit het besef dat ons vermogen om te willen geloven 

eindeloos is. 
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13. Dankwoord 

 

Aan het einde van ons beider rede heb ik de gelegenheid om mede namens Jaap woorden van oprechte 

dank uit te spreken. U moet het ons maar niet kwalijk nemen, maar de lijst is lang.  

 

Lieve Jacqueline! 

Je had er vandaag graag bij willen zijn, maar het heeft niet zo mogen zijn. Je had een belangrijke rol in de 

voorbereidingen van deze dag. Als het ons gegund was, had je zeker ook mijn oratietekst nog kritisch 

doorgenomen en daar allerlei kritische kanttekeningen bij geplaatst. Ook zou je – vlak voor mijn optreden 

alhier – mijn baret nog een corrigerende tik hebben gegeven. Het leven zonder jou is leeg en ik mis je 

iedere dag. 

 

Lieve Wouter en Coen! 

In deze moeilijke tijd ondervind ik veel steun van jullie en jullie hopelijk ook van mij. Met vallen en 

opstaan zullen we ons er doorheen slaan, want dat hebben we immers afgesproken. Jullie moeder zou trots 

op jullie zijn. 

 

Lieve Schoonouders! 

 

 

Hooggeleerde Van der Duyn Schouten, beste Frank! 

Wij zijn je zeer erkentelijk voor je ideeën, je inzet en je vertrouwen in ons. Je bestuurlijke competentie is 

groot. Je slagvaardigheid is een voorbeeld voor veel bestuurders in Nederland. In zeven maanden een 

operatie uitvoeren zoals jij met je medebestuurders gedaan hebt is een prestatie van formaat. Wij bedanken 

je hierbij expliciet en zijn vooral voornemens waar te maken wat we beloofd hebben.  

 

Zeer gewaardeerde van Oorschot, beste Hein!  

Wat heb jij met Frank een geweldige tandem gevormd. Wij hebben het zeven maanden van nabij mogen 

zien. Je hebt het pad geëffend en toen alles klaar was heb je ons benoemd. Tegelijk. Voor ons een groot 

teken van vertrouwen. Dank je voor je open optreden.  

 

Hooggeleerde Eijlander, beste Philip! 

Zeer geachte Mw. de Koning-Martens, beste Wilma! 

Jullie werden al op 4 oktober 2007 bij de plannen van Frank betrokken. Het was voor Jaap een hernieuwde 

kennismaking met Philip, en een eerste ontmoeting met Wilma. Daarna ging het fortissimo. 

 

Hooggeleerde De Ruyter, beste Arie! 

Na Frank was jij de beslissende schakel in onze plannen. Je gedurfde opstelling, de gezamenlijke 

achtergrond van Jaap en jou, alsmede je drive om iets groots van de Faculteit Geesteswetenschappen te 

maken heeft ons zover gebracht. We zijn blij met je bestuurlijke slagvaardigheid. Na zeven maanden 

ontdekten we pas dat je heel goed kan praten, want tot dan toe handelde je in stilte. Dank voor alle 

ondersteuning. 

 

Hooggeleerde Van den Bosch, beste Antal! 

Wat een vreugde om weer met jou herenigd te worden. Want een prachtig vooruitzicht om onze 

gezamenlijke plannen hier in Tilburg in de komende jaren te mogen verwezenlijken. Wees ervan overtuigd, 

dat we er tegenaan gaan. 

 

Hooggeleerde Van Roermond, beste Bert!  

Zeer gewaardeerde Oostrom, beste Lex! 

Zeer gewaardeerde Jacobs, beste Leen! 

Jullie inzet bij onze onderhandelingen was fair, to the point en constructief. Onze gesprekken (Bert en Lex) 

verliepen bijzonder opbouwend en het rekenwerk (Leen) was tot in de puntjes verzorgd. Dank voor jullie 

bijdrage aan onze overgang. 

  

Hooggeleerde Bunt, beste Harry! 
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Hooggeleerde Maes, beste Fons! 

Als opperhoofden van het Departement Communicatie en Informatiewetenschappen (DCI) waren jullie 

betrokken bij onze overgang. Harry als afscheidnemend hoofd en Fons als aantredend hoofd. De ruimte die 

jullie allebei aan ons drieën (Van den Bosch, Van den Herik, en Postma) gaven voor de instelling van TiCC 

was groots. Dank voor jullie opstelling en nog meer dank voor jullie blijvende ondersteuning en deelname 

in TiCC. 

  

Hooggeleerde Krahmer, beste Emiel! 

Hooggeleerde Swerts, beste Marc! 

