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Mijnheer de Rector Magnificus, 
dames en heren, 

lnleiding 

Onze samenleving wordt steeds 
afhankelijker van het daadwerkelijk 
beschikbaar zijn van grate hoeveel
heden informatie voor alle burgers. 
Een ontwikkeling als Internet biedt 
voor deze behoefte interessante 
mogelijkheden, omdat steeds meer 
mensen hierdoor toegang krijgen 
tot alle informatie die anderen via 
dit electronisch medium ter 
beschikking stellen. In vele bedrijfs
omgevingen hebben de werkne
mers reeds de mogelijkheid om met 
behulp van dezelfde technologie 
alle informatie tot zich te nemen die 
op het bedrijfsnetwerk publiek aan
wezig is. Zo'n bedrijfsnetwerk heet 
dan een Intranet. 
Internet is oak het forum bij uitstek 
dat het recht op vrije meningsuiting 
garandeert. ledereen kan publiceren 
wat hij of zij wil, en de hele wereld 
kan het lezen. Als we de politici 
moeten geloven dan is dit technolo
gische medium nag niet voor alge
meen gebruik geschikt, omdat het 
nag niet mogelijk is om deze vrije 
meningsuiting tenminste zo aan 
banden te leggen dat kinderen war
den afgeschermd van pornogra
fisch materiaal. In dit betoog zal ik 
proberen te illustreren en U ervan te 
overtuigen dat niet het afschermen 
van informatie de grootste hinder
paal vormt voor bredere toepassing 

van Internet technologie. Het ver
schaffen van toegang tot die infor
matie die de gebruiker nodig heeft 
is een nag veel moeilijker probleem. 
Eigenlijk is dit probleem al zeer lang 
bekend, en voor een groat aantal 
toepassingen is er buiten de infor
maticawereld oak een oplossing 
voorhanden. Er zijn immers tal van 
organisaties die informatie uit ontel
bare bronnen verzamelen, en daar
uit een selectie presenteren die 
bedoeld is voor een bepaald 
publiek. Kranten , tijdschriften , radio 
en televisiejournaals, het jeugdjour
naal en het nieuws voor doven en 
slechthorenden zijn voorbeelden 
van diensten die in functie van hun 
publiek informatie selecteren en op 
een aangepaste wijze presenteren. 
De informatica maakt het mogelijk 
om vergelijkbare, maar tegelijk nog 
veel betere diensten te ontwikkelen 
en aan te bieden voor de giganti
sche hoeveelheid informatie die in 
electronische vorm beschikbaar is, 
via Internet en meer bepaald via het 
medium World Wide Web, of kort
weg "het Web'', en die dagelijks 
met gigabytes aangroeit. 

Voor het verschaffen van toegang 
tot informatie die aan de behoeften, 
wensen en eisen van de gebruiker 
voldoet zijn verschillende methoden 
en technieken in ontwikkeling: 
• Robots of Spiders doorzoeken 

een bedrijfsnetwerk of het Web. 
Ze verzamelen documenten in 
een index-database of selecteren 
meteen die documenten die aan 
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een bepaalde informatievraag 
voldoen. 

• Agents warden gebruikt als per
soonlijke assistenten, die uit het 
zoekgedrag en de (werk)omgeving 
van de gebruiker afleiden wat de 
informatiebehoeften van die 
gebruiker zijn, en die vervolgens, 
eventueel in afwezigheid van die 
gebruiker, zelf op zoek gaan naar 
documenten die aan die behoef
ten voldoen. 

• Adaptieve Hypertekst wordt 
gebruikt om de presentatie van 
informatie aan te passen aan het 
kennisniveau en de wensen van 
de gebruiker. 

In dit betoog zal ik illustreren dat de 
combinatie van deze technieken het 
mogelijk maakt om informatie te 
leveren die aangepast is aan de 
gebruiker, en dit niet omdat een 
selecterende en mogelijk ook cen
surerende instantie dit bedacht 
heeft, maar omdat een intelligent 
stuk software dit uit het zoekgedrag 
van de gebruiker kan afleiden. 
Tevens zal ik aangeven dat wanneer 
de Universiteit wil inspelen op de 
rol die bedrijfsbrede en wereldwijde 
netwerken nu reeds vervullen in de 
informatietechnologie branche, en 
die in de toekomst alleen maar zal 
uitbreiden, er meer nodig is dan 
een "notebook-project" en een zeer 
hoge snelheidsnetwerk tussen de 
Nederlandse universiteiten. 
lk zal mijn betoog beeindigen met 
een korte dankbetuiging aan perso
nen en instanties die het mogelijk 
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hebben gemaakt dat ik aan deze 
wetenschappelijke en technologi
sche ontwikkelingen een bijdrage 
heb mogen leveren en dat ook in 
de toekomst nog zal kunnen doen. 

Robots, spiders and index
databases 

V66r de kornst van snelle netwer
ken bestonden informatiebronnen 
veelal uit databases van teksten en 
specifiek hiervoor ontwikkelde 
zoekprogramma's. In vele gevallen 
werden opzoekingen niet door de 
domein-expert uitgevoerd, maar 
door informatici, die complexe 
cryptische syntaxen konden 
beheersen, en de betekenis van 
Booleaanse logische expressies 
konden doorgronden. 

Het onderzoeks- en ontwikkelings
gebied van de information retrieval 
evolueerde bijna tot een tak van 
sport, met de TREC wedstrijd als 
hoogtepunt. De vele deelnemers 
aan deze wedstrijden kunnen ruw
weg warden onderverdeeld in twee 
kampen: 
• Sommige onderzoekers waren en 

zijn van mening dat de beste 
zoekresultaten kunnen verkregen 
warden wanneer de zoekmachine 
de natuurlijke taal kan begrijpen. 

• Een aantal anderen gaan echter 
uit van statistische analyses van 
woordgebruik, zonder de taal te 
hoeven begrijpen, en zonder te 
weten welke woorden werk-



woorden, zelfstandige naamwoor
den, bijwoorden, of nag iets 
anders zijn. 

Het klinkt misschien ongelooflijk, 
maar tot nu toe zijn de methoden 
die gebruik maken van natuurlijke 
taalanalyse nag niet in staat geble
ken betere zoekresultaten op te 
leveren dan de methoden die maar 
wat goochelen met frequenties van 
woordgebruik. 
De uitvinding van de CD-ROM heeft 
het mogelijk gemaakt grate data
bases met teksten en multimedia 
informatie tot op elke werkplek en 
tot in de huiskamer te brengen. Het 
zilveren schijfje, door Philips ont
wikkeld om een uurtje muziek te 
kunnen afspelen, kan meer tekst 
bevatten dan een mens in een 
maand tijd kan lezen, en oak meer 
tekst dan vele mainframe compu
ters van slechts enkele jaren gele
den konden opslaan en verwerken. 
De grootste uitdaging van de CD
ROM is echter niet de techniek van 
de data opslag en het opvragen 
van informatie. De CD-ROM op de 
werkplek en in de huiskamer be
tekent dat de domein-expert, de 
eindgebruiker en zelfs Jan met de 
PC in staat moeten zijn am in een 
grate tekst-database informatie op 
te zoeken zonder alles te moeten 
lezen. 
Het gebruik van zoekmachines 
door eindgebruikers heeft de 
wereld van de information retrieval 
grondig door elkaar geschud. Het 
onderzoeksveld had zich altijd 

