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Geachte Leden van het College van Bestuur, mijnheer de Rector 
Magnificus, geachte collega’s, familie en vrienden, dames en heren.
In de hedendaagse maatschappij speelt Informatie- en Communicatie-
Technologie, kortweg ICT, een steeds grotere rol. ICT heeft en had 
een grote invloed op ons dagelijks leven, zowel thuis als op het werk, 
zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Recente ontwikkelingen 
binnen de informatica en ICT-onderzoek betreffen onder meer de 
adaptieve systemen, en in het bijzonder de agentsystemen. In deze rede 
zal ik het onderzoeksgebied van de adaptieve systemen beschrijven, in 
het bijzonder met betrekking tot intelligentie in software-agenten en 
economische spelen.

Mijn rede bestaat uit de volgende onderdelen. Eerst beschrijf ik 
agentsystemen, de problematiek daarin en de speltheorie. Vervolgens 
geef ik aan wat moet worden ontwikkeld, en daarna hoe dat kan worden 
gedaan. Hierop volgt de beschrijving over wat anders is dan anders, en 
tot slot sluit ik af met een conclusie en een dankwoord.

Agenten
Een agent wordt normaliter beschreven als een entiteit, die in staat is om 
in een omgeving autonoom acties uit te voeren, om de hem meegegeven 
doelstellingen te bereiken. Een doelstelling kan bijvoorbeeld zijn het 
doorgeven of verkopen van informatie, of het gelijkmatig verdelen van 
ladingen over vrachtwagens. In het dagelijkse leven zijn zogenaamde 
economische agenten al heel bekend. Een dergelijke agent is 
bijvoorbeeld een handelaar, verzekeringsagent, bedrijf, winkel, of klant. 
Een doelstelling van de handelaar is bijvoorbeeld het maken van winst, 
terwijl de verzekeringsagent goed wil adviseren bij verzekeringen. 
In de ICT zijn daarnaast de zogenaamde software-agenten bekend, 
zoals softwaremodules, computer systemen, PCs, servers, etc., die 
eerdergenoemde functionaliteit bezitten. Bij een software-agent kan 
men daarom denken aan een PC of softwaremodule, die handelt 
als een economische agent of gewoon als een of ander wezentje of 
persoon. Vanzelfsprekend gaat deze gedachte maar ten dele op, maar 

Inleiding
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voor degenen die het begrip software-agent nog niet kennen, is dit een 
handige metafoor. 

In deze rede zal ik de term ‘software-agent’ liberaal en conceptueel 
gebruiken. Het gaat hier vooral om de concepten en principes, en 
minder om de precieze technologische specificaties, zoals die ook 
regelmatig op het gebied van de agenttechnologie voorkomen. Een 
multi-agentsysteem is een systeem dat bestaat uit verscheidene agenten, 
die met elkaar communiceren en interactie hebben, allen vanuit hun 
eigen, verschillende doelstellingen. Een dergelijk systeem kan worden 
gezien als een sociaal systeem van agenten, die kunnen samenwerken 
of juist wedijveren. Zo kan een agent staan voor een medewerker van 
een bedrijf, en een multi-agentsysteem voor alle medewerkers van 
dat bedrijf, die samenwerken. Hierbij kan men bij medewerkers dus 
aan mensen denken, maar dus ook aan de eerdergenoemde vreemde 
wezentjes, de software-agenten, die taken binnen een bedrijf uitvoeren. 
Anderzijds kan een agent ook staan voor een bedrijf als geheel, en een 
multi-agentsysteem voor een markt met concurrerende bedrijven.

Om een agentsysteem werkbaar te maken, dienen agenten adaptief, 
ofwel intelligent te zijn. Dat betekent, dat zij zich verschillend kunnen 
gedragen in verschillende omstandigheden, en dat ze zich kunnen 
aanpassen aan veranderingen. Daartoe is het tevens gewenst dat 
agenten kunnen leren uit het verleden. Op deze wijze krijgen en 
verkrijgen agenten een zekere hoeveelheid kennis, op basis waarvan zij 
vervolgens autonoom kunnen handelen: acties uitvoeren teneinde hun 
doelstellingen te bereiken. Het oogmerk is, om menselijk ingrijpen en 
uitvoeren van acties te reduceren en om hooguit menselijke controle op 
afstand te hebben. Populair gezegd: één zo’n agent is er voor u, en deze 
doet zelfstandig dingen voor u, al dan niet samen met andere agenten.

