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Mijnheer de rector magnificus, 

Zeer gewaardeerde toehoorders. 

Een korte schets van de geschiedenis van een jong vakgebied als de 
operationele research is stellig de beste introductie daarvoor. 
Bovendien zal het mij later de mogelijkheid verscha:ffen enkele 
kritische kanttekeningen te plaatsen en suggesties te doen voor verdere 
ontwikkelingen. 

Het begin van een samenhangende rij van activiteiten die men rekent 
tot de operationele research ligt aan het eind van de dertiger jaren. Een 
kleine groep wetenschappers, bijeengebracht door professor Blackett 
van de Universiteit van Manchester, kreeg opdracht te onderzoeken 
hoe men de tijdsduur zou kunnen bekorten tussen het moment waarop 
men de vijandelijke vliegtuigen op een radarscherm signaleert en het 
moment dat de luchtmacht effectief in actie komt. Vele aspecten 
moesten daarbij in hun onderlinge samenhang worden bestudeerd. 
Bijvoorbeeld: Welke informatie levert het radarsysteem? Hoe wordt 
deze informatie overgedragen aan de commando-eenheid? Hoe wordt 
deze informatie bewerkt en eventueel gecombineerd met andersoortige 
informatie tot een overzichtelijk geheel van beslissings-indicatoren? 
Welke actie moet hierop genomen warden? Hoe wordt dit actieplan 
gee:ffectueerd? En vooral: hoe moet dit gehele luchtverdedigingssys
teem worden gestructureerd opdat een zo groot mogelijke effectiviteit 
wordt bereikt? 

Op goede gronden beschouwt men deze opdracht als het eerste 
,,echte" operationele research project. Zowel de aard van de 
probleemstelling als de integrale behandeling daarvan welke teruggrijpt 
op verschillende wetenschappelijke disciplines, zijn karakteristiek 
voor wat men in de operationele research tegenkomt. Doorslaggevend 
was natuurlijk het succes dat deze aanpak boekte. Dit was en bleef ook 
later dermate overtuigend dat twee jaar later vrijwel alle onderdelen 
van de Britse strijdkrachten hun ,,Operationele Research" sectie 
hadden. Spoedig daarna werden ,,Operationele Research-groepen 
opgericht bij het Amerikaanse leger. Na de oorlog werden deze 

3 



onderzoekactiviteiten overgenomen door verschillende bedrijven. 
Vanzelfsprekend groeide daarmee de varieteit aan onderzochte pro
blemen en gehanteerde methodieken dienovereenkomstig. Wellicht 
ligt hierin een verklaring van bet feit dat voor <lit uitermate 
geschakeerde vakgebied nog steeds geen overtuigende Nederlandse 
naam gevonden is. Men gebruikt termen als besliskunde, mathemati
sche besliskunde, operationele analyse, operationele research en soms 
zelfs bedrijfskunde! Uit negatief-selectieve overwegingen houd ik bet 
op operationele research, of kortweg OR. 

Van het ontstaan en de eerste wapenfeiten van de operationele 
research, de inventiviteit en het improvisatietalent van zijn eerste 
beoefenaars is onder andere verslaggegeven door Crawther en 
Whiddington (1947) en door Trefethen (1954). Op enkele karakteristie
ken die hieruit te voorschijn komen en die ook nu onverkort van 
toepassing zijn, ga ik nader in. Namelijk: de bestudering van systemen 
als een geheel van entiteiten met een inteme structuur, bet 
multi-disciplinaire exacte karakter van het onderzoek, het onafhanke
lijk adviserend statuut van de OR-groepen en vooral de beleids- en 
beslissingsondersteunende doelstelling van het onderzoek in de vorm 
van concrete aanwijzingen. 

De problemen die aangevat werden hadden betrekking op een 
samenhangend geheel van mensen of groepen van mensen, van 
machines, transportmiddelen, communicatiesystemen, enz. De inter
actie tussen de entiteiten staat centraal. In feite zijn de eigenschappen 
van de samenstellende entiteiten vooral relevant in zover zij van 
invloed zijn op het systeem als geheel. Het is duidelijk dat daarmee een 
probleemstelling ontstaat van een totaal andere schaal als tot dusver 
aan de orde was in de technische wetenschappen en de fysica. 

De omvang van een dergelijke integrale aanpak leide er toe dat de 
eerste OR-teams waren samengesteld uit natuurkundigen, wiskundi
gen, psychologen en militairen. Deze eigenaardigheid heeft zich 
later voortgezet in aangepaste samenstellingen bestaande uit 
wiskundigen, informatici, bedrijfskundigen en produktie-organisatie 
deskundigen. In vele gevallen wordt ad hoe deskundigheid aangetrok
ken wanneer specifieke problemen aan de orde komen. Een 
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eigenaardigheid die de OR duidelijk onderscheidt van bijvoorbeeld de 
aanpak van management adviseurs, is bet gebruik van algemeen- en 
numeriek-wiskundige methoden. De rechtvaardiging ligt in de 
doelstelling om concrete aanwijzingen te geven over de te nemen 
beslissing en de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld, in logistieke 
problemen zullen de goederenstromen, transportmiddelen en 
bevrachtings- en routeringsschema's nauwkeurig gedetermineerd 
moeten worden. Een andere reden hiervoor komt so ms voort uit bet feit 
dat cyclische interacties tussen samenstellende entiteiten een analyse 
in termen van oorzakelijke relaties uitsluiten. In die omstandigheid zijn 
wiskundige analysemethoden onontbeerlijk. 

Terugkomend op de beslissingsvoorbereidende taak van de OR: 
vanzelf sprekend veronderstelt <lit de mogelijkheid om in te grijpen op 
de actuele situatie, of anders gezegd het bestaan van altematieven, en 
bovendien de beschikbaarheid van criteria op grond waarvan de 
kwaliteit van mogelijke alternatieven beoordeeld kan worden. Aan 
deze condities schijnt bet best voldaan te kunnen worden in 
organisaties met een sterk hierarchische structuur en met duidelijk 
afgetekende doelstellingen. Zo bezien is bet wellicht niet toevallig dat 
de operationele research juist in oorlogsomstandigheden zo'n vlucht 
genomen heeft. 

Organisatorisch blijken OR-groepen algemeen een onafhankelijk 
adviserend statuut te bezitten, d.w.z. als een stafgroep met 
verantwoordingsplicht op top-niveau in de organisatie. Daarvoor zijn 
verschillende goede redenen. Voorwaarde tot een integrale aanpak van 
beslissingsproblemen binnen een organisatie is immers dat de 
OR-groep vrijelijk toegang heeft tot alle geledingen. Het is duidelijk dat 
daarbij competentiekwesties vermeden dienen te worden. Dat 
OR-activiteiten desondanks fricties oproepen is voor de hand liggend. 
De aanbevelingen van de OR-man kunnen - zeker bij onvoldoend 
overleg - gemakkelijk ervaren worden als kritiek. Soms zelfs 
impliceert het advies een directe aantasting van de plaats van mensen 
binnen een organisatie. 