geconcentreerd op technieken om 
nauwkeurig gestelde vragen zo 
goed mogelijk te beantwoorden 
door relevante documenten te 
selecteren. Het was daarbij niet 
belangrijk dat vragen op een een
voudige wijze konden warden 
gesteld. Orn voor eindgebruikers 
geschikt te zijn moesten nieuwe 
methoden warden bedacht om vra
gen op een intu'ltieve wijze te stel
len, bijvoorbeeld door alleen maar 
een paar kernwoorden te geven. In 
de information retrieval is men 
inmiddels zover gevorderd dat een 
goede selectie van relevante docu
menten mogelijk is wanneer de 
gebruiker ongeveer 20 kernwoor
den geeft, waarvan de meeste, 
maar niet noodzakelijk alle woorden 
in de gevonden documenten voor
komen. 
De komst van Internet, en meer 
specifiek van World Wide Web, 
heeft andermaal een revolutie ver
oorzaakt in de information retrieval. 
Daar waar de informatie op een 
CD-ROM gemakkelijk te benaderen 
is, en geconcentreerd in een data
base, zijn de documenten in World 
Wide Web over de hele wereld ver
spreid, niet gecatalogiseerd, en ook 
nag eens moeilijk bereikbaar door 
de onbetrouwbare werking van vele 
computers die de informatie bevat
ten en door de zeer wisselende 
snelheid en betrouwbaarheid van 
Internet. 
World Wide Web bestaat uit een 
zeer groat aantal documenten, 
meestal teksten en illustraties, die 

5 



met elkaar verbonden zijn door 
middel van hypertekst links. Die 
links zijn aktieve verwijzingen tus
sen documenten. Ze kunnen het 
best vergeleken warden met een 
literatuurverwijzing, maar dan zo 
dat wanneer je met behulp van de 
computermuis de link aanklikt de 
verwijzing wordt gevolgd en het 
betreffende artikel op het scherm 
verschijnt, ook al staat dit op een 
computer aan het andere eind van 
de wereld. Dit hypertekst mecha
nisme is de grate kracht van World 
Wide Web, maar tegelijk ook de 
belangrijkste zwakte: 
• Een document op het Web kan 

warden opgevraagd door in een 
WWW-browser het adres van dat 
document in te typen. 
Documenten waarvan men het 

adres niet kent zijn uitsluitend te 
benaderen door het volgen van 
hypertekst links vanuit documen
ten die wel bekend zijn of die eer
der werden gevonden. Vanuit een 
bekend vertrekpunt is wellicht niet 
elk document op het Web te 
bereiken door een (onbeperkt 
groot aantal) links te volgen. De 
onderstaande figuur illustreert dit 
probleem (start links bovenaan): 
Nadat alle links die men kan vin
den gevolgd zijn blijven er twee 
knopen in de graaf over die niet 
bereikt kunnen worden. 

• Al zouden alle documenten op het 
Web wel met elkaar verbonden 
zijn, dan nog is het Web als archi
tectuur om informatie te vinden 
niet geschikt omdat de snelheid 
van het netwerk onvoldoende is 

,, ,.-·-------- ---- , server A --- server B 

:'

/ \/ \/\--;\·-.. _......,,' ~/\ / \\, 
. I\ I • \ 

' / \~ \ \/\~/ 

server C 
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om in korte tijd alle documenten 
op te vragen. Alleen al de teksten 
op het Web worden geschat op 
ongeveer 100 Gigabyte. Als het 
netwerk helemaal ter beschikking 
zou staan van een enkele gebrui
ker dan zou het nag minstens een 
week duren om alle informatie te 
verzamelen en te doorzoeken. 
Bovendien zijn vele informatie
bronnen vaak niet beschikbaar 
omdat computers of netwerken 
tijdelijk buiten gebruik zijn, of zo 
zwaar overbelast dat het wel lijkt 
alsof ze helemaal niet werken. Als 
een gebruiker thuis met een tele
foon-modem het Web probeert af 
te zoeken dan duurt het niet een 
week maar minstens een heel 
jaar. 

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn 
dat het "eventjes" doorzoeken van 
het Web niet mogelijk is. Orn in het 
hele Web op zoek te gaan naar 
bepaalde informatie moeten de 
documenten op voorhand op een 
plaats, of op een klein aantal plaat
sen warden verzameld. De techno
logie die hiervoor ontwikkeld wordt 
bestaat uit robots of spiders. Een 
robot of spider is een computerpro
gramma dat automatisch Web
pagina's ophaalt voor "lokale" ver
werking. Hij doet dit op dezelfde 
wijze als een menselijke gebruiker: 
door de links te volgen die in de 
Web-pagina's voorkomen. De robot 
doet dit natuurlijk veel sneller dan 
een mens, en op een enkele com
puter kunnen gemakkelijk 10 of 

meer robots tegelijk aan het werk 
gaan, om nag sneller het hele Web 
af te zoeken. 
De documenten van het Web, ver
zameld door een robot, kunnen 
helaas niet zomaar letterlijk op de 
harde schijf van een computer of 
op een stel CD-ROMs warden 
opgeslagen. Met zijn circa 100 
Gigabyte is het Web hiervoor veel 
te groot, en dit is alleen nag maar 
de tekstuele informatie, dus zonder 
de illustraties, video's en geluids
fragmenten. De informatie wordt 
opgeslagen in zogenaamde index
databases, die de informatie niet 
alleen veel compacter opslaan, 
maar ze ook veel efficienter kunnen 
doorzoeken. 
Voor de eindgebruiker is het begrip 
"index-database" niet zo interes
sant. De database wordt gebruikt 
om informatie te vinden in de vorm 
van relevante Web-pagina's. 
Daarom gebruikt men meer de al 
eerder genoemde term zoekmachi
ne dan "index-database". Hoewel 
de zoekmachines voor het Web in 
principe hetzelfde werk doen als de 
oudste tekst-databases uit de infor
mation-retrieval wereld hebben ze 
het op een aantal punten veel 
moeilijker: 
• De hoeveelheid informatie die 

beschikbaar is op het Web komt 
overeen met ongeveer 1500 CD
ROMs. Gelukkig betekent dit niet 
dat de computer met een zoek
machine voor het Web 1500 keer 
sneller moet zijn dan een zoekma
chine voor een CD-ROM. Goede 
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zoekmethoden hebben vaak een 
logaritmisch gedrag. Als men met 
de snelheid van het zoeken naar 
informatie op een CD-ROM tevre
den is, dan zal men oak tevreden 
zijn met een zoekmachine voor 
het 100 Gigabyte grate Web, als 
die op een computer draait die 
40 keer sneller is. 