Wat zijn jullie geweldige kameraden. Daarmee gaan we gemakshalve voorbij aan jullie geweldige kennis, 

jullie staat van dienst in de wetenschap en jullie positie aan de UvT. Jullie komt de eer toe om ons als 

“indringers” in jullie wereld zulk een geweldig ontvangst gegeven te hebben die wij als zodanig expliciet 

mochten ervaren. We bedanken jullie vooral voor jullie openheid en voor jullie adaptiviteit. Jullie zijn 

essentieel voor het slagen van TiCC, dus rekenen wij op jullie. Op het symposium van vandaag hebben 

jullie dit reeds waargemaakt. Dus nogmaals dank.  

 

Dan willen we nog de wereld van de kunst, de wereld van Rembrandt en Van Gogh bedanken, alsmede de 

wereld van de wetenschap in internationaal verband. Jullie, kunst- en ICT-experts hebben voor een 

fantastisch TiCC-openingssymposium gezorgd. Wij zijn jullie daar zeer dankbaar voor. 

 

Hooggeleerde Van de Wetering, beste Ernst! 

Wij herinneren ons nog goed ons eerste bezoek aan jou in Amsterdam, met onze eerste computerresultaten. 

Jij was toen de enige hoogleraar die buiten zijn directe expertise (de kunst) onderzoek deed in het 

Rembrandt Research project. Hoewel jouw onderzoek chemisch van aard is (immers mede gesponsord door 

DSM), was je voor ons het grote voorbeeld. Wat in de chemie kan, kan zeker in de kunstmatige 

intelligentie en wellicht beter. Jij stimuleerde ons vooral in het eerste begin, hoewel je zelf niets met 

computers had. Wij beschouwen het als een eer dat je vandaag hier hebt willen zijn en dat je jouw visie op 

Rembrandt en zijn kunstwerken hebt gegeven. Dank je. 

 

Zeer geleerde en gewaardeerde Van Gogh Museum-medewerkers; beste Ella, Chris en Louis!  

Wij zijn zeer verheugd dat jullie hier waren, en dan nog wel met zulke mooie verhalen. Door onze 

samenwerking en spraakmakende resultaten hebben wij mede de overstap naar Tilburg kunnen maken. Het 

hoe en waarom hebben we al eerder uitgelegd in deze rede. Inderdaad, Chris, als Oudewater een 

universiteit gehad had, dan waren we wellicht van mening veranderd, als jij ons een goed aanbod gedaan 

had. Graag bedanken we Ella en Louis voor hun bijdrage voor authenticiteit en Chris voor het mede 

vormgeven van deze dag door zijn bespiegelingen over het geloof, zoals Vincent die met broer Theo 

uitwisselde.  

 

Hooggeleerde Daubechies, beste Ingrid! 

Met veel vreugde zien we in jou een “Dritte im Bunde”. Je kennis van zaken is fenomenaal, je 

verbeeldingskracht groot, evenals je doorzettingsvermogen. In alle eenvoud kun je charmant vertellen over 

jezelf, je achtergronden en Princeton. Verder ben je te groot voor België en Nederland samen (onze 

mening). We beschouwen het als een grote eer dat je hier bent en op het symposium hebt gesproken. Wij 

hopen nog heel lang met je samen te werken.  

 

Hooggeleerde Iida, beste Hiroyuki! 

Many times you have visited the Netherlands, but this time it is the first time that you are in Tilburg. 

Indeed, Tilburg University is our current challenge. We are happy to work here and to continue our 

longstanding cooperation with you, now with the Tilburg University as our new basis under the name 

TiCC. It may be a pleasant surprise to you as Secretary-Treasurer of the ICGA that “Jook” is here, too. We 

thank you for your contribution at the symposium Computers and Art. 

 

Beste Joke! 

De werkvloer wordt door de hoge omes het meest onderschat. Wees ervan overtuigd dat wij een 

uitzondering zijn. Jouw kennis, overzicht, inzicht en werkkracht vormen voor ons een stimulans om nog 

harder te werken. Het is een beetje ouderwets, twee mannen die zich uitsloven voor een vrouw. Toch doen 



 28 

we het graag voor je en hopelijk nog vele jaren. 

 

Lieve ouders, Lieve Letty, kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen! 

Sta ons toe om in deze bijzondere situatie jullie voor een keer gezamenlijk toe te spreken. Voor ons zijn 

jullie superbelangrijk. In eerdere redes, op ander plaatsen en andere tijden hebben wij daar reeds vele malen 

bij stil gestaan. Die woorden gelden nog steeds. Daarom zeggen wij hier jullie allemaal tegelijk veel dank 

voor jullie ondersteuning in de afgelopen jaren. 

 

Wij leggen het woord neer1 

 
1 In vervolg op onze afscheidsrede (van den Herik en Postma, 2008) zeggen wij nu in vertaling wat bij 

bedoelen uit te drukken met diximus. 
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