Na de tweede wereldoorlog komt industriele operationele research 
tot ontwikkeling. In de vijftiger jaren krachtig ondersteund door de 
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ontwikkeling van elektronische rekenmachines. In Engeland waren bet 
in eerste instantie de OR-specialisten uit de strijdkrachten die een 
plaats vonden in de industrie. In de Verenigde Staten werden de 
OR-secties van marine, luchtmacht en landmacht uitgebreid en kwam 
samenwerking tot stand met een aantal Amerikaanse universiteiten. In 
dat kader kwam bijvoorbeeld de simplex-methode voor de numerieke 
behandeling van lineaire optimaliseringsproblemen tot ontwikkeling. 
De continuering van de operationele research in het Amerikaanse 
bedrijfsleven is minder duidelijk en bleef min of meer verscholen onder 
de activiteiten van efficiency experts en management adviseurs. Ook in 
Nederland deed de operationele research zijn intrede. Zo bracht Philips 
aan bet begin van de vijftiger jaren de operationele research onder bij de 
afdeling technische efficiency en organisatie. Gedurende een korte 
stageperiode had ik destijds de gelegenheid dit begin van nabij mee te 
maken. De actuele onderwerpen waren toen onder andere voorraadbe
heersing aangevat met behulp van simulatie, wachttijdproblemen en 
een selectieprobleem van onderdelen voor het welbekende elektrische 
scheerapparaat. 

Met de ontwikkeling van de industriele operationele research 
verruimt ook de op actie gerichte attitude. Immers, er komen nu ook 
problemen aan de orde die op een langere termijn betrekking hebben. 
Zoals capaciteitsplanning, investeringsselectie, de selectie van vesti
gingsplaatsen. Ook de continui:teit van de dagelijkse produktiebestu
ring brengt bijzondere problemen met zich mee zoals het bewaken en 
onderhouden van de gekozen beslissingsroutines. Ruwweg zou men in 
de industriele operationele research een drietal richtingen kunnen 
onderscheiden. 

Een richting met een duidelijk accent op bet besturen en bewaken 
van de dagelijkse produktie, dienstverlening of in uitvoering zijnde 
projecten. Ik duid deze activiteit aan met de termproduktiebesturing. 

Specifieke problemen doen zich voor wanneer bet gaat om 
beslissingen die min of meer eenmalig van aard zijn. Duidelijke 
voorbeelden van deze projectgerichte OR zijn optimale selectiepro
blemen voor vestigingsplaatsen, zoals de allocatie van brandweerka
zernes, het opzetten van een distributienetwerk met regionale depots, 
etc. Andere voorbeelden zijn investeringsselectie en capaciteitsplan
ning. In sommige gevallen is het wenselijk om beide richtingen 
verregaand te integreren. Bijvoorbeeld capaciteitsplanning onder een 
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regelmatige veroudering kan, met produktie- en liquiditeitsaspecten, 
heel goed gelntegreerd worden in een integraal multi-periode 
planningsmodel. 

Als derde zou ik een richting in de OR willen onderscheiden die zich 
toelegt op het verkrijgen van inzicht in de structuur van bedrijfskundige 
en economische problemen en de besliskundige aspecten daarvan. 
Onderwerpen uit deze structuurgerichte OR zijn in het onderzoek naar 
complexe stochastische processen dikwijls aangepakt met simulatie
technieken, systeemdynamica. Tot de structuurgerichte OR reken ik 
eveneens het onderzoek naar voorwaarden waaronder men beslissin
gen over een complex van deelsystemen kan decentraliseren, zodanig 
dat de lokale beslissingen, gebaseerd op lokaal beschikbare informatie, 
resulteren in een efficientie die vergelijkbaar is met die bereikbaar 
onder een centralistische besturing. 

Ik wil dit nauwelijks ontgonnen terrein toelichten aan de hand van 
een zeer gesimplificeerd voorbeeld. Stelt u zich een bedrijf voor, 
samengesteld uit twee afdelingen. De eerste afdeling kan vrijelijk 
goederen inkopen tegen een vaste marktprijs. De output van deze 
afdeling wordt als halffabrikaat doorgeleverd aan de tweede afdeling, 
die vervolgens een assortiment van eindprodukten onbelemmerd op de 
markt kan afzetten, opnieuw tegen vaste marktprijzen. Het probleem is 
nu om, gegeven de technische mogelijkheden van beide afdelingen en 
gegeven de marktprijzen, een produktiestroom vast te stellen die de 
grootste netto-winst oplevert. Specificeert men dit probleem numeriek 
in een samenhangend model dan is de oplossing slechts een kwestie van 
techniek. Veronderstel nu dat beide afdelingen door verschillende 
directies worden geleid en dat voor de levering van het halffabrikaat 
een bepaalde prijs wordt berekend. Is deze prijs erg hoog, dan zal er een 
overschot aan halffabrikaat ontstaan; immers de producent van het 
halffabrikaat ziet ruime winstmogelijkheden, de andere producent zal 
geneigd zijn te stoppen. Is de prijs te laag dan leidt de symmetrische 
redenering tot een tekort. Intu'itief vermoedt men het bestaan van een 
verrekenprijs die in deze context precies leidt tot een evenwicht. De 
praktijk leert echter dat het blindvaren op intui:tie in deze 
omstandigheden uiterst hachelijk is. Gelukkig toont de optimaliserings
theorie aan dat onder milde, zeer algemene condities, een dergelijke 
,,evenwichtsprijs" inderdaad bestaat. De conclusies reiken bovendien 
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veel verder. In de oplossingsmethodiek van het centralistisch 
aangepakte probleem blijkt men deze prijs cadeau te krijgen! Verder 
blijkt de evenwichtsprijs - voor vakgenoten: duaal-optimale oplos
sing - aanleiding te kunnen geven tot lokaal optimaal vast te stellen 
produktiestromen, die precies gelijk zijn aan die, verkregen onder de 
centralistische aanpak. 