• Een nag moeilijker probleem is de 
gewenste selectiviteit van een 
zoekmachine. Het Web bevat niet 
alleen 1 00 Gigabyte aan informa
tie, die informatie is verspreid 
over ongeveer 100 miljoen afzon
derlijke documenten. Als een 
zoekmachine in staat is om uit 
elke 10.000 documenten die ene 
paginate selecteren die voldoen
de goed beantwoordt aan de 
vraag van de gebruiker, dan levert 
dit voor een CD-ROM met 70.000 
pagina's welgeteld 7 pagina's op, 
een schitterend resultaat. 
Dezelfde selectiviteit levert voor 
het Web een antwoord op van 
10.000 pagina's, wat een nag vol
strekt onbruikbaar groat aantal is. 
Hier he/pt geen logaritmische fac
tor; een zoekmachine voor het 
Web moet ruwweg 1 OOO maal 
beter in staat zijn om relevante 
documenten te onderscheiden 
van niet-relevante documenten. 

• De uitdaging voor zoekmachines 
wordt nag vergroot door het 
brede spectrum van onderwerpen 
waarover documenten op het 
Web te vinden zijn, en dit in vele 
verschillende talen. Alie documen
ten over een onderwerp vinden is 
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niet mogelijk zonder een grondige 
talenkennis. Oak moet de zoek
machine uit de context kunnen 
afleiden welke betekenis een 
multi-interpretabel woord heeft. 
Wanneer bijvoorbeeld een project 
op de rails wordt gezet dan heeft 
dit nog niets met spoorwegen te 
maken, en ook niet met gordijnen. 
De natuurlijke taal barst van de 
woorden met verschillende be
tekenissen, die het een zoekma
chine moeilijk maken om relevan
te documenten te selecteren. 

• Alsof het probleem nog niet groat 
genoeg is geeft de typische Web
gebruiker de zoekmachine nag 
een extra uitdaging: in plaats van 
de twintig woorden die nodig zijn 
om de relevantie van documenten 
goed te kunnen inschatten 
bestaan de meeste vragen aan 
zoekmachines uit niet meer dan 
twee woorden. 

De ontwikkelaars van grote zoek
machines zoals Alta Vista en Excite 
sparen kosten noch moeite om 
bruikbare antwoorden te produ
ceren voor zoveel mogelijk gestelde 
zoekvragen. Er zijn vele succesver
halen van gebruikers die in enkele 
minuten tijd waardevolle informatie 
hebben gevonden waarvan ze het 
bestaan niet eens kenden. Maar er 
zijn nag veel meer verhalen van 
gebruikers die tevergeefs naar spe
cifieke informatie hebben gezocht 
waarvan ze zeker wisten dat ze op 
Internet aanwezig moest zijn. De 
zoekmachines geven wel altijd een 



groot aantal antwoorden, maar dik
wijls bevat geen van de aangewe
zen documenten de gevraagde 
inhoud. 
De meeste zoekmachines gaan 
voorbij aan de belangrijkste eigen
schap die de hypertekst-techno
logie heeft toegevoegd aan de 
tekst-databases van vroeger: de 
aanwezigheid van links tussen 
documenten. Auteurs van docu
menten brengen links aan naar 
andere informatie, van henzelf of 
van anderen, omdat ze menen dat 
er een verband is tussen de pagi
na's die ze met elkaar verbinden. 
Deze verbanden kunnen warden 
gebruikt om nog beter te bepalen 
wat het onderwerp van een docu
ment is. Maar deze links kunnen 
nag voor iets heel anders warden 
gebruikt: am met beperkte midde
len een robot in korte tijd pagina's 
te laten vinden over een onderwerp 
waarover men reeds enkele pagi
na's gevonden heeft. Deze methode 
wordt gebruikt door de Fish-Search 
robot [DBP94a,DBP94b,DBHKP94], 
die de motor is van het FishNet 
hulpmiddel [DBL97] voor Web
pagina onderhoud. 
Op het Web zijn veel "professionele" 
home pagina's te vinden, die grate 
aantallen links bevatten naar docu
menten over een bepaald onder
werp. Over zo'n onderwerp zijn er 
vaak verschillende dergelijke pa
gina's, die oak naar elkaar verwijzen. 

Een typisch voorbeeld is de 
Adaptive Hypertext and 

Hypermedia home pagina. Deze 
pagina bevat verwijzingen naar de 
meeste onderzoekers die op dit 
gebied werkzaam zijn, naar confe
renties en workshops, naar onder
zoeksprojecten, en naar tijdschrif
ten en on-line publicaties. 
Nieuwe documenten over dat 
onderwerp zijn gemakkelijk te 
bereiken door va'naf die professio
nele home pagina's links te volgen. 
De Fish-Search robot is precies 
bedoeld am vanuit zo'n home pagi
na gedurende een korte tijd op 
zoek te gaan naar nieuwe docu
menten over het onderwerp van de 
home pagina. Het FishNet tool 
gebruikt de Fish-Search om 's 
nachts nieuwe documenten op te 
zoeken en ter evaluatie aan de 
gebruiker voor te leggen. Wanneer 
er op het Web 100 pagina's staan 
over een zeer specialistisch onder
werp, dan lijkt het statistisch zeer 
onwaarschijnlijk dat een robot een 
pagina over dit onderwerp zou 
tegenkomen, als hij slechts een 
beperkte tijd heeft en dus ten 
hoogste een duizendtal pagina's 
kan bekijken. De praktijk toont ech
ter dat wanneer eenmaal een rele
vante pagina is gevonden, een 
robot als de Fish-Search in zeer 
korte tijd de meeste andere pagi
na's over dat onderwerp wel dege
lijk kan vinden. De wijze waarop 
hypertekst links in het Web gebruikt 
warden toont aan dat de verdeling 
van documenten en onderwerpen 
in het geheel niet willekeurig is. 
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Agents: persoonlijke 
assistenten 

Grote zoekmachines zoals Alta 
Vista en Excite kunnen geen per
fecte antwoorden geven op de vra
gen van een gebruiker omdat ze 
niet kunnen inspelen op de per
soonlijke wensen en behoeften van 
iedere gebruiker afzonderlijk. 
Wanneer een zoekmachine een 
aantal documenten presenteert is 
de enige die kan inschatten welke 
pagina's relevant zijn en welke niet 
de gebruiker zelf. Wie echter die 
gebruiker maar lang genoeg gade 
slaat kan leren welke documenten 
een gebruiker interessant vindt, 
door te onthouden welke pagina's 
warden geaccepteerd en welke 
niet. Door vervolgens te analyseren 
wat het verschil is tussen de goede 
en slechte documenten kan iemand 
anders leren begrijpen en voor
spellen wat het oordeel van de 
gebruiker zal zijn over een nieuw 
document. 
In plaats van een menselijke obser
vator kan een intelligent stuk soft
ware warden gebruikt dat deze 
observaties en analyses uitvoert. 
Als zo'n software-matige persoon
lijke assistent goed begrijpt welke 
documenten de gebruiker wil, kan 
hij zelf op zoek gaan naar nieuwe 
documenten die aan dit profiel vol
doen. De assistent wordt hierdoor 
een aktief, autonoom programma, 
dat de in de informatica vaak mis
bru ikte term agent waardig is. 
Orn te bepalen wat een goed docu-
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ment (volgens de gebruiker) van 
een slecht onderscheidt bestaan er 
vele technieken; de toekomst zal 
uitwijzen welke uiteindelijk de beste 
zal zijn, en wellicht wordt dat een 
combinatie van methoden. 
• Het ligt voor de hand am te 

bestuderen welke woorden voor
komen in alle, of in de meeste 
pagina's die de gebruiker goed 
vindt, en welke woorden voor
komen in alle, of in de meeste 
pagina's die de gebruiker afkeurt. 
De agent kan zo een woordenlijst 
aanleggen die goede documenten 
karakteriseert. Daarnaast is er een 
lijst van "ongewenste" woorden. 
Een goed document bevat vele 
woorden uit de "goede" lijst en 
geen (of weinig) uit de "slechte" 
lijst. 

