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Dit proefschrift beschrijft gedrag van gesimuleerde mensen. Waar gesproken wordt van 
‘hij’ of ‘hem’ kan niet gelezen worden ‘zij’ of ‘haar’. De agents die de mensen 
representeren hebben namelijk geen geslachtskenmerken. Hoewel dit betekent dat ik 
strikt genomen de agents zou moeten aanduiden met ‘het’ heb ik dit niet gedaan 
vanwege de rare zinnen die dit oplevert. 



   

 



   

Voorwoord 

Gemakkelijk aanvaarden we de werkelijkheid, misschien omdat we bij 
intuïtie voelen dat niets werkelijk is (Jorge Luis Borges). 

Een origineel voorwoord van een proefschrift schrijven is lastig. De inhoud, een korte 
schets hoe het toch zover heeft kunnen komen, een korte beschrijving van de 
hindernissen op de weg er naartoe en de dankwoorden richting de mensen die tot het 
eindproduct hebben bijgedragen ligt min of meer vast. In sommige gevallen leidt dit tot 
een verhaal over een lange zoektocht vol ontberingen waarbij besloten wordt de partner 
te bedanken zonder wiens steun dit alles nooit mogelijk zou zijn geweest. Soms wordt 
een proefschrift vergeleken met het baren van een kind, een vergelijking die overigens 
vooral door mannen wordt gemaakt, maar waar ik zelf als vader helemaal niet achter 
sta. Veel dank wordt verschuldigd aan mensen die een soort mentorpositie hebben 
vervuld, de meester die zijn kennis heeft overgedragen aan zijn leerling. Ook al is de 
bezetting steeds weer anders, het proces is min of meer hetzelfde. Hoe kan iets dat al zo 
vaak is beschreven dan toch nog op een oorspronkelijke manier worden verwoord? Een 
standaardverhaaltje schrijven is te gemakkelijk maar ik wil ook niet in de valkuil 
trappen originaliteit te willen maar gekunsteld te eindigen. Het enige dat me daarom 
nog rest is het voorwoord gewoon vanuit mijn eigen beleving te schrijven. 

Het idee voor het onderzoek dat ik in dit proefschrift beschrijf stamt uit de tijd dat ik 
psychologie studeerde. Tijdens mijn studie werd ik gegrepen door het concept 
zelforganisatie, orde die vanzelf ontstaat, zonder bemoeienis van buitenaf, en allerlei 
vragen die daaraan zijn verbonden. Hoe ontstaan structuren? Hoe organiseren de 
hersenen zichzelf, zonder centraal besturingssysteem dat kennis ordent en indrukken 
categoriseert? Hoe kan het dat een mierenhoop zo’n ingewikkelde structuur heeft en 
tegelijkertijd in staat is  zich op een flexibele wijze op zijn omgeving af te stemmen 
zonder dat daar enig management of ontwerp aan te pas is gekomen? Door de 
fascinatie voor dergelijke vragen en het onvermogen ze te beantwoorden werd 
zelforganisatie een soort mythisch concept voor me. Dit leidde ertoe dat ik me tijdens 
mijn studie eerst begon te verdiepen in zelforganiserende neurale netwerken om van 
daaruit een overstap te maken naar zelforganiserende sociale netwerken. Destijds wilde 
ik een beschrijving maken, gebaseerd op algemene zelforganiserende mechanismen en 
kennis van zelforganiserend gedrag van verschillende sociale dieren, zoals apen, 
wolven en mieren. Deze beschrijving zou ik vervolgens gebruiken om sociaal gedrag 
van mensen te beschrijven om zo vragen te beantwoorden als: ‘hoe ontstaan groepen?  
of ‘hoe werpt een leider zich op?’ Naast sociale kenmerken zou ik veel aandacht 
moeten besteden aan cognitieve en affectieve kenmerken. Dit zou ik dan allemaal 
onderzoeken met behulp van computersimulatie. De reden voor zo’n ingewikkelde 
omweg om menselijk gedrag te bestuderen kwam voort uit mijn overtuiging dat een 
samenleving als de onze te geordend en daardoor te weinig ruimte bood om spontane 
orde te kunnen waarnemen, enkele kunstenaarskolonies uitgezonderd. Ik wilde mensen 
beschrijven zoals ze oorspronkelijk waren, zonder de structuur van een Westerse 
samenleving, maar als dieren.  



   

Een aantal jaren later –ik was inmiddels allang afgestudeerd maar had deze droom nog 
steeds niet verwezenlijkt- kwam ik op het spoor van een Aio-plaats met als titel: 
‘Variatie en de noodzaak tot zelforganisatie’. Nadat ik het onderzoeksvoorstel had 
doorgelezen kwam ik tot de conclusie dat dit project voldoende aanknopingspunten 
bood om mijn hoogdravende ideeën in kwijt te kunnen, solliciteerde en werd 
aangenomen. Het eindproduct ligt voor u, geenszins een direct gevolg van het 
uitwerken van het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel, zeker niet de verwezenlijking 
van mijn droom, maar iets dat ertussen in zit, met eigenschappen van beide en toch met 
een eigen identiteit. Toch een kind? 

Mijn Aio-tijd betekende een tijd vol veranderingen. Ik was weer terug op de 
universiteit, met een mogelijke wetenschappelijke carrière in het verschiet, maar het 
belangrijkste was dat ik ging ik trouwen met Karin en vader werd. We kregen twee 
kinderen, Hanne en Mindra en zoals dat zo hoort te gaan zette het ouderschap mijn 
leven een tijdje op zijn kop. Gelukkig bleef er altijd tijd voor acteren en zeilen. 

Maar ik zal u mijn al te persoonlijke bespiegelingen besparen en verder gaan met het 
bedanken van de mensen zonder wie ik dit proefschrift nooit geschreven zou kunnen 
hebben. Mijn dank gaat ten eerste uit naar Eric Molleman, wiens nuchterheid me steeds 
weer op aarde terugzette wanneer ik weer eens een poging tot hemelbestormen had 
ingezet. Verder dank ik natuurlijk Wander Jager die me niet alleen introduceerde 
binnen ESSA, de Europese Sociale Simulatie Associatie, maar me ook met  zijn altijd 
optimistische houding steeds weer op wist te beuren wanneer ik me weer eens 
vertwijfeld afvroeg wat er voor anderen toch zo boeiend was aan hetgeen ik deed. 
Binnen deze bipolariteit had ik geen betere combinatie van begeleiders kunnen treffen. 
Daarnaast ben ik Gerhard Dalenoort veel dank verschuldigd, omdat hij me tijdens mijn 
studie psychologie op het huidige onderzoeksspoor heeft gezet waarvan dit proefschrift 
overigens geenszins een eindstation is. De leden van het cluster Human Resource 
Management and Organizational Behaviour wil ik bedanken voor de prettige sfeer 
waarbinnen ik heb kunnen werken en de Aio’s voor de gezellige lunches en de leuke 
gesprekken. Mijn dank gaat ook uit naar de mensen binnen en buiten de faculteit 
Bedrijfskunde voor de tijd die ze hebben genomen om met mij van gedachten te 
wisselen over mijn onderzoek en aanverwante zaken. Verder wil ik de leden van mijn 
leescommissie, Klaus Troitzsch, Nigel Gilbert en René Jorna bedanken voor hun 
opbouwende commentaar en nuttige aanvullingen. Hierbij wil ik René Jorna extra 
bedanken omdat hij vooral tijdens de afrondende fase van mijn proefschrift zich erg 
betrokken toonde bij mijn toekomstmogelijkheden.  

Daarnaast bedank ik mijn goede vrienden en tevens paranimfen Jan Hein, die me 
dankzij de vele mailtjes die we elkaar tijdens mijn Aio-tijd stuurden zeker een half jaar 
tijd heeft gekost en Mathijs, die af en toe belangstellend vroeg of ik met mijn 
onderzoek nu eindelijk al eens iets nieuws had ontdekt en me zo fijntjes op de 
relativiteit van dit soort arbeid wist te wijzen. Maar ik bedank ook al mijn andere 
vrienden en vriendinnen omdat vriendschappen het leven nu eenmaal meer kleur 
bieden dan een proefschrift, zelfs al is het paars met roze gekaft. Zonder hen had ik 
onmogelijk de motivatie kunnen opbrengen om zo lang aan een project te werken. 
Verder bedank ik ook mijn ouders en schoonouders voor de vele keren dat ze als oppas 
fungeerde zodat ik weer verder kon met mijn proefschrift. Ik wil ook alle spelers 
bedanken waarmee ik tijdens de afgelopen jaren toneelproducties heb gemaakt. Zonder 



   

hen had ik beslist het risico gelopen een workaholic te worden en van verslavingen zijn 
mensen nog nooit beter geworden. Bedankt ook Meta en Keimpe, die me steeds weer 
wisten op te kalefateren wanneer ik weer eens teveel hooi op mijn vork had genomen 
en me met mijn voeten op aarde zetten wanneer ik te bevlogen was. Tenslotte wil ik 
Karin nog het meest bedanken, voor het dragen van mijn humeurigheid wanneer ik me 
weer eens had vastgebeten in de diverse programmeerproblemen, voor het meedenken 
met de verschillende fasen van mijn proefschrift, maar vooral omdat ze is wie ze is, als 
collega, medetoneelspeelster en regisseur,  maar vooral als mijn vrouw en moeder van 
onze kinderen. En als allerlaatste wil ik Hanne en Mindra bedanken voor het inzicht dat 
de naïeve blik van een kind soms meer ziet dan de geschoolde blik van een 
wetenschapper. 

 

Kees Zoethout 

Groningen, November 2006 
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