Dit simpele voorbeeld is in feite de sleutel tot een vergaand inzicht in 
de samenhang van bedrijfskundige en algemeen economische proces
sen met elke willekeurige graad van complexiteit. Nauwkeuriger: 
combineert men dit soort processen - waaronder ook representaties 
van consumenten met hun preferenties mogen komen - op om het 
even welke fysisch zinnige manier, dan blijkt er altijd een stelsel van 
evenwichtsprijzen te bestaan met de hierboven beschreven 
decentralisatie- of decompositie-eigenschappen. Met de uitdrukking 
,,dit soort processen" bedoel ik dat voldaan moet zijn aan enkele 
algemene eenvoudig te formuleren en goed interpreteerbare condities. 
In deze context verricht de convexe analyse wonderen. Vooral omdat 
men de samenhang tussen deze processen nog aanzienlijk kan 
compliceren, met behoud van inzicht in het geheel. 

Het is duidelijk dat we ondertussen op het overlappingsgebied tussen 
de operationele research en de economie zijn aangeland. Orn 
verschillende redenen moet men dit type analyse inderdaad tot de 
operationele research rekenen. De theoretische fundering en de 
numerieke behandelingsmethodieken sluiten direct aan bij de wiskun
dige optimaliseringsmethodieken die vooral in de OR tot ontwikkeling 
zijn gekomen. In de toepassingscontext bieden bijvoorbeeld de 
,,evenwichtsprijzen" in een bedrijf met duidelijk te onderscheiden 
afdelingen een grondslag voor een gedifferentieerde kosten/baten
analyse, vooral als er een externe markt is voor de halffabrikaten. 
Verder levert het decompositieprincipe in sommige gevallen een 
mogelijkheid om problemen met verschillende niet-verenigbare 
waarderingscriteria te behandelen. Dergelijke problemen komen 
veelvuldig voor bij maatschappelijke beslissingsproblemen, waar 
gewoonlijk verschillende belangen en belangengroepen optreden. 
Tenslotte reken ik dit type onderzoek naar structuren tot de 
operationele research omdat de N ederlandse economen - afgezien van 
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een enkele uitzondering - dit terrein laten liggen. Deze hele aanpak 
blijkt in Nederland geen echte plaats gevonden te hebben in het 
economisch-wetenschappelijk complex. 

Terugkerend tot de intentie van de OR: de vraag naar exacte 
beslissingsaanwijzingen - meestal in de vorm van een kwantitatief 
gespecificeerde , ,optimale oplossing'' leidde vanzelfsprekend tot een 
bonte verscheidenheid aan rekenprocedures, gewoonlijk optimalise
ringsmethoden genoemd. Het is de moeite waard hieraan enige 
aandacht te besteden omdat de pragmatische instelling van de OR-man 
altijd een sterke wisselwerking tussen oplossingsmethodiek en 
probleemstelling heeft bevorderd. Allereerst de z.g. mathematische 
programmering. De verzameling van toegelaten beleidsalternatieven is 
in deze aanpak gespecificeerd door een stelsel van wiskundige functies 
in een gelijkheids- of ongelijkheidssetting. Dit zijn de zogenaamde 
nevenvoorwaarden. Vervolgens zijn de beoordelingscriteria gecom
primeerd tot een enkele wiskundige doelstellingsfunctie. Dat wil 
zeggen een toegelaten oplossing beschouwt men als ,,beter" ten 
opzichte van een alternatief, als zijn functiewaarde hoger is. Een 
optimale oplossing is in deze context een toegelaten oplossing ·met de 
hoogst bereikbare functiewaarde. Deze definitie ziet er misleidend 
eenvoudig uit. Immers, omdat de hoogst bereikbare functiewaarde 
onbekend is, produceert deze definitie geen test waarop iedere 
toegelaten oplossing direct beoordeeld kan worden. Bij convex 
gestructureerde problemen - hetgeen plastich uitgedrukt betekent dat 
de structuur essentieel ,,bolvormig" dan wel ,,vlak" is - heeft dit 
defect aanleiding gegeven tot een krachtige theorie. Deze levert 
behalve numerieke methoden eveneens het stelsel van evenwichts
prijzen, dat al eerder ter sprake kwam. Bovendien verkrijgt men 
inzicht in de gevoeligheid van de optimale oplossing met betrekking 
tot de beschrijvende grootheden. In feite is deze informatie minstens zo 
belangrijk als de optimale oplossing zelf. 

Wanneer een optimaliseringsprobleem niet in deze klasse valt, dan 
moet men zich met beduidend minder tevreden stellen. In het bijzonder 
bij problemen met een geheeltallige of combinatorische structuur 
behelpt men zich dikwijls met ,,verstandige" zoekmethoden die 
gelijktijdig enige aanwijzing geven over de kwaliteit van de gevonden 
oplossingen. Deze zogenaamde heuristische oplossingsmethoden zijn 
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uiterst belangrijk omdat vele praktische problemen discreet van aard 
zijn. Voorbeelden zijn problemen betreffende volgorde, selectie, 
bevrachting, distributie, toewijzing van produktie-eenheden, enz. 

Een aparte plaats nemen die problemen in waarbij onzekerheden en 
toevalligbeidsaspecten centraal staan, zoals wachttijdproblemen, 
vernieuwingsprocessen, betrouwbaarbeids- en vervangingsproble
men, voorraadbebeersing, verzekeringsproblemen, enz. De mogelijk
beden tot een optimaliserende bebandeling zoals hiervoor werd 
beschreven zijn tot dusver gering. Deze stochastische problemen 
formuleert men gewoonlijk als een beschrijvend-analytisch model in 
termen van overgangswaarschijnlijkheden. Vervolgens bestudeert men 
het dynamisch gedrag van bet systeem als geheel. In feite kan men deze 
aanpak tot de structuurgerichte operationele research rekenen. 
Eenvoudige stochastiscbe problemen kan men rigoreus met behulp van 
wiskundig-analytiscbe methodieken aanvatten. De grondslag hiervoor 
werd in 1909 gelegd door de Deense wiskundige Erlang en gaat dus 
aanzienlijk verder terug dan het eerste ,,ecbte" OR-project. Aanleiding 
tot Erlang's onderzoek waren de bij telefooncentrales optredende 
wachttijdproblemen. Een andere belangrijke stap in de ontwikkeling 
werd in 1939 gezet door Feller die een stochastisch model analyseerde 
betreffende bevolkingsgroei. Wiskundig-analytische methoden zijn 
nodig voor het verkrijgen van inzicht; zij schieten echter te kort bij 
gecompliceerde praktiscbe problemen. In die gevallen neemt men zijn 
toevlucht tot simulatietechnieken; dat wil zeggen, met behulp van de 
computer wordt bet toevalsproces nagebootst. De aldus verkregen 
numerieke resultaten worden vervolgens statistiscb geanalyseerd. 