Een klassiek voorbeeld is een centraal verwarmingssysteem, dat 
bestuurd wordt met agenttechnologie. Uitgegaan wordt van een centrale 
verwarmingsketel, die een bepaalde capaciteit heeft en een bepaald 
optimaal gebruiksniveau. Een aantal radiatoren in verschillende kamers 
is uitgerust met software-agenten, die in eerste instantie lijken op 
thermostatische verwarmingskramen. Zo’n agent bepaalt, wanneer de 
kamer moet worden bijverwarmd. Deze agenten hebben echter een extra 
doelstelling, namelijk om samen de centrale verwarmingsketel op zijn 

optimale gebruiksniveau in te zetten. Het agentensysteem bepaalt nu 
door onderhandelingen tussen agenten welke kamers wanneer kunnen 
worden bijverwarmd of voorverwarmd. Hierbij houden de agenten in 
de kamers twee hoofddoelstellingen in het oog, namelijk die van een 
goede kamertemperatuur en die van een totale optimale belasting van de 
centrale ketel. Bij de onderhandelingen wordt bepaald welke kamers het 
meest urgent zijn om te verwarmen.

Coöperatieve en competitieve agenten
Op het gebied van multi-agentsystemen onderscheiden we twee typen 
van agenten: coöperatieve agenten en non-coöperatieve agenten, kortweg 
competitieve agenten genoemd. Tot op heden is in het onderzoek aan 
agentsystemen de nadruk vooral gevallen op coöperatieve agenten: 
agenten die op elkaar zijn afgestemd en samenwerken om hetzelfde 
gemeenschappelijke hoofddoel te bereiken, waarbij de individuele 
doelen wel van elkaar mogen afwijken, maar slechts met het oog op het 
gemeenschappelijke hoofddoel. Uiteindelijk hebben dergelijke agenten 
hun ‘neus’ allen dezelfde kant uitstaan. Ze zijn dan veelal centraal 
voor dit multi-agentensysteem ontworpen en gemaakt. Coöperatieve 
agenten hebben tot op heden de meeste aandacht gekregen in zowel de 
wetenschap als bij toepassingen. Voorbeelden betreffen onder meer het 
eerdergenoemde voorbeeld van het centrale verwarmingssyteem, 
of productieprocessen en controleprocessen binnen een fabriek. 

Competitieve agenten zijn pas de laatste jaren meer in de belangstelling 
gekomen. Dergelijke agenten hebben hun eigen doelen, die mogelijk 
conflicterend zijn. Deze agenten zijn voornamelijk uit op (slechts) locale 
optimalisatie op basis van deze doelen. Dergelijke agenten zijn dus niet 
ontworpen voor een gemeenschappelijke hoofddoelstelling of bepaald 
multi-agentsysteem, maar voor een specifiek eigen doel, mogelijk 
dat van de bezitter van die enkele software-agent. Deze bezitters van 
agenten kunnen dan bijvoorbeeld concurrerende bedrijven zijn, maar 
ook autonome business units of afdelingen binnen eenzelfde (grote) 
organisatie. Daarmee kunnen deze agenten ook meteen breder inzetbaar 
zijn, in andere multi-agentsystemen. 

Als illustratief voorbeeld wil ik verder ingaan op de agenten voor het 
verwarmingssysteem. Indien deze agenten non-coöperatief zouden zijn, 
zouden ze alleen oog hebben voor de locale kamertemperatuur en niet 
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voor de belasting van de ketel. Daarom zou het systeem worden 
uitgebreid met een soort van kunstmatig geld als onderhandelingsgoed. 
Warmte inkopen bij de centrale ketel kan dan alleen voor de dan 
geldende prijs. Die prijs is hoog als er veel agenten warmte willen 
(de piekuren), en laag als weinig agenten dit willen (de daluren). 
Een non-coöperatieve agent heeft dan als doelstelling om de kamer 
op temperatuur te houden, maar wel zo goedkoop mogelijk.