• Orn documenten nag beter te 
karakteriseren wordt oak een 
vector representatie gebruikt. In 
plaats van alleen maar te kijken 
welke woorden voorkomen in de 
goede documenten wordt een 
hoog-dimensionale vector opge
bouwd uit de frequenties van het 
voorkomen van die woorden , rela
tief ten opzichte van de lengte 
van de documenten. Elk woord 
stelt een dimensie voor, en het 
aantal maal dat dit woord voor
komt per kilobyte is de lengte van 
de vector in de " richting" van dat 
woord. Wanneer twee documen
ten door dezelfde vector warden 
voorgesteld dan neemt men aan 
dat ze op elkaar lijken. Men kan 
de afstand tussen twee documen-



ten berekenen in de hoogdimen
sionale ruimte, en dit als een maat 
beschouwen voor hoe verschil
lend de documenten zijn. De vec
tor representatie werkt goed om 
gelijkaardige documenten te vin
den, maar minder goed om docu
menten uit te schakelen die welis
waar op een gewenst document 
lijken maar toch door de gebruiker 
zullen warden afgekeurd. 

• Er zijn ook aanhangers van neura
le netwerken om gewenste van 
ongewenste documenten te 
onderscheiden. Neurale netwer
ken kunnen vele verschillende 
taken leren, afhankelijk van hun 
interne algoritmen en hun net
werkstructuur. Helaas warden ze 
vaak, en niet helemaal ten 
onrechte, met magie geasso
cieerd. Een neuraal netwerk kan 
leren welke documenten de 
gebruiker relevant acht, maar het 
levert geen tastbare karakterisatie 
van die documenten op. 

Een persoonlijke agent kan op zoek 
gaan naar nieuwe documenten 
door gebruik te maken van robot 
technologie. De Fish-Search robot 
[DBP94a,DBP94b,DBHKP94] is een 
voorbeeld van een robot die de 
automatische navigatie door een 
grate hypertekst zoals World Wide 
Web verzorgt. De Fish-Search kan 
gekoppeld warden aan een extern 
filter dat de relevantie van de 
gevonden documenten bepaalt. 
Deze combinatie van automatische 
navigatie door Fish-Search met een 

op vector representatie gebaseerd 
filter vormt de kern van het Fish Net 
tool [DBL97] dat bij uitstek geschikt 
is om een "professionele" home 
pagina, met documenten over een 
bepaald onderwerp, te onderhou
den. 
Een persoonlijke agent hoeft echter 
niet per definitie door middel van 
een on-line zoekrobot naar nieuwe 
documenten te zoeken. Het is ook 
mogelijk de agent in te zetten om 
via grate zoekmachines een eerste 
selectie uit te voeren en vervolgens 
met een robot de antwoorden van 
de zoekmachines nader te bekijken 
door voor de eerste tien of honderd 
verwijzingen de betreffende pagi
na's op te halen en door het per
soonlijke filter te laten evalueren. 
Wie voor de uitvoering van een 
bepaalde taak informatie moet 
raadplegen op een bedrijfsnetwerk 
of op het Web kan naast zoekma
chines en een eigen agent nog hulp 
gebruiken die met de taak verband 
houdt. Meer en meer bedrijfspro
cessen waarbij informatietechnolo
gie wordt ingezet warden op de een 
of andere wijze door middel van 
workf/ow systemen bestuurd. Een 
workflowsysteem bewaakt en stuurt 
de verwerking van "gevallen" of 
"cases''. Voorbeelden zijn de ver
werking van schadegevallen bij een 
verzekeringsmaatschappij, aangif
tes bij de belastingen, of project
aanvragen bij een subsidiegever. Bij 
de behandeling van een case moe
ten vaak heel verschillende docu
menten warden geraadpleegd, 
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afhankelijk van het "stadium" waar
in de case zich bevindt. Die stadia 
representeren deeltaken, die elk 
door een afzonderlijke medewerker 
warden afgehandeld. De eigen
schappen van de benodigde infor
matie, die afhangen van de uit te 
voeren taak, kunnen warden 
gebruikt om op een nog meer 
gerichte wijze op zoek te gaan naar 
informatie. 
In een organisatie zijn er verschil
lende medewerkers die eenzelfde 
taak kunnen uitvoeren. Wanneer 
elke medewerker slechts de 
beschikking heeft over zijn of haar 
eigen persoonlijke agent dan mist 
men de mogelijkheid om de geza
menlijke kennis en kunde van alle 
medewerkers te benutten. Een spe
ciale taak-agent kan uit het gedrag 
van de afzonderlijke gebruikers bij 
de uitvoering van eenzelfde taak 
afleiden welke aspecten van de 
selectie van informatie onafhanke
lijk zijn van de gebruiker, maar 
gerelateerd aan de taak die de 
gebruiker uitvoert. 
Taak-gerichte agents zijn zo nauw 
met het workflow proces verbon
den dat ze in de toekomst wellicht 
in workflow systemen zullen ge·inte
greerd warden. Ze geven hints aan 
de persoonlijke agents, zodat die 
laatste nog beter de gevonden 
pagina's kunnen beoordelen , in 
functie van zowel de gebruiker als 
de taak die die gebruiker wit uit
voeren. 
Het onderzoeksgebied van agents, 
zowel persoonlijke als taakgerichte 
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agents, is nog volop in ontwikke
ling. Er zijn al verschillende "agent
producten" op de markt. Zij assis
teren bij het zoekproces, met 
behulp van technologie die nog 
lang niet optimaal is, en compense
ren deze nog gebrekkige prestaties 
door een zeer gebruiksvriendelijke 
en geanimeerde presentatie. Heel 
aansprekend is bijvoorbeeld een 
product dat de persoonlijke assis
tent als een bewegend hondje op 
het scherm voorstelt. Oit geeft goed 
aan wat het niveau van intelligentie 
is dat men van zo'n agent mag 
verwachten. 

Adaptieve Hypertekst 

Zoekmachines en persoonlijke 
agenten helpen de gebruiker om de 
informatie te vinden waarnaar hij of 
zij op zoek is. Toch kan de gevon
den informatie nog ongeschikt zijn 
voor die gebruiker, omdat de infor
matie wel over het juiste onderwerp 
gaat, en misschien ook bedoeld is 
voor de taak die de gebruiker wil 
uitvoeren, maar omdat de informa
tie niet is aangepast aan het woord
gebruik van de gebruiker, of in een 
ander medium wordt gepresenteerd 
dan wat de gebruiker comfortabel 
vindt om informatie tot zich te 
nemen. 

