
De Illias van Homeros 

Een computer verhalen laten maken, kan dat? Roald Dahl heeft ooit een kort verhaal geschreven dat 

de Great Automatic Grammatizator heet. Een schitterend verhaal. Een machine die verhalen 

genereert. Je kunt hem instellen om er voor te zorgen dat het verhaal tragisch, griezelig of 

sprookjesachtig zal zijn. En je kunt er veel geld mee verdienen. Althans, toen wel, want wie is nog 

geinteresseerd in verhalen? 

Nou, dat valt misschien nog wel mee, en misschien komt er nog wel meer belangstelling. 

Bijvoorbeeld, in Europese onderzoeksprojecten zie je steeds meer dat onderzoeksideeen en plannen 

worden toegelicht met scenarios, korte verhaaltjes die toelichten hoe een nieuwe technologie door 

toekomstige gebruikers gebruikt gaat worden of zal worden ervaren. Simulatie-omgevingen worden 

van verhaallijnen voorzien. Nieuwe produkten worden geintroduceerd in een verhaal. En 

bedrijfsprofielen worden vervangen door voorbeeldverhaaltjes die duidelijk moeten maken waar het 

bedrijf voor staat. 

Maar de computer? Nou, Roald Dahl heeft navolgers gekregen. 'Storytelling', 'Interactive 

Storytelling', Digital Storytelling' zijn wat namen die gekoppeld zijn aan het onderzoeksgebied 

verhalengeneratie door de computer. Dit is natuurlijk idioot ambitieus. We zijn nauwelijks in staat 

om op een computationele manier iets van de rationele processen van een mens te begrijpen, laat 

staan van de emotionele en creatieve processen. En dat is tocht echt wel nodig wil je niet uitkomen 

op een verhaal dat 'uitblinkt' door onsamenhangende saaiheid. 

Wat zou dan de aanpak kunnen zijn die misschien toch iets oplevert? In mijn onderzoeksgroep 

Human Media Interaction (HMI) van de Universiteit Twente worden we geinspireerd door het 

improvisatietheater. Je zet een aantal acteurs bijeen. Ieder neemt een bepaalde rol aan of krijgt een 

rol voorgeschreven. Er zijn attributen en een (eventueel wisselend) 'decor' aanwezig. Aan de rollen 

zijn doelen gekoppeld. Kijk maar wat voor verhaal er uit komt. 

Dit hebben we gedaan door 'agents' met een bepaalde kennis van de wereld, met bepaalde doelen 

en met redeneercapaciteiten in een bepaalde setting bij elkaar te brengen en dan maar kijken wat er 

gebeurt. Welk verhaal ontwikkelt zich? Komt de wolf Roodkapje al vroeg in het verhaal tegen en eet 

hij Roodkapje op in plaats van de Grootmoeder? Het zij zo. Het verhaal is vroeg afgelopen. Maar 

misschien gaat Grootmoeder op zoek naar Roodkapje en snijdt de buik van de slapende wolf open. 

Om het enigszins in de hand te houden zitten we dan wel te kijken of er wat 'constraints' ingebouwd 

kunnen worden die een verhaallijn bewaken. Desondanks komen we vreemde, wrede en 

interessante varianten op bestaande verhalen. Maar een echt interessante variant op het epos van 

Homeros zit er voorlopig niet in. 
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