Voorbeelden van mogelijke applicaties zijn onder meer elektronische 
markten, netwerk-organisaties, of gedistribueerde logistiek. Dergelijke 
applicaties worden getypeerd door systemen waarin verschillende 
partijen (uit de echte wereld) participeren via internet of een intranet, en 
waar geen centrale allocatie van resources plaatsvindt, zoals van goederen 
of services. De toewijzing van resources gebeurt op een gedistribueerde 
wijze, aan competitieve partijen. Dit levert een aantal nieuwe applicaties 
en probleemstellingen op en een nieuwe fase in informatica en ICT-
onderzoek. Dit wordt op allerlei gebieden waargenomen, onder meer 
in de theoretische informatica en artificiële intelligentie, kortweg AI 
genoemd. Het eerste betreft enerzijds de algoritmiek en anderzijds de 
logica. Voor wat betreft de algoritmiek is dit recent treffend gepositioneerd 
door Christos Papadimitriou [Papadimitriou, 2001] op de STOC 2001 
conferentie. Binnen de AI betreft het met name het ontwerp en de 
implementatie van agentensystemen. Hierop zal ik uitgebreid ingaan.

Er is een aantal mogelijke en typische toepassingen van agentsystemen 
met competitieve agenten. De handel op elektronische markten heb ik 
al eerder genoemd. Hierbij kan het gaan om het handelen, verhandelen, 
en onderhandelen op internet, wat behoort tot het gebied van de 
e-commerce. Daarnaast is het probleem van coordinatie tussen een 
aantal heterogene organisaties een belangrijke mogelijke toepassing. 
Hierbij valt te denken aan onderhandelingen over afspraken en contrac- 
ten, en aan planning en logistiek. Dit behoort tot het gebied van de 
e-business. Prominente voorbeelden zijn onder meer supply-chains, 
planning, resource-allocatie en voorraadbeheer. Tenslotte is een derde 
omvangrijk applicatiegebied dat van de grote, ‘losse’ organisaties, zoals 
virtuele of netwerkorganisaties. Hierbij moet men denken aan een aantal 
suborganisaties met een grote diversiteit en autonomie, zoals business 
units, ziekenhuizen en hun afdelingen, of professionals binnen een 
organisatie.

Spelen
Bij gebruik van competitieve agenten in een systeem is de vraag hoe 
een dergelijk systeem goed zou kunnen werken. Hier is inspiratie uit 
de economie belangrijk: denk maar aan concurrerende bedrijven in 
een markt waar interactie verloopt via bepaalde spelregels. Voorbeelden 
zijn onder meer regels voor onderhandelen, veilen, business-rules en 
protocollen. Dit heeft binnen de economie geleid tot het ontstaan van 
economische theorieën, modellen en wetten. In het bijzonder betreft dit 
de economische spelen. Hierbij worden spelregels bestudeerd en wordt 
tevens onderzocht, welke spelregels een goed ‘marktgedrag’ of markt-
evenwicht geven, en hoe het gedrag van individuele spelers daarbij dan 
zou moeten zijn.

Dit heeft geleid tot de speltheorie binnen de economie, een gebied dat 
in de huidige tijd ook valt onder bijvoorbeeld wiskunde en politieke 
wetenschappen. De economie was hierbij de bakermat van de 
speltheorie.

Kort gezegd wordt een spel bepaald door zijn regels omtrent een aantal 
spelers die interactie met elkaar hebben en waarbij na afloop die spelers 
iets toebedeeld krijgen. Dit betreft dan met name wie op welk moment 
wat mag doen, en wie aan het eind van het spel wat krijgt. Binnen de 
verschillende mogelijke uitkomsten van het spel kunnen spelers een 
rangorde van preferentie hebben. Uitgaande van dergelijke regels is 
voor ieder van de spelers een spelstrategie van belang: een beschrijving 
van de acties die een speler doet, bij elk van de mogelijkheden voor een 
actie van hem in het spel. Ofwel: wat is zijn gedrag in het spel, waarbij 
het mogelijke gedrag van de tegenspeler(s) wordt meegenomen. Dit alles 
om vervolgens zo goed mogelijke uitkomsten van het spel te bereiken. 

Voorbeelden van spelen zijn onder meer onderhandelen; veilen; 
netwerkvorming tussen partijen, zoals bestudeerd op het gebied van 
network-economics; productiebeslissingen en marktmodellen, zoals 
bijvoorbeeld het Cournot-spel in een oligopolie-economie; of het 
voor tijdelijk gebruik kiezen uit gemeenschappelijke resources door 
concurrerende partijen, zoals selfish schedulen. Vanzelfsprekend zijn 
hier talloos veel andere voorbeelden te noemen.