Nevenstaande figuur IJ 
geeft een voorbeeld 
van niet-aangepaste I 
informatie: 



Dit beeld, bekend van de 
Nederlandse snelwegen, wordt 
door een buitenlandse bezoeker 
wellicht niet meteen correct ge'lnter
preteerd. De wetgever heeft aan dit 
bord wel de voor de hand liggende 
betekenis toegekend dat hier 
"maximaal 50 kilometer per uur" 
mag gereden worden. De werkelijke 
betekenis van het bord is echter 
dater file is en het verkeer wat ver
derop stil staat of hoog·stens stap
voets verloopt, dus veel minder 
hard dan 50. Als frequent snelweg
gebruiker leert men vlug wat de 
echte betekenis van zo'n waar
schuwingsteken is. Het is hierbij de 
gebruiker die zich aanpast aan de 
wijze waarop informatie wordt aan
geboden. Dit vereist een extra 
inspanning van die gebruiker, in het 
vakjargon cognitive overhead 
genoemd. 
Cognitive overhead betekent dat de 
gebruiker zijn aandacht moet ver
delen tussen het vertalen van de 
informatie naar een begrijpelijke 
vorm en het tot zich nemen, begrij
pen en onthouden van die informa
tie. Cognitive overhead werkt hier
door hinderlijk en vertragend. 
Het nog jonge onderzoeksgebied 
van de adaptieve hypertekst con
centreert zich op het automatisch 
aanpassen van de inhoud en de 
presentatie van hypertekstuele 
informatie aan de gebruiker, vol
gens een door het informatiesys
teem opgebouwd gebruikersmodel, 
meestal naar het Engels user model 
genoemd. Doel van de aanpassing 

is een presentatie te verzorgen die 
voor de gebruiker zo vanzelfspre
kend is dat de cognitive overhead 
wegvalt, en de gebruiker dus effi
cienter informatie kan assimileren 
en onthouden. 

Adaptieve hypertekstsystemen 
behoren tot de familie van f/exibele 
hypertekstsystemen. Deze familie 
bestaat uit drie groepen systemen: 
• In aanpasbare systemen kan de 

gebruiker een aantal instellingen 
veranderen. Het informatiesys
teem is in staat om de informatie 
aan te passen aan enkele stereo
type gebruikers. Door middel van 
de in te stellen keuzes bepaalt de 
gebruiker eigenlijk tot welk stereo
type hij of zij wenst gerekend te 
warden. Typische instelbare 
aspecten zijn de voorkeur voor 
tekst, illustraties, geluid of video, 
beknopte, normale of uitgebreide 
tekst, en wel of geen gebruik van 
technische termen. Sommige van 
deze keuzes zijn binair: de gebrui
ker wil het een of het ander, maar 
er zijn ook fijnere instellingen 
mogelijk. 

• In adaptieve systemen is het aan
tal instellingen meestal groter, en 
wordt de keuze door het systeem 
zelf bepaald en afgeleid uit het 
gedrag van de gebruiker. 
Adaptieve hypertekst is vooral 
voor educatieve toepassingen 
geschikt: het systeem leidt uit de 
pagina's die de student heeft 
gelezen, en uit antwoorden op 
meerkeuzevragen af welke con-
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cepten de student reeds onder de 
knie heeft, en welke nag moeten 
warden bestudeerd. In functie van 
het door het systeem bepaalde 
user-model wordt de volgorde 
waarin informatie wordt aangebo
den aangepast door de link-struc
tuur te veranderen, en warden 
technische termen automatisch 
gebruikt of vermeden. De aanpas
singen blijven beperkt tot relatief 
kleine veranderingen in vooraf 
gegenereerde of geschreven 
pagina's. 

• In dynamische systemen warden 
pagina's uit kleine fragmenten 
samengesteld. Het door het 
systeem opgebouwde user model 
is bepalend voor de keuze welke 
fragmenten hoe warden samen
gevoegd tot pagina's. 

In adaptieve hypertekstsystemen 
komen twee grate variaties voor 
[896]: 

• adaptieve presentatie 
Bij adaptieve presentatie wordt de 
tekstuele of multimedia informatie 
binnen een informatie-eenheid 
zoals een pagina of een video 
aangepast aan de wensen en 
behoeften van de gebruiker. 
• Bij adaptieve multimedia presen

tatie wordt de media keuze aan 
de gebruiker aangepast. 
Sommige mensen hebben een 
voorkeur voor tekst, anderen 
voor geluid , en nag anderen 
voor video. Deze voorkeur kan 
oak nog eens tijd- of plaatsaf-
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hankelijk zijn: wie informatie wil 
bestuderen in de trein zal wel
licht een voorkeur hebben voor 
tekst, terwijl de automobilist lie
ver geluid (of spraak) krijgt, en 
de homo "zappens" in zijn luie 
stoel van een video wil genieten. 
Aanpassing van de informatie 
binnen geluidsfragmenten of 
video's is oak denkbaar, maar 
hiervan zijn nag geen voor
beelden voorhanden. 

• Bij adaptieve tekst-presentatie 
wordt een tekst aangepast door 
een meer of minder beknopte of 
technische woordkeuze. Deze 
vorm van adaptiviteit is vooral 
geschikt voor educatieve toe
passingen. 

• adaptieve navigatie 
Bij adaptieve navigatie wordt de 
link structuur van de hypertekst 
gebruikt am de gebruiker op een 
meer of minder dwingende manier 
te sturen. 
• Directe sturing houdt hierbij in 

dat de gebruiker een expliciet 
geformuleerd voorstel krijgt in 
de vorm van een next button of 
een gelijkaardige vorm van 
guided tour. De gebruiker kan 
de meest aangewezen leesvolg
orde verkrijgen door bij elke 
pagina de next button in te 
drukken am naar een volgende 
pagina te springen. 

• Het sorteren van links is een 
techniek die vooral van de grate 
zoekmachines bekend is. De 
links warden in volgorde gezet 



van meest naar minst aangewe
zen. Omdat mensen gewend zijn 
geraakt aan lijsten waarin de 
beste elementen bovenaan 
staan en de slechtste onderaan 
zullen de meeste gebruikers 
beginnen met de eerste link te 
volgen die ze op een pagina 
tegenkomen. Dezelfde sortering 
wordt ook in hypertekst-boeken 
gebruikt door toegang tot de 
pagina's te verlenen via een 
inhoudstafel. Hier wordt reeds 
een lineaire leesvolgorde gesug
gereerd, die begint bij de inlei
ding of het eerste hoofdstuk. 

• Het verbergen van links is een 
techniek die de auteur toelaat 
om de gewenste links te bena
drukken (door de ongewenste 
links te verbergen) zonder dat 
de volgorde in de tekst moet 
worden gewijzigd. Er bestaan 
twee kleinere varianten: links 
kunnen onzichtbaar worden 
gemaakt door ze niet onder
scheidbaar te maken van ge
wone tekst, maar links kunnen 
ook effectief worden verwijderd 
zodat ze niet zomaar verborgen 
zijn maar ook werkelijk niet kun
nen worden gevonden omdat ze 
er niet zijn . Deze techniek ver
eist dat de tekst zo wordt opge
steld dat hij zinvol blijft wanneer 
een link verborgen is. Zo heeft 
het geen zin hier te schrijven dat 
er een "link naar de homepagina 
van Paul De Bra" is, wanneer 
die link er vervolgens niet blijkt 
te zijn . 