Onze excursie vervolgend, wil ik nu enige aandacht besteden aan de 
bijzondere betekenis van lineaire optimalisering; dit is het maximalise
ren van een lineaire opbrengstfunctie (dan wel minimalisering van een 
lineaire kostenfunctie) onder nevenvoorwaarden in de vorm van een 
stelsel lineaire gelijkheden of ongelijkheden. Praktisch zijn er vele sterk 
uiteenlopende problemen die op deze manier geformuleerd kunnen 
worden. Ik noem: transportproblemen, mengproblemen zoals groot
schalig toegepast bij de planning van olieraffinaderijen en eveneens 
toegepast bij de produktie van voedingsmiddelen, kunstmesten, 
landbouwkundige planningsproblemen, regionale planningsproble
men, snijproblemen in de papier-, staal- en houtverwerkende industrie, 
liquiditeits- en vermogensplanning ten behoeve van het bankbedrijf, 
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enz. Dat vele relaties in de produktie- en, bijvoorbeeld, landbouwplan
ningsproblemen lineair van aard zijn ligt voor de hand. De meeste 
komen immers tot stand als balans- of behouds(on)gelijkheden, als 
restricties op fracties van goederenstromen, of als definitiegelijkheden. 
Het , ,echte'' produktiegedeelte kan dikwijls goed gelineariseerd 
warden. Methodieken om produktiesystemen met behulp van lineaire 
stelsels te beschrijven, werden al voor de tweede wereldoorlog 
ontwikkeld. Al in 1941 publiceerde Leontief zijn "structure of the 
American Economy''. Anderen zoals Koopmans, bestudeerden 
optimaliteitsaspecten van produktie- en toewijzigingsproblemen op 
basis van lineaire stelsels. In 1947 kwam Dantzig met een, naar spoedig 
bleek, buitengewoon krachtige rekenmethodiek: de simplexmethode. 
Afgezien van de optimale oplossing, levert de simplexmethode 
eveneens het eerder genoemde stelsel van evenwichtsprijzen en biedt 
tevens directe mogelijkheden voor een gevoeligheidsanalyse. Het 
decompositieprincipe werd wat later, onder andere door Benders, 
gevonden. De theoretische achtergrond is in 1951 door Kuhn en Tucker 
gedeeltelijk gegeneraliseerd voor differentieerbare niet-lineaire pro
blemen. Rond 1960 (en later) kwam een verregaande generalisatie tot 
stand voor convex gestructureerde problemen (Fenchel, Rockafellar). 
Het getij voor de simplexmethode was gunstig: de elektronische 
rekenmachine began juist aan zijn stormachtige ontwikkeling. Al in 
1951 was er een compleet computerprogramma voor de simplexme
thode beschikbaar. Tegenwoordig zijn we in staat om redelijk 
gestructureerde problemen met duizenden variabelen, met bijzondere 
technieken op basis van de simplexmethode door te rekenen. In bet 
bijzonder multiperiodige lineaire optimaliseringsproblemen blijken 
dikwijls tot een dergelijke omvang aanleiding te geven. Een 
opmerkelijke generalisatie van de simplexmethode is het, in 1968 door 
Lemke gevonden algorithme voor de oplossing van een omvangrijke 
klasse van lineaire complementariteitsproblemen. Hieronder vallen 
lineaire optimalisering zelf, convex kwadratische optimalisering, 
bi-matrix spelen, invariante multi-periodige optimalisering van lineaire 
of convex kwadratische problemen. De mogelijkheden om ook 
grootschalige problemen efficient door te rekenen zijn even groat als 
die van de simplexmethode. Inmiddels zijn, onder andere door Scarf en 
Eaves, belangrijke vorderingen gemaakt in de richting van niet-lineaire 
complementariteits-methodieken. 
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Tenslotte wil ik nog kort ingaan op het feit dat bepaalde 
optimaliseringsmethoden uit de operationele research eveneens 
toegepast worden op technische problemen. Bijvoorbeeld: het 
optimaal determineren van schepen, het optimaliseren van construc
ties, procesbeheersing en -besturing. Dit soort problemen vormen in 
hetalgemeen geen integrerend deel in een management-setting. Ook in 
wiskundig opzicht zijn er sterke verschillen. De technische problemen 
bevatten in het algemeen een gering aantal variabelen, meestal 
betrekking hebbend op fysische grootheden. De nevenvoorwaarden 
zijn niet-lineair en dikwijls geformuleerd in termen van differentiaal
vergelijkingen. Vanzelfsprekend vraagt dit alles om een aangepaste 
methodiek. Grootschalige combinaties van technische en maatschap
pelijke aspecten treft men aan bij integrale modellen voor ecologie, 
energie, waterhuishouding, enz. De mogelijkheden om deze op een 
adequate manier aan te pakken zijn nog gering, onder meer omdat de 
maatschappelijke beslissingsprocessen nauwelijks in kaart zijn te 
brengen. Bovendien zal de ernst van deze problemen het maatschappe
lijk bestel zelf niet onverlet laten. Ik echter ben van mening datjuist de 
OR-benadering in deze problematiek weleens een belangrijke bijdrage 
zou kunnen gaan leveren. 

Deze schets over de methodieken en het functioneren van de 
operationele research zou zeer incompleet zijn, als de informatica
aspecten ongenoemd bleven. Er is een groot overlappingsgebied tussen 
de OR en de informatica. In beide vakgebieden neemt de verwerking 
van gegevensbestanden een belangrijke plaats in; beide vakgebieden 
zijn ondenkbaar zonder geraffineerd computergebruik. Wat dit laatste 
- in enge zin - betreft: de eerder besproken optimaliseringsmethoden 
zijn alle bijzonder rekenintensief; om efficientie-redenen eist de 
omvang meestal dat de numerieke methodiek en de organisatie van de 
gegevensbestanden nauwkeurig op elkaar moeten aansluiten. 

In ruimere zin is er natuurlijk een overeenkomst in de taakstelling, 
welke in verreweg de meeste toepassingen beoogt kwantitatieve 
gegevens te verschaffen ten behoeve van de bedrijfsvoering als geheel. 
Er wordt in de informatica bijvoorbeeld veel energie gestoken in de 
ontwikkeling van algemene flexibele informatiesystemen ten behoeve 
van orderverwerking, produktieplanning en voorraadbeheer als 
geheel. Grootschalige varianten hierop zijn reserveringssystemen ten 
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behoeve van de intemationale luchtvaart, of boekhoudkundige 
systemen voor het bankbedrijf. 

Waar de operationele research in het bedrijf echter een bescheiden 
adviserende plaats inneemt, heeft de electronische informatieverwer
king de omvang van een echte lijnfunctie met een uitgebreide 
personeelsbezetting. Roewe! deze functie overwegend administratief 
van aard is, biedt hij vanzelfsprekend een basis voor meer toegespitste 
bestuurlijke informatievoorzieningen. Het is duidelijk dat de informa
tica en de operationele research op dit gebied complementair zijn. 
Enerzijds dienen de bestuurlijke OR-projecten aan te sluiteri op de 
manier waarop de algemene informatieverwerking is georganiseerd; 
anderzijds is het een typische OR-taak om informatiesystemen te 
bewaken en de invoering en aanpassingen daarvan te begeleiden. In 
deze opzichten zal de OR-man dus ,,dicht" bij de computer en de 
informatica moeten staan. 

Na deze kennismaking met de operationele research, met zijn bonte 
verscheidenheid aan probleemstellingen en methodieken, wil ik nu 
ingaan op wat ongetwijfeld een kritieke fase is in ieder OR-project. 
Namelijk, de beschrijving van de voor de probleemstelling relevante 
werkelijkheid in de vorm van een logische structuur en een stelsel 
wiskundige relaties dat toegankelijk is voor verdere analyse; de 
OR-terminologie gebruikend, de formulering van het model. Dat de 
formulering van het model een kritieke fase is wordt duidelijk als men 
bedenkt dat de veelal uiterst pluriforme werkelijkheid rond de 
probleemstelling essentieel gereduceerd wordt tot uniformiteit van een 
wiskundig-conceptueel model; vervolgens worden de aan het model 
ontleende inzichten en beleidsindicaties gei"mplementeerd in de vorm 
van concrete maatregelen, hetzij dat dit laatste in principe mogelijk 
moet zijn. Ik beschouw dit voor het vakgebied van de OR als het 
probleem van de brug, bij uitstek. De term is ontleend aan Descartes, 
die aldus de vraag typeerde of er aan ons denken - gestructureerd in 
heldere afgetekende concepten - al dan niet enige ,,werkelijkheid" 
beantwoordt. De oplossing van Descartes is het rationele realiteits
principe: de werkelijkheid beantwoordt volledig aan dit denken. Als 
de OR-man deze oplossing weinig overtuigend vindt, dan bevindt hij 
zich in goed gezelschap; sinds Descartes immers is de ,,brug" een 
hoofdthema in de wijsbegeerte. 
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De eisen die bet brugprobleem aan het model stelt, zal ik 
schematiseren in een vijftal begrippen: de relevantie van het model, 
validiteit, inzichtelijkheid, hanteerbaarheid en de implementeerbaar
heid van het model. Relevantie is een eis met betrekking tot de 
herkenbaarheid van bet model ten opzichte van de probleemstelling. In 
feite selecteert het relevantiecriterium een dee! van de werkelijkheid 
dat vervolgens als een ge!soleerd geheel door het model in kaart wordt 
gebracht. 

Met validiteit bedoel ik vooral dat eventuele implementatie van aan 
het model ontleende beslissingen de relatie tussen model en 
werkelijkheid intakt moet laten. Bijvoorbeeld: neemt men in een 
verkeersregelingsmodel de gemiddelde verkeersstromen als een vast 
gegeven, dan kan invoering van een regelschema op een kruispunt het 
gebruik van sluipwegen dusdanig bevorderen dater een ongeoorloofde 
discrepantie gaat ontstaan tussen de uitgangspunten van het model eri 
de nieuw ingetreden situatie. Verder doel ik hier tevens op een zekere 
stabiliteit tussen werkelijkheid en model; bet model moet bestand zijn 
tegen ,,normale" veranderingen van de relevant geachte werkelijk
heid. 

Na de reductie van werkelijkheid naar model, moet men nag een 
tweede reductie-eis stellen: men moet, door de modelspecificaties 
heen, kunnen zien wat de essentiele structuur is van het geheel; 
reductie die we aanduiden met de term: inzicht. Van daaruit is men 
deductiefin staat de relevantie en validiteit van het model te beoordelen 
en verkrijgt men inzicht over de implementatiekant. Hoe kan men 
komen tot een inzichtelijk model? In de macro-economie is men wat dat 
betreft gewoon het aantal variabelen te beperken door te werken met 
een klein aantal sterk geaggregeerde grootheden, vaak ten koste van de 
validiteit. Dikwijls zijn er echter ook mogelijkheden om de structuur te 
expliciteren. Ik doel hier op een modelconstructie als een samenhan
gend geheel van onderscheiden entiteiten, zodanig dat de aard van de 
interacties en de logische structuur van de entiteiten met behulp van 
een beperkt aantal categorien zijn te rubriceren. Zo kan men een 
complex produktieproces denken te zijn opgebouwd uit een aantal 
deelprocessen, onderling samenhangend via goederenbalansen, bud
getteringsregels, etc. Hoewel de specificatie van de afzonderlijke 
processen aanleiding kan geven tot een groot aantal variabelen en 
nevenvoorwaarden, blijkt er dikwijls toch een simpele logische 
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structuur aan ten grondslag te liggen. Bijvoorbeeld per proces een 
categorie inputs en outputs, met algemene eigenschappen als: geen 
outputs zonder inputs, of verhoging van inputs resulteert in meer 
outputs, etc. Later kan men dan de verkregen resultaten - zoals 
decompositie-inzichten of dynamische aspecten - terugvertalen in 
deze context. Een dergelijke werkwijze is in de OR niet ongewoon. 
Men zou echter ook - in navolging van de axiomatische economie -
kunnen beginnen met het postuleren van de structuur, de logische 
consequenties abstract uitwerken en vervolgens gebruiken als 
interpretatieschema voor de kwantitatieve uitwerking. 

De hanteerbaarheidsconditie is voor de hand liggend: het model 
moet kunnen leiden tot de gevraagde beleidsindicaties. Zijn deze 
kwantitatief van aard dan zal men moeten beschikken over 
kwantitatieve gegevens en over methodieken om deze in de context van 
het model te kunnen verwerken. Is het OR-project structuurgericht, 
dan is het wellicht voldoende om de gevonden eigenschappen te 
illustreren met fictief - doch aannemelijk - getallenmateriaal. 

Tenslotte, een noodzakelijke voorwaarde opdat de verkregen 
beleidsaanbevelingen inderdaad worden gei"mplementeerd, is dat zij 
aansluiten op het besluitvormingsproces. De praktijk leert dat de 
OR-adviezen niet al te zeer uit de pas mogen lopen met de gevestigde 
inzichten. Zij moeten begrijpelijk zijn. En terecht! Adviezen die 
ingrijpen in de positie van vele mensen mag men niet opsluiten in de 
geheimtaal van de experts. 

Hoe komt nu een model tot stand? Het zal duidelijk zijn dat men de 
afstand tussen werkelijkheid en model niet met een uniform recept kan 
overbruggen. In de praktijk blijkt een orienteringsfase waarin de 
beschikbare gegevens worden gerangschikt, waarin hoofd- en bijzaken 
worden gescheiden, dikwijls een belangrijke verheldering te geven. 
Bijvoorbeeld of men het onderzoek moet voortzetten, dan wel dat men 
zich beter tevreden kan stellen met enkele vuistregels. Statistisch 
onderzoek neemt in deze fase vaak een centrale plaats in. 

Samenvattend: het blijkt dat de OR in de praktijk drie fasen kent: de 
formulering van het model, de behandeling daarvan bijvoorbeeld met 
behulp van optimaliseringsmethoden, en de implementatie van de 
verkregen resultaten. Elke fase heeft zijn eigen betekenis. Geen ervan 
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kan van de andere worden gei"soleerd. Het beeld dat men een 
OR-probleem over een balie zou kunnen aanreiken aan een 
wiskundige, die vervolgens na enige tijd de oplossing op de balie terug 
deponeert, is volstrekt ontoereikend. In de praktijk zal de OR-man zijn 
probleem van de brug moeten oplossen door zelfbruggen te slaan; door 
het probleem zelf te herformuleren in een hanteerbaar model en door 
begrijpelijke adviezen uit te brengen die rekening houden met het 
besluitvormingsproces. 

Tot zover heb ik u een indruk proberen te geven van het werkterrein 
van de operationele research, de metbodieken die gebruikt worden en 
de typiscbe moeilijkbeden van het vakgebied. Wat algemener zal ik nu 
enige kanttekeningen maken bij een aantal andere aspecten van bet 
wetenschappelijk statuut, meer in bet bijzonder de communicatie, bet 
ontwikkelingsonderzoek van bet vakgebied zelf en vooral de 
mogelijkbeidsvoorwaarden voor de beoefening van bet vak. 

De overwegende aandacht die de OR-litteratuur schenkt aan 
wiskundige optimaliseringsmetboden is opvallend. Bet merendeel van 
de publicaties heeft bovendien nog betrekking op verfijningen van 
bestaande wiskundige methoden; slechts een klein deel ontsh.iit nieuwe 
mogelijkbeden. Ook de handboeken vertonen een dergelijk beeld: een 
caleidoscoop van optimaliseringsmethoden voor gei"soleerde wiskundig 
geformuleerde probleemstellingen. De wrevel die deze discrepantie 
tussen litteratuur en de ecbte problemen van het vakgebied alom 
oproept, is begrijpelijk. Op een tweetal, mijns inziens belangrijke, 
oorzaken wil ik nader ingaan: de fysische orientatie van de OR, vooral 
in de begindagen, en de organisatorische scheiding tussen onderzoek 
en toepassing. 

De vraag naar exacte en vooral kwantitatief gespecificeerde 
beleidsaanwijzing beeft met zich mee gebracht dat wiskundigen altijd 
een belangrijk aandeel in de operationele research hebben gebad, 
vooral toepassingsgeorienteerde wiskundigen. Enjuist ·deze wiskundi
gen zijn fysisch georienteerd. Bet wetenschappelijk statuut van de 
fysica kenschetsend, zou men kunnen zeggen dat, afgezien van bet 
effect van wetenschappelijke vooroordelen, het object van fysica een 
vast gegeven is: de natuur. Men expliceert deze gegevenbeid in een 
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experimenteel-conceptuele aanpak, resulterend in een complex van 
fysische wetten die men kwantitatief kan specificeren en operationali
seren in technische toepassingen. Met de uitdrukking ,,een vast 
gegeven" bedoel ik dat - ruwweg gesproken - de fysische wetmatig
heden invariant zijn met betrekking tot tijd en plaats en zich niets 
aantrekken van het maatschappelijk bestel of van besluitvormingspro
cessen. Dit zijn de mogelijkheidsvoorwaarden bij uitstek tot die 
verregaande taakverdeling, welke zo succesvol is gebleken in defysica, 
in de techniek en in de wiskunde. Vanzelfsprekend is veel van deze 
thematische benaderingswijze doorgegeven aan de operationele 
research. Zo gezien lijkt het niet toevallig dat het prototype van een 
wetenschappelijke OR-publicatie een thematisch-wiskundige studie is, 
met een omvang van ongeveer vijftien bladzijden! Het is ook duidelijk 
dat het brugprobleem zich op deze manier slecht laat inkaderen. 
Immers, de achtergrond van het brugprobleem is bij uitstek wel 
afhankelijk van plaats, tijd, maatschappelijk bestel, of van besluitvor
mingsprocessen. Bovendien komt men bet brugprobleem op een 
organisatorisch andere plaats tegen, namelijk in het toepassingsveld en 
niet op de onderzoekinstellingen die als belangrijkste output een 
stroom van wetenschappelijke publicaties produceren. De vraag is 
echter of bet wel anders kan. Immers, een OR-studie is slechts dan 
interessant voor anderen als de inhoud verder reikt dan de specifieke 
context waarin hij tot stand kwam. Afgezien van exemplarische 
toepassingen, zoals vervat in de z.g. , ,case-studies'', zijn daarom in dit 
opzicht algemene methodieken veruit favoriet. Het gebrek aan 
algemene principes met betrekking tot bet probleem van de brug leidt 
aldus onvermijdelijk tot de overaccentuering van wiskundige optimali
seringsmethoden die de huidige OR-litteratuur kenmerkt. Het is 
duidelijk dat bier een belangrijke taak ligt voor bet ontwikkelingson
derzoek van de operationele research; namelijk het onderzoek naar 
algemene model- en implementatiestructuren en daarop aansluitende 
interpretatieschema's. Naast bet inzicht dat daardoor gewonnen 
wordt, zouden dergelijke studies wellicht kunnen leiden tot een 
algemeen begrippenkader dat onontbeerlijk is voor een geprofileerde 
OR-communicatie. Overigens, bet is mijns inziens een illusie te menen 
dat daardoor bet aandeel van de wiskunde in de OR-litteratuur zou 
verminderen. Meer voor de hand liggend lijkt een accentverschuiving 
van numerieke wiskunde naar een axiomatisch georienteerde wiskun-
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de, die correleert met een eventuele toenemende aandacht voor de 
structuuraspecten van de OR-problematiek. 

Een bredere communicatie dan dat de OR-litteratuur suggereert, 
vindt plaats tijdens internationale en landelijke conferenties en 
colloquia, mede in de vorm van directe persoonlijke contacten die 
daaruit voortvloeien. De waarde daarvan is des te groter omdat de 
organisatorische scheiding tussen ontwikkelings- en toepassingson
derzoek niet toevallig is. De praktijk leert namelijk dat ontwikkelings
onderzoek geruime tijd exclusieve concentratie vraagt en lang niet 
altijd leidt tot praktisch bruikbare resultaten; bet toepassingsveld 
echter vraagt om praktisch bruikbare, snel te realiseren conclusies. Het 
is duidelijk dat deze benaderingswijzen moeilijk te combineren zijn. 

Met betrekking tot de kennistheoretische voorwaarden voor de 
beoefening van de operationele research, stellen bet object en de 
intentie bijzondere eisen. In de context van de voorafgaande 
introductie stel ik mij tevreden met de volgende abstracte typering: bet 
object bestaat steeds uit een organisch geheel van mensen, van 
materiele en immateriele middelen in zover dit geheel gericht is op 
voortbrenging, gebruik of verdeling van middelen. De intentie van de 
operationele research is exacte inzichten en organisatorische· hulpmid
delen te verschaffen ter bevordering van de kwaliteit van voortbren
ging, gebruik of verdeling en zo mogelijk bij te dragen tot de 
implementatie daarvan. 

Het object geeft ongetwijfeld aanleiding tot ,,vaste gegevenheden" 
in de betekenis die ik al eerder heb aangestipt. Deze kunnen fysisch, 
chemisch, biologisch of eventueel psychologisch van aard zijn. De 
mogelijkheden om deze zoals in de fysica kwanti tatief te specificeren 
met behulp van herhaalde experimenten, zijn in bet algemeen geringer. 
Voor een exacte verwerking van dit soort gegevenheden zal men dus de 
beschikking moeten hebben over exacte conceptuele methoden. Het 
object geeft echter ook - en wellicht overwegend - aanleiding tot 
constructa; tot structuren, verankerd in afspraken, organisatorische 
verbanden, gewoonten, of wetgeving. Constructa zijn niet onverander
lijk. Bij sommige, zoals afspraken, organisatorische verbanden of 
wetgeving, kan men concreet ingrijpen,ja zelfs vervangen door andere. 
De consequentie is duidelijk: in bet kader van concrete probleemstel
lingen zal men relevante constructa, uit validiteitsoverwegingen 
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expliciet in het model moeten opnemen. Conclusies zouden mogelijk 
ook betrekking kunnen hebben op de constructa zelf. 

Komend tot de intentie van de operationele research: deze is 
kwalitatief van aard en gebaseerd op preferenties en besluitvormings
constructa. Preferenties zijn in het algemeen onduidelijk. Dikwijls 
blijken ze pas achteraf, na confrontatie met de consequenties. De 
operationele research kan hierin bijdragen tot verheldering. Voor
waarde is dan wel, dat men exacte preferentieveronderstellingen 
invoert en de consequenties uitwerkt in samenhang met de andere 
entiteiten van het geheel. Veel OR-projecten worden uitgewerkt in een 
centralistisch beslissingsmodel. Terugkomend op het ontstaan van de 
operationele research: dit lijkt adequaat in hierarchisch gestructu
reerde organisaties met geprononceerde doelstellingen. Voor maat
schappelijk gerichte OR-projecten is het centralistische model veelal 
ontoereikend. Het maatschappelijke besluitvormingsconstructum van 
ons maatschappelijk bestel is immers essentieel decentralistisch. Ter 
illustratie: een centralistisch opgezette landbouwpolitiek zal falen op 
de onatbankelijk genomen beslissingen van de individuele hoer. Deze 
ziet zijn eigen belang en zal zich individueel willen indekken tegen 
economische en meteorologische onzekerheden. En terecht, hij is op 
dit gebied, op zijn plaats de expert bij uitstek! Een nationale of 
Europese landbouwpolitiek zal dan ook gestalte moeten krijgen in de 
vorm van een sociaal-economische wetgeving, die vertrekt van een 
decentralistisch beslissingsbestel, dat de betrokkenen respecteert en 
de kaders uitlijnt waarbinnen individuele beslissingen leiden tot een 
maatschappelijk verantwoord totaal resultaat. In feite gebeurt dit ook. 

Op het overlappingsgebied van de operationele research en de 
economie wil ik ter illustratie een ontwikkeling bespreken waarin mijns 
inziens een aantal zaken op een bedenkelijke manier mis gaan. Ik doel 
hier op bepaalde dynamisch optimaliserende economische groei
en conjunctuurmodellen. De kern van een dergelijk model bestaat uit 
een beperkt aantal macro-economische grootheden en relaties welke 
dynamisch opereren met het statuut van een onwrikbare fysische wet. 
Bijvoorbeeld, de fixatie van ,,het spaargedrag" als een vast gedeelte 
van het inkomen, of soortgelijke fixaties met betrekking tot ,,het 
investeringsgedrag". De doelstellingsfunctie is een cocktail van 
economische groei, werkgelegenheid of inflatie, in wisselende 
samenstelling. De centralistische stuurgrootheden bestaan uit over-
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heidsbestedingen en soms ook uit monetaire ingrepen. De resultaten 
lijken welhaast onvermijdelijk te suggereren dat men het ene onbeil met 
bet andere moet keren. Wat gaat er bier mis? In ieder geval lijkt de 
validiteit beneden de maat. In samenhang met bijvoorbeeld de fiscale 
wetgeving, kan de centralistische sturing of de aanleiding daartoe, 
fixaties betre:lfende bet ,,spaargedrag" of ,,investeringsgedrag" 
volledig ontkrachten. Een zo mogelijk nog belangrijker defect is, dat 
het decentralistisch beslissingsconstructum van ons maatschappelijk 
bestel op geen enkele manier in kaart is gebracbt. Desondanks lijkt deze 
aanpak uit te kristalliseren naar een nieuw wetenscbappelijk 
paradigma. De omstandigheden daartoe zijn gunstig: gestimuleerd door 
de ruimtevaart heeft de fysiscb georienteerde besturingstbeorie een 
grote vlucht genomen, de macro-economiscbe benaderingswijze is in 
feite vergelijkbaar met die van de klassieke fysica, bovendien profiteert 
deze aanpak van bet belang dat wordt toegekend aan multi-disciplinair, 
,,maatschappelijk relevant" en snel te realiseren onderzoek. Overi
gens, een betere benaderingswijze kan wellicht gezocht worden in een 
micro-economiscbe fundering van deze problematiek, waarbij het 
effect van axiomatisch ingevoerde constructa op het gebeel wordt 
nagegaan. De metbodiek daarvoor lijkt, althans in aanzet, tot 
ontwikkeling te komen in de axiomatiscbe economie (Debreu, Arrow, 
Hahn). 

Zoals biervoor al is gesuggereerd, worden de besluitvormingsaspec
ten complexer naarmate de beslissingsbevoegdheden meer gedecentra
liseerd zijn. Afhankelijk van de probleemstelling kunnen deze het 
karakter hebben van gedecentraliseerde produktiebesturing, zoals in 
bet voorbeeld van de landbouwpolitiek, maar ook het karakter van 
projectontwikkeling waarin verscbillende instanties en belangengroe
pen aan het besluitvormingsproces deelnemen. De consequentie lijkt 
duidelijk: in het model zelf zouden de beslissingsaspecten expliciet tot 
uitdrukking moeten komen, bijvoorbeeld door rekening te houden met 
beslissingsvolgorden, met prioriteiten of met de informatie die op 
verscbillende plaatsen nodig is voor het nemen van adequate 
beslissingen. In sommige gevallen zou het model tevens kunnen dienen 
als communicatiemedium tussen de belangengroepen. Exacte metho
dieken die de structuur van deze integrale besliskundige problemen 
expliciteren, zijn tot dusver echter nauwelijks tot ontwikkeling 
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gekomen. Mede binnen de operationele research zou het onderzoek 
daarnaar gestalte moeten krijgen. 

In het licht van het voorgaande zal het geen verrassing zijn dat ik 
groot belang hecht aan de ontwikkeling van de structuur gerichte 
operationele research, zowel op het gebied van modelconstructie als op 
het gebied van waarderingscriteria en decentralisatie-aspecten. 
Aanknopingspunten voor een exacte behandelingswijze zijn mijns 
inziens bij uitstek te vinden bij axiomatisch wiskundige methodieken; 
immers, deze leggen de voile nadruk op de structuur van het 
onderliggende probleem. Vanzelfsprekend zal men zich daarbij moeten 
hoeden voor een vervreemding van het toepassingsveld. 

Ook op het gebied van optimaliseringsmethoden in enge zin is er nog 
veel belangrijk werk te doen. Bijvoorbeeld op het gebied van 
combinatorische en geheeltallige optimalisering die veelal, los van 
besluitvormingsaspecten, tot de dagelijkse praktijk van de OR-man 
behoren. Verder blijken decentralistische optimaliseringsproblemen in 
de meeste gevallen aanleiding te geven tot dekpunt- en complementari
teitsproblemen waarop de ,,klassieke" methoden falen. De recentelijk 
tot ontwikkeling gekomen homotopie-methoden (Lemke, Eaves, 
Scarf) lijken in dat opzicht nieuwe wegen te openen. Tenslotte noem ik 
nog het probleemgebied van de stochastische optimalisering; adequate 
numerieke methoden zijn hiervoor nog nauwelijks beschikbaar. 

Tot besluit wil ik nog enkele kanttekeningen maken bij de opleiding 
tot operationeel onderzoeker. Het zal niemand verwonderen dat de 
opleiding in een dusdanig breed vakgebied op uiteenlopende plaatsen 
gestalte heeft gekregen. Mij beperkend tot de universitaire instellingen: 
men kan ,,OR doen" bij economische faculteiten, bij instellingen voor 
econometrie, bij bedrijfskundige studierichtingen, bij studierichtingen 
voor produktie-organisatie; men kan eveneens ,,OR doen" bij de 
wiskundeafdelingen van onze Technische Hogescholen. Gezien het 
wiskundig gehalte van de operationele research en gezien de aard van 
het ontwikkelingsonderzoek, lijkt een wiskundeafdeling van een 
Technische Hogeschool een voortreffelijke plaats te zijn voor een 
OR-studie. Afgezien van de wiskunde zelf, kan men van daaruit 
kennismaken met de informatica, en in samenwerking met de 
zusterafdelingen eveneens met de bestuurlijke context waarin de OR 
functioneert. Hoewel iedere OR-opleiding in enige mate kan en moet 
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anticiperen op het toepassingsveld, zal men toch moeten erkennen dat 
een OR-opleiding slechts voltooid kan worden in het toepassingsveld 
zelf; immers, slechts daar kan men de directe confrontatie ervaren met 
het brugprobleem. Het beste - en dat is niet gering - wat een 
universitaire instelling kan bieden in het kader van een vijf-jarige 
opleiding is een introductie in het vakgebied en het wetenschappelijke 
apparaat om de ontwikkelingen kritisch te volgen, toe te passen en 
eventueel te leiden. 

Mijnheer de rector magnificus, 

Zeer gewaardeerde toehoorders, 

Aan het slot gekomen van mijn rede, wil ik allen danken die aan de 
totstandkoming van mijn benoeming tot gewoon lector in de 
operationele research aan deze Technische Hogeschool hebben 
bijgedragen. 

Met dankbaarheid denk ik terug aan de vriendschap en samenwer
king die ik mocht ondervinden bij mijn studies aan het Hoger.Instituut 
voor Wijsbegeerte te Leuven, de onderafdeling Wiskunde van de 
Technische Hogeschool te Delft en aan de subfaculteit voor 
Econometrie te Tilburg. 

Hooggeleerde Benders, jouw steun en kritische begeleiding 
gedurende de voltooiing van mijn proefschrift en ook daarna, hebben 
voor mij wegen geopend tot de actieve beoefening van de operationele 
research. Bij deze gelegenheid wil ik je danken voor de vele 
inspirerende persoonlijke en wetenschappelijke kontakten die ik metje 
mocht hebben. 

Dames en Heren van de Onderafdeling der Toegepaste Wiskunde, u 
allen dank ik voor het constructieve werkklimaat dat ik dagelijks 
ervaar. De energie waarmee op het ogenblik de herprogrammering en 
het onderzoekbeleid worden aangevat geven mij veel vertrouwen in de 
toekomst van de onderafdeling als geheel en in de toekomst van de 
besliskundige studierichting. 
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Dames en Heren Studenten, bet zal u duidelijk zijn dat ik bet grondig 
eens ben met uw beslissing om juist aan de Onderafdeling der 
Toegepaste Wiskunde operationele research te gaan studeren. Ik hoop 
van harte dat u getroffen raakt door bet fascinerende samenspel tussen 
wiskunde, informatica en maatschappelijk besliskundige problemen. 
Als onze opleiding u tenslotte gevoelig heeft gemaakt voor bet 
probleem van de brug, u toegang heeft verschaft tot de litteratuur, u 
enige vaardigheid heeft bijgebracht om met OR-problemen om te 
springen, u bet gevoel heeft gegeven nog slechts aan bet begin te staan 
en desondanks uw belangstelling heeft gestimuleerd, dan beschouw ik 
hem als zeer geslaagd. 

Mijnheer de rector magnificus, zeer gewaardeerde toehoorders, ik 
dank u allen voor uw belangstelling. 
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