Spelen en spelstrategieën zijn vooral onderzocht in de speltheorie, 
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figuur 1

Een type van veilen 

op de beursvloer

met behulp van mathematische analyse. Hierbij is vaak uitgegaan 
van spelers met bepaalde karakteristieken, mede om deze analyse in 
zijn algemeenheid mogelijk te maken en om goede spelstrategieën te 
kunnen construeren. Dergelijke karakteristieken kwamen in vroegere 
jaren veelal overeen met die in de conventionele economie. Belangrijke 
aannames zijn daarbij ondermeer, dat agenten homogeen, ofwel identiek 
gemodelleerd zijn.
Daarnaast wordt aangenomen dat ze volledig rationeel zijn, alsmede dat 
ze volledige informatie hebben. Dit komt er op neer dat agenten alles 
‘weten’ (zoals gegevens en kennis), alles ‘kunnen’ (zoals rekenen en 
redeneren), en rationeel optimaliseren (ofwel berekenend handelen). 
Deze aspecten liggen vaak ten grondslag aan de mathematisch-
analytische aanpak van spelen, op grond waarvan een schat aan 
inzichten in spel- en strategie-eigenschappen is verkregen en strategieën 
kunnen worden geconstrueerd. Hiervoor is normaliter echter wel een 
eenvoudiger of meer gestyleerd model benodigd dan men soms zou 
wensen.

Ter illustratie bekijken we een onderhandeling tussen agenten, om een 
deal te maken over bijvoorbeeld het uitwisselen van services, goederen 
of resources, of over een te betalen prijs. Er zijn veel vormen van 
onderhandelen, die als zodanig ook beschreven zijn in een spelvorm 
met spelregels. Een algemeen bekende vorm is het alternating-offers 
onderhandelingsspel voor twee agenten, ofwel ‘handjeklap’. Dit verloopt 
als volgt, bijvoorbeeld voor de bepaling van een prijs tussen twee 
gegeven grenzen, een minimumprijs en een maximumprijs. Het betreft 
hier twee spelers, een koper en een verkoper. Voor het gemak laten we de 
prijsgrenzen even nul en een zijn (overeenkomend met de winstmarge 
van de verkoper). 

De koper doet nu een bod. De verkoper kan dit bod accepteren, waarmee 
het spel beëindigd is. Zo niet, dan kan de verkoper een tegenbod 
doen, dat de koper vervolgens al dan niet accepteert. Indien dit niet 
geaccepteerd wordt, kan de koper weer verder gaan als boven. Het spel 
eindigt als een van de biedingen wordt geaccepteerd of als een vooraf 
ingesteld maximum aantal ronden van bieden is doorlopen. 

Stel nu dat er maximaal vijf ronden mogen worden doorlopen, dus tien 
biedingen in totaal. De verkoper is dan degene die het laatste bod kan 

doen. M.b.v. speltheorie volgt nu, dat de verkoper daarbij zo goed als 
alles voor zichzelf op kan eisen (bijna de hele winstmarge: 1) en ook 
krijgt: door middel van een take-it-or-leave-it bod. De koper kan namelijk 
alleen dit bod accepteren of het spel beëindigen, waarbij geen van beide 
spelers iets krijgt. Dus zal hij het accepteren. Door deze machtspositie 
van de verkoper in de laatste ronde als ‘stok-achter-de-deur’ te zien, 
zal de uitkomst ook in eerdere ronden volledig ten gunste zijn van de 
verkoper. Deze krijgt aldus (bijna) de hele prijs, namelijk 1.

Veilingen zijn een gerelateerde vorm van ‘onderhandelen’. Een voorbeeld 
van een veiling is de Vickrey-veiling. Hierin biedt iedere speler maar 1 
keer. De winnaar is degene die het meeste biedt. Hij betaalt echter de op 
een-na-hoogst geboden prijs

Er zijn vele typen van onderhandelen en veilen.Verdere vormen van 
onderhandelen zijn bijvoorbeeld one-to-many onderhandelen, zoals 
een verkoper met vele kopers; of multiple-issue onderhandelen, zoals 
onderhandelen over vele aspecten van een transactie tegelijk. 
Ook van veilingen bestaan zeer vele typen. Het voert te ver om daar nu 
uitgebreid op in te gaan. Belangrijk is wel, dat verschillende typen van 
onderhandelen of veilingen leiden tot verschillende eigenschappen voor 
uitkomsten en evenwichten. Daarmee is de keuze van een geschikt 
onderhandelings- of veilingspel van belang, en moet deze op het 
applicatiedomein passen.