• Het annoteren van links heett 
dezelfde bedoeling , maar maakt 
zowel de gewenste als onge
wenste links zichtbaar. Deze 
techniek heett als voordeel 
tegenover het verbergen van 
links dat de auteur geen reke
ning hoeft te houden met het 
soms niet zichtbaar zijn van een 
link. Het nadeel van het zicht
baar houden van alle links is dat 
een annotatie, bijvoorbeeld in de 
vorm van een andere link-kleur, 
voor sommige gebruikers juist 
een extra aantrekking kan geven 
naar de ongewenste links. In de 
ELM-ART Lisp cursus [BSW96a] 
en het lnterbook courseware 
pakket [BSW96b] bijvoorbeeld 
werd naar analogie met de ver
keerslichten een groene annota
tie gebruikt voor de gewenste 
links en een rode voor de onge
wenste links. Een groot deel van 
de studenten bleek echter sterk 
aangetrokken te warden naar de 
met rood gemarkeerde links. 
(Het is niet bekend of deze stu
denten ook vaak door het rode 
licht reden.) 

Adaptieve hypertekstsystemen 
houden het midden tussen hoe 
goed de informatie aangepast kan 
worden aan de wensen en 
behoeften van de gebruiker en 
hoe moeilijk het voor de auteur 
wordt om die aanpassing voor te 
bereiden. Adaptiviteit kan op twee 
manieren worden bereikt: door 
variaties automatisch te genereren 
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of door variaties expliciet te laten 
voorzien door de auteur van een 
document. Ook hier wordt het 
optimum bereikt door een combi
natie van beide technieken: 
• Wanneer het informatiesysteem 

uit het user model afleidt dat 
een pagina (tijdelijk) niet voor de 
gebruiker geschikt is, dan kun
nen alle links naar die pagina 
automatisch warden verborgen, 
uitgeschakeld, of als ongewenst 
warden geannoteerd. De auteur 
hoeft niet expliciet te voorzien 
wanneer links wel of niet ge
wenst zijn. Het systeem leidt dit 
af uit het al dan niet gewenst 
zijn van de bestemming van een 
link. 

• Wanneer de gebruiker bepaalde 
voorkennis mist moet de tekstu
ele inhoud van een pagina soms 
warden aangepast. Het systeem 
kan uit het user model een der
gelijke gebrek afleiden, maar de 
auteur moet wel elk van de 
alternatieve presentaties uitwer
ken . Voor enkele simpele varia
ties, zoals het vervangen van 
een technische term door een 
gewoon woord, kan een auto
matisch systeem nog volstaan . 
Zo kunnen de hypertekst termen 
"knoop" en "link" automatisch 
warden vervangen door "pagi
na" en "verwijzing", wanneer het 
systeem dit nodig acht. Maar 
voor grate tekstuele variaties is 
meer hulp van de auteur nodig. 
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De TUE is zowel binnen Neder
land alsook op internationale 
schaal een van de koplopers in 
het gebruik van hypertekst om er 
via Internet afstandsonderwijs 
mee te verzorgen. Reeds in het 
voorjaar van 1994 kwam het dic
taat van het college "2L670: 
Hypermediastructuren en -syste
men" [DB94] on-line beschikbaar, 
via het toen nog vrij onbekende 
medium World Wide Web. Het 
college werd in 1994 gevolgd 
door studenten van verschillende 
opleidingen aan de Technische 
Universiteit Eindhoven, de 
Katholieke Universiteit Brabant en 
de Universitaire lnstelling 
Antwerpen. Later zijn daar andere 
universiteiten bijgekomen: de 
Technische Universiteit Delft, de 
Universiteit Twente en de Open 
Universiteit. Onofficieel neemt ook 
af en toe een student van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen 
deel, en van de Katholieke 
Universiteit Leuven. 
Het hypermedia college heeft 
model gestaan voor de andere 
colleges die volgens een samen
werkingsovereenkomst tussen de 
drie technische universiteiten en 
de Open Universiteit via Internet 
warden uitgewisseld. Essentieel 
bij deze samenwerking is dat stu
denten een college geheel op 
afstand, op eender welk tijdstip, 
en via Internet kunnen bestuderen 
en afronden. 
In het hypermedia college warden 
zowel adaptieve presentatie als 



adaptieve navigatie toegepast. 
Het collegedictaat is aan zijn vijf
de generatie toe, wat betekent 
dat het inmiddels minstens een 
keer per jaar gedeeltelijk wordt 
vernieuwd. De ervaring heeft 
geleerd dat wanneer de technolo
gische mogelijkheden van adap
tieve hypertekst ondoordacht 
worden toegepast dit al gauw 
leidt tot slecht bruikbare docu
menten: adaptiviteit kan de onge
wenste cognitive overhead ver
minderen of zelfs geheel wegwer
ken, maar wanneer ze te pas en 
vooral te onpas wordt ingezet 
blijkt het een techniek te kunnen 
zijn die de cognitive overhead 
alleen maar verhoogt. De ervaring 
met het hypermedia dictaat toont 
dat het oude vertrouwde boek 
nog lang niet is afgeschreven: 
• In een boek kan de lezer heel 

snel bladeren om een algemene 
indruk te krijgen van de inhoud 
en de presentatie. In een hyper
tekst document is dit niet moge
lijk: er is nog geen electronisch 
alternatief voor het overzicht dat 
het in drie seconden met de 
duim doorbladeren van een 
paperback biedt. Adaptieve 
hypertekst maakt het krijgen van 
zo'n overzicht in eerste instantie 
moeilijker: het zeer snelle 
gewenste overzicht bevat vele 
pagina's waar de beginnende 
student nog niet klaar voor is, 
en waartoe de toegang door 
een adaptief systeem wordt ver
borgen of zelfs afgesloten. 

• In een boek heeft de fysieke 
plaats van informatie een bete
kenis, niet alleen in de door de 
auteur voorziene leesvolgorde, 
maar ook gewoon als een plaats 
die lezer met een visueel geheu
gen kan onthouden. De lezer die 
van een boek van drie centime
ter dik reeds een centimeter 
heeft gelezen weet dat hij nog 
twee centimeter te gaan heeft. 
Dit eenvoudige fysieke gegeven 
moet in een hypertekst worden 
gesimuleerd. En wanneer de 
structuur, gevormd door de 
hypertekst links, een beetje 
complex is dan verdwijnt de 
notie van een fysieke locatie van 
een pagina al helemaal. In het 
hypermedia dictaat zijn sommi
ge pagina's bewust in meer dan 
een hoofdstuk tegelijk onderge
bracht, opdat de student dit 
probleem zou ondervinden. In 
een college dat niet over het 
onderwerp van hypertekst gaat 
kan zo'n bron van cognitive 
overhead maar beter worden 
vermeden. 

• De moeilijke toegankelijkheid 
van pagina's waarvan het infor
matiesysteem, terecht, meent 
dat de student niet goed voor
bereid is om ze te bestuderen, 
wordt door sommige lezers als 
betutteling ervaren. Een op die 
wijze overdreven gebruik van 
adaptieve navigatie kan goed 
geschikt zijn voor onderwijs aan 
kleuters of in de lagere school; 
de universiteitsstudent meent 
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volwassen genoeg te zijn om 
zelf uit te maken wat hij moet 
doen met informatie waar hij 
nog niet aan toe is. De versie 
van het collegedictaat waarin 
ongewenste links effectief wer
den verwijderd had soms meer 
weg van een adventure game 
dan van een dictaat. Orn die 
reden is het dictaat dan ook 
aangepast, en worden onge
wenste links thans zo geanno
teerd dat ze niet opvallend 
zichtbaar zijn, maar toch 
beschikbaar. 

• Naast de desorientatie die kan 
ontstaan door adaptieve naviga
tie, dient ook met adaptieve 
tekst-presentatie omzichtig te 
worden omgesprongen. Het 
technische hulpmiddel biedt hier 
andermaal de mogelijkheden om 
een adaptief document op een 
adventure gamete laten lijken, 
en om zogenaamde Escher 
effecten te verkrijgen. Adaptieve 
tekst blijkt door studenten onge
merkt te warden geaccepteerd 
wanneer het gaat om kleine 
tekstuele veranderingen, zoals 
het vermijden van nog onbeken
de technische termen. Het 
woord "ongemerkt" is hierbij 
essentieel omdat wanneer de 
student de veranderingen 
bewust merkt er reeds sprake is 
van gegenereerde cognitive 
overhead. 

• Oat het lezen van computer
schermen moeizamer verloopt 
dan van papier is reeds lang 
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geleden met experimenten aan
getoond. Voor hypertekst be
tekent dit dat de schrijfstijl 
compacter moet zijn voor een 
on-line dictaat dan voor een 
papieren versie. Dit vergt enige 
aanpassing van de docent, die 
misschien een zeer breedspra
kerige stijl gewend is. De oplos
sing voor dit technische pro
bleem is oak al lang bekend: 
anti-aliasing. Het lezen van een 
scherm kan aanzienlijk worden 
verbeterd wanneer de overgang 
tussen de zwarte letters en de 
witte achtergrond door middel 
van grijze beeldpunten wordt 
"ingevuld" of "afgerond". Het is 
bijna wraakroepend dat de grote 
window systemen: Windows'95, 
Macintosh en Unix met X
Windows en de veel gebruikte 
documentaire hulpmiddelen 
zoals de tekstverwerkers MS
Word en WordPerfect, en de 
Web-browsers van Netscape en 
Microsoft, geen gebruik maken 
van deze techniek. Niet alleen 
gaat hierdoor een aanzienlijke 
hoeveelheid productiviteit in de 
informatieverwerkende branche 
verloren, het niet-optimale beeld 
kan een hypotheek leggen op 
de gezondheidzorg, door moge
lijke oogletsels die nu nog niet 
zijn te voorzien. Dat het intensief 
werken met beeldschermen een 
potentieel gezondheidsrisico is, 
daar zijn vele onderzoekers en 
ook politici reeds van overtuigd. 
Maar het niet ondersteunen van 



anti-aliasing is te vergelijken met 
het beschikken over de techniek 
van de filtersigaret en toch hard
nekkig alleen maar sigaretten 
zonder filter op de markt zetten . 
Dit laatste zou tegenwoordig 
ongetwijfeld tot hoge schade
claims leiden. Maar met de 
beeldschermtechnologie is het 
vooralsnog niet zover. Los van 
het gezondheidsrisico blijft het 
niet-optimale tekst-beeld noch
tans een hinderpaal op de weg 
naar de algemene acceptatie 
van het scherm als voorkeurs
leesplatform. 

Combinatie van 
aanpassingstechnieken 

Zoekmachines en persoonlijke 
agents zijn in staat om informatie te 
selecteren die aan de wensen en 
behoeften van gebruikers voldoet. 
Adaptieve hypertekst technieken 
kunnen vervolgens warden gebruikt 
om de gevonden informatie te pre
senteren op een aan de gebruiker 
aangepaste wijze. Er zijn reeds 
enkele experimenten [G97,0D97] 
waarin technieken warden gecom
bineerd. In het werk van Golov
chinsky [G97] warden zoekmachi
nes, agents en adaptieve technie
ken ingezet om krantenartikelen te 
selecteren. Het werk van O'Donnell 
[0097] concentreert zich op het 
adaptief genereren van samenvat
tingen in functie van de wensen van 
gebruikers. Van eenzelfde nieuws-

artikel is de inhoud van een hoe en 
waarom samenvatting heel anders 
dan van een waar en wanneer 
samenvatting. 
De mogelijke toepassingen van de 
combinatie van zoeken en individu
eel aanpassen zijn hoopgevend 
voor de grate leveranciers van 
geschreven informatie: De tekst van 
een televisie- of uitgebreid radio 
journaal past gemakkel ijk op een 
enkele pagina uit een krant. Het 
helemaal lezen van een krantenpa
gina duurt dan oak ongeveer even 
lang, een twintig tot dertig minuten. 
Een gemiddelde krant bevat dertig 
tot vijftig van deze pagina's. De 
redacteurs hebben daarvoor bij het 
samenstellen van de krant de 
beschikbare informatie reeds sterk 
moeten selecteren en samenvatten. 
Omdat het voor een lezer via 
Internet lastig is om krantenartike
len te selecteren ligt het voor de 
hand om een persoonlijke agent in 
te schakelen die aan de zoekmachi
ne van de krant de door de lezer 
gewenste informatie opvraagt. 
Vervolgens kan, zonder dat de 
krant reeds voor een samenvatting 
moet zorgen, door een adaptief fil 
ter van de lezer de informatie war
den samengevat en gepresenteerd 
op een manier die de lezer als pret
tig ervaart. Op deze wijze kan een 
on-line informatiebron zodanig in
teressant warden gemaakt dat de 
lezer er best evenveel voor wil 
betalen als voor het papier dat hij 
anders dagelijks in zijn brievenbus 
zou krijgen, en dit zelfs wanneer de 
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ongefilterde bronnen die door de 
krant zelf warden gebruikt oak voor 
lezers goedkoper of gratis ter 
beschikking zouden staan. 

Slot 

Zeer gewaardeerde toehoorders. 
Zowel in het dagelijks !even als in 
de beroepssfeer wordt de mens 
steeds afhankelijker van informatie. 
Toch is de behoefte aan informatie 
van een heel andere aard dan die 
aan energie of water. De televisie is 
typisch als een kraan die je open
draait en waaruit informatie komt. 
Deze informatie wordt echter op 
een plek gegenereerd en aan ieder
een in exact dezelfde vorm aange
boden. Televisie is een extreem 
voorbeeld van een push mentaliteit. 
Die wordt gekenmerkt door de vol
gende uitspraken: 
• lk weet welke informatie jij nodig 

hebt, en ik stuur ze naar je toe. 
• lk weet niet welke informatie je 

nodig hebt, dus stuur ik alles. 
• Het interesseert me niet of je de 

informatie nodig hebt, ik stuur ze 
toch. 

De informatievoorziening evolueert 
naar een pull mentaliteit, waarbij de 
gebruiker zelf bepaalt wanneer hij 
of zij welke informatie wil ontvan
gen. Hiervoor is een harmonieus 
samenspel nodig tussen de hulp
middelen die de aanbieder van 
informatie levert om documenten te 
kunnen selecteren, en de hulpmid-
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delen van de gebruiker om de 
selectie te kunnen verfijnen en om 
de presentatie aan zijn of haar wen
sen en behoeften aan te passen. 
Dezelfde evolutie is oak in het 
onderwijs aan het ontstaan. Het 
hoorcollege is als een kraan die 
wordt opengedraaid, en waaruit de 
informatie van de docent stroomt, 
in een vorm, gelijk voor alle studen
ten. Orn het onderwijs aan de pull 
mentaliteit aan te passen moet de 
student de aktieve rol kunnen ver
vullen. Hij of zij gaat op zoek naar 
de benodigde informatie, bestu
deert de materie in eigen tempo en 
volgorde, beantwoordt on-line vra
gen, en levert opdrachten in, die al 
dan niet door evaluatiesoftware 
warden beoordeeld. Dit klinkt mis
schien als ongeloofwaardige toe
komstmuziek, maar het enige wat 
misschien nag niet gereed is om 
deze muziek uit te voeren is de 
mentaliteit van de student. 
De hulpmiddelen waarover ge
bruikers tegenwoordig kunnen 
beschikken: robots, zoekmachines, 
persoonlijke agents, en adaptieve 
filters, vereisen dat het netwerk tus
sen de gebruiker en de aanbieder 
veel vaker, of zelfs vrijwel perma
nent beschikbaar is. On-line cur
susmateriaal zoals het hypermedia 
dictaat kan slechts ten voile warden 
benut wanneer de gebruiker, in 
casu de student, tijdens het stude
ren on-line met de server op de uni
versiteit verbonden is. Weldra zullen 
alle studenten van de Technische 
Universiteit Eindhoven kunnen 



beschikken over een krachtige 
draagbare computer. Voor sommige 
studenten zal dit een waardevol 
rekentuig of ontwerpgereedschap 
zijn. Maar in de huidige informatie
maatschappij en het daarbij pas
sende universitaire onderwijs is zo'n 
notebook computer een vrijwel nut
teloos stuk speelgoed, indien het 
niet permanent en aan voldoende 
hoge snelheid met het netwerk van 
de universiteit en met Internet ver
bonden is. De kabelmaatschappij 
voor de regio Eindhoven heeft con
crete plannen om voor deze toe
gang te zorgen. De informatietech
nologie kan echter pas ten volle in 
het onderwijs warden ingezet wan
neer oak de vele studenten die bui
ten deze regio wonen over een 
goede netwerkaansluiting zullen 
beschikken. lnitiatieven in deze zin 
zullen wellicht door de universiteit 
moeten warden genomen. Van het 
ministerie krijgen de studenten nag 
steeds een OV-jaarkaart, waarmee 
de studenten naar het onderwijs 
toe kunnen reizen. Sinds het voor
jaar van 1994 toont de TUE, door 
middel van het door mij ontwikkel
de hypermedia college, en inmid
dels oak door andere projecten 
voor afstandsonderwijs, dat de OV
jaarkaart zijn langste tijd heeft 
gehad. Het wordt tijd om een nieu
we jaarkaart in te voeren: een jaar
kaart voor de digitale snelweg. 

Dankwoord 

Tot slot enkele woorden van dank. 
Een wetenschappelijke carriere is 
niet mogelijk zonder persoonlijke, 
wetenschappelijke en financiele 
steun. 
Het began zo ongeveer twintig jaar 
geleden, toen ik dankzij de finan
ciele en morele steun van mijn 
ouders een succesvolle vierjarige 
licentiaatsstudie in de wiskunde 
kon aanvatten aan de Universitaire 
lnstelling Antwerpen. De impuls om 
wetenschappelijk onderzoeker te 
warden kwam van mijn promotor, 
Jan Paredaens, maar oak een beet
je van mijn medestudent, Marc 
Gyssens, met wie ik zes jaar lang 
een kamer op de UIA heb gedeeld. 
Behalve zij zorgden oak de andere 
medewerkers van het departement 
wiskunde ervoor dat de UIA mijn 
tweede thuis werd , waar slechts 
een douche en een bed ontbraken 
am er permanent te wonen. 
Vele onderzoekers krijgen last van 
een post-doctoraats depressie. Oat 
mij dit bespaard is gebleven heb ik 
geheel te danken aan Sharon 
Murrel, die mij liet kennismaken met 
Bell Laboratories, eerst voor een 
kart bezoek, en later voor een post
doc positie. Murray Hill heeft bij mij 
voorgoed de status van een tweede 
woonplaats gekregen, en een reis 
naar de Verenigde Staten zonder 
tussenlanding in Newark en verblijf 
in Murray Hill kan ik mij nauwelijks 
voorstellen. 
Mijn komst naar Eindhoven mag nu 
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een triviale stap lijken, maar voor 
een jonge Belgische onderzoeker 
was de overstap naar Nederland 
een moeilijkere beslissing dan mijn 
eerdere overstap naar Amerika. 
Zonder de onvoorwaardelijke steun 
van Rina, en het begrip van onze 
kinderen , had ik deze stap nooit 
kunnen zetten. 
Alie medewerkers van de sectie 
lntormatiesystemen hebben hun 
nieuwe Belgische collega zich 
meteen in de groep opgenomen. 
Maar mijn bijzondere dank gaat uit 
naar Geert-Jan Houben en Reinier 
Post, die samen met mij het hyper
tekst-onderzoek hebben opgezet. 
Gezamenlijk hebben we ons gere
aliseerd welke de moeilijkheden zijn 
om informatie te vinden in een 
hypertekst. 
Ook wil ik de vele studenten 
bedanken die soms met veel moei
te de prototypes van het adaptieve 
hypermediadictaat hebben getest, 
en ook zij die aan de ontwikkeling 
van de bijhorende software hebben 
meegewerkt. 
lk wil mijn collegae hoogleraren 
bedanken, die bij het zoeken naar 
een hoogleraar informatiesystemen 
in hun keuze het belang hebben 
bevestigd dat onze faculteit hecht 
aan een vooruitstrevende rol op het 
gebied van de documentaire infor
matietechnologie, waarvan hyper
tekst, World Wide Web, en Internet 
prominente verschijningsvormen 
zijn. 
Tenslotte wil ik een woord van dank 
richten tot de Nederlandse staat en 
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gemeenschap, die mijn vrouw en 
mij met open armen hebben ont
vangen. Na een reeks onaangena
me ervaringen met de Belgische 
fiscale en sociale wetgeving, en 
met de ambtenaren die deze wet
ten moeten uitvoeren, ben ik ver
heugd deel te mogen uitmaken van 
een nieuwe samenleving , waarin 
uiteraard niet alles rozegeur en 
maneschijn is, maar waarin mensen 
terecht kunnen beweren dat er nog 
toekomst is, en waarin politici en 
hoge ambtenaren niet moeten lie
gen om in de media positieve toe
komstbeelden te schetsen. 

lk heb gezegd. 
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