We zagen eerder wat de conventionele benadering is in speltheorie 
en economie. Recentere benaderingen betreffen realistischere 
agentmodellen, die echter ook complexer zijn. Belangrijk hierbij zijn de 
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volgende begrippen. Agenten kunnen heterogeen zijn, wat inhoudt dat 
agenten niet langer middels slechts een model worden weergegeven, 
maar dat er een diversiteit van modellen mogelijk is binnen een spel. 
Hierbij speelt ook de mogelijkheid van adaptiviteit van een agent een 
belangrijke rol. Daarnaast zijn agenten beperkt-rationeel, een zeer 
belangrijk begrip in de hedendaagse speltheorie en economie. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat zij slechts beperkte kennis of informatie 
hebben, beperkte capaciteiten (zoals rekenkracht en redeneervermogen), 
of beperkte rationaliteit bij keuzes voor optimalisering (waarbij ook 
niet-rationele aspecten worden meegenomen in beslissingen). Dergelijke 
uitgangspunten maken de agentmodellen aanzienlijk realistischer, maar 
ook moeilijker om mathematisch te analyseren en om strategieën te 
construeren. Daarom is een aanpak met adaptieve en lerende systemen 
gewenst.

Tenslotte is er een aantal recentere inzichten betreffende het spel zelf, 
binnen de speltheorie en economie. Deze betreffen met name modellen 
voor realistischere systemen en situaties. Dit zijn bijvoorbeeld zaken als 
herhaalde spelen, externaliteiten, imperfecte informatie, of onderling-
afhankelijke valuaties. Ik zal enige van deze begrippen kort toelichten. 
Bij herhaalde spelen is de vraag wat goede strategieën zijn als een spel 
herhaaldelijk gespeeld wordt. Dit probleem is aanzienlijk moeilijker 
dan wanneer dit spel slechts één keer wordt gespeeld; ik zal hierop 
later terugkomen. Met externaliteiten duiden we bijvoorbeeld aan dat 
de waardering van de uitkomsten door speler afhangt van wat anderen 
krijgen. Deze recentere aspecten maken een analyse van spelen en de 
constructie van strategieën aanzienlijk moeilijker of bewerkelijker, zo 
niet onmogelijk.

Bovenstaande inzichten kunnen worden toegepast op spelers en 
economische agenten, en daarmee vanzelfsprekend ook op software-
agenten. Het moge duidelijk zijn dat een begrip als beperkte rationaliteit 
direct van toepassing is op software, als het gaat om bijvoorbeeld de 
hoeveelheid beschikbare informatie, kennis, of rekenkracht. En evenzo 
zijn bijvoorbeeld herhaalde spelen een natuurlijk verschijnsel in een 
systeem van software-agenten. Daarmee zijn met name ook de recentere 
benaderingen in speltheorie en economie van belang voor multi-
agentsystemen.
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figuur 2

Bij het vervoer 

van ladingen door 

vrachtwagens kunnen 

competitieve agenten 

worden ingezet die 

bieden in veilingen

Om een multi-agentsysteem met competitieve agenten goed 
te kunnen laten werken, moet er een tweetal belangrijke zaken worden 
ontwikkeld: de spelregels voor de interactie tussen de agenten, alsmede 
de strategieën voor de afzonderlijke agenten, om binnen de spelregels 
optimaal te werken. 
Het eerste betreft het ontwerp (of keuze) van het spel, wat gerelateerd 
is aan wat bekend staat als mechanism design. Hiervoor moet een 
geschikte keuze worden gemaakt, die leidt tot vervulling van de 
hoofddoelstellingen van het agentsysteem als geheel. 
Het tweede betreft het ontwerp van de inhoud van de agenten: 
adaptieve (intelligente) software die uiteindelijk de strategieën en de 
bijbehorende relevante kennis bepalen, aanpassen en leren. Dit is met 
name van belang voor de veelvuldige gevallen, waarin we niet zomaar 
een goede spelstrategie kunnen construeren. Hier zijn modelleren 
en ‘uitprogrammeren’ alleen zeker niet genoeg, maar moet werk 
en onderzoek worden gestoken in het maken van echt werkende 
oplossingen. Agenten moeten echt iets doen en kunnen.

Adaptiviteit en lerend vermogen van de agenten is in vele gevallen 
zeer nodig, zoals onder andere is aangetoond in de literatuur, voor 
onder meer verscheidene vormen van onderhandelen [Van Bragt & 
La Poutré, 2003]. Wat betreft het ontwerp van dergelijke adaptieve 
strategieën voor agenten moet met de eerdergenoemde, recentere 
benaderingen in de speltheorie en economie rekening worden 
gehouden. Kort samengevat zijn dat dus onder meer adaptiviteit en 
heterogeniteit van agenten, alsmede realistischere systemen en situaties, 
zoals herhaalde spelen, externaliteiten en beperkte rationaliteit, maar 
ook sociale aspecten of andere aspecten uit applicatiegebieden. In de 
praktijk zullen mensen bijvoorbeeld vaak niet tot de uitkomsten komen 
zoals beschreven in het voorbeeld over onderhandelen, waar de verkoper 
de maximale prijs krijgt. De oorzaak ligt dan in eerlijkheidsnormen, of 
in de mogelijkheden die de koper in het onderhandelingsspel ziet om 
met andere agenten dan die verkoper over de prijs te onderhandelen. 
Met de concurrenten van die verkoper, namelijk. 

Het nut van adaptieve agenten ligt met name in de zojuistbeschreven 
situaties, waar geen eenvoudige, eenduidige, of bijvoorbeeld dominante 
strategieën voorhanden zijn, of waar het hebben of verkrijgen van de 
juiste kennis en informatie een basisvoorwaarde is. We geven hier enige 
voorbeelden van. Stel we nemen het alternating-offers spel zoals hier-
voor, maar we geven spelers de mogelijkheid om achtereenvolgens met 
een bepaald aantal tegenspelers deze onderhandelingen uit te voeren, 
om uiteindelijk een deal te krijgen. Daarmee gaan we uit van een plaats 
(die we voor het gemak maar even marktplaats zullen noemen), waar 
verscheidene agenten (de kopers en verkopers) elkaar treffen en waar 
agenten met verscheidene andere agenten kunnen onderhandelen. 
De vraag is dan, wat de onderhandelingsresultaten zullen worden: 
zullen deze hetzelfde zijn als wat we eerder zagen, namelijk dat de 
verkopers altijd bijna alles kunnen krijgen? 

Een ander voorbeeld betreft one-to-many onderhandelen, op een 
simultane wijze. Bijvoorbeeld tussen een manager-agent met een 
aantal resource-agenten, voor machines, trucks, of web-services. 
Hierbij kunnen allerlei trade-offs bestaan tussen prijs, kwaliteit, 
levertijd, etc. De vragen daarbij zijn dan wat goede deals zijn, kijkende 
naar mogelijke trade-offs. Vervolgvraag is dan wat goede strategieën 
zijn om tot dergelijke deals te komen.

De strategische vraagstelling is niet de enige. Er moeten tevens veel 
andere problemen worden opgelost. Een aantal voorbeelden. Een agent 
moet bij het bieden op items in een veiling de waarden van deze items 

Wat moet er worden ontwikkeld?
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voor hem vaststellen, om zinvol te kunnen bieden. Deze waarden 
kunnen vaststaan, maar ook dynamisch zijn, of externaliteiten hebben. 

Een voorbeeld betreft vrachtwagens, waarvoor on-line ladingen kunnen 
worden verworven in veilingen voor transport. De kosten voor het 
vervoeren van een extra lading met een vrachtwagen wordt er onder 
meer bepaald door de mate waarin die vrachtwagen moet omrijden, zeg 
maar her-routeren. Dat kan weinig zijn, maar ook veel. Dit bepaalt de 
hoeveelheid kosten die met die vrachtwagen moet worden gemaakt om 
een pakket te vervoeren. Dit bepaalt daarmee indirect de minimale prijs 
die de vrachtwagen kan vragen c.q. bieden in de veiling, opdat geen ver-
lies wordt geleden bij het uitvoeren van de opdracht. Hiermee is dus een 
waarde toegekend aan de lading voor deze vrachtwagen op dat moment. 

Daarnaast is het leren van typische gevallen, het doen van voorspellingen 
en het vaststellen van dynamiek en trends van belang. Bijvoorbeeld het 
voorspellen of vaststellen van trends in vraag en aanbod. Dergelijke 
problemen zijn gerelateerd aan bestaande gebieden, maar hebben 
nieuwe eigenschappen en voorwaarden vanwege hun gebruik in 
dynamische agent-omgevingen. Voorbeeld hiervan is, dat in de valuatie 
van een vervoersopdracht voor een vrachtwagen, wordt meegenomen 
hoe ‘rijk’ een regio is waar hij naar toe moet rijden. Dat wil zeggen, of 
er een grote kans is dat er vanuit die regio een vervolg-opdracht is. 

Tenslotte noem ik nog een andere type probleem: het classificeren en 
profileren van opponenten in spelen. Dit kan gebeuren op grond van 
daadwerkelijke acties van een tegenspeler in een spel, alsmede van 
geaggregeerde data hierover. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een 
onderhandeling tussen een verkoper en een klant, waarbij geschikte 
bundels van goederen kunnen worden geleerd, die goede kansen geven 
op een deal met een klant.

Eerder zagen we, dat adaptiviteit van agenten nodig is voor de juiste 
werking van (grootschalige) multi-agentsystemen. Het simpelweg 
‘uitprogrammeren’ van strategieën, zoals soms wel eens gedaan 
wordt, even snel achter de computer, voldoet volstrekt niet. Belangrijke 
technieken om adaptiviteit van agenten te verkrijgen zijn met name 
algoritmische technieken en computational intelligence technieken, 
zoals evolutionaire (ofwel genetische) algoritmen, neurale netwerken 
of hybride heuristische methoden. Dit betreft geen standaard-werk of 
–onderzoek, maar een nieuw gebied dat zich bezig houdt met hoe deze 
technieken zijn in te zetten voor dergelijke spelen in agentsystemen. 
Hiermee focussen we binnen de AI dus op de zogenaamde ‘low-
level’ intelligence technieken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld AI-
benaderingen met hoog-niveau modellering en redeneren. Groot 
voordeel van deze technieken is, dat zij zich reeds bewezen hebben voor 
velerlei probleemgebieden, zoals patroonherkenning, optimalisatie, 
classificatie, predictie, on-line leren, en dergelijke..

Deze adaptiviteit kan alleen worden bereikt door middel van een juist 
niveau van modellering en een juiste keuze van parameters. Hieronder 
valt onder meer de keuze van een aantal parameters of functies die on-
line moeten worden geleerd, berekend, of bijgesteld. Voorbeelden van 
dergelijke parameters zijn biedwaarden en trade-offs, keuze-parameters 
tussen strategieën, of parameters betreffende opponent-modelling en 
–classificatie. De juiste mix van abstracties en parameters is hierbij 
van belang, ten bate van de leerbaarheid en haalbaarheid. Hierbij 
moet ook aan zogenaamde co-learning aspecten worden gedacht. 
De adaptiviteit kan worden verkregen door parameters en functies 
te leren en aan te passen, door middel van technieken als on-line leren, 
on-line heuristieken (algoritmen), of met behulp van geaggregeerde of 
bijgewerkte data uit het verleden.

Om uiteindelijk effectieve, efficiënte en robuuste resultaten te verkrijgen, 
zijn goede evaluatietechnieken belangrijk. Hierbij staan we wat betreft 
de wetenschap een kwantitatieve analyse voor. Voor geschikte abstracties 

Hoe kan dit gedaan worden?
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figuur 3

Schematische werking 

van een evolutionair 

algoritme

zijn mathematische analyses mogelijk en gewenst, voor de algemenere 
gevallen en extensies zijn computerexperimenten het geëigende 
middel. In deze laatste kunnen meerdere belangrijke componenten 
van een dergelijk systeem worden meegenomen en geëvalueerd, 
zoals bijvoorbeeld enerzijds een gebrek aan informatie en kennis en 
anderzijds het herhaald spelen van een spel. Voor de toepassingen zelf 
zijn meer gedetailleerde computersimulaties, prototypen en pilots het 
geëigende middel voor de evaluatie in de praktijk.

Concluderend kunnen we zeggen, dat de beoogde adaptiviteit alleen 
kan worden verkregen indien de beslissingen die door agenten in een 
spel moeten worden genomen, voldoende concreet en beperkt zijn. 
Dit betekent dat het aantal parameters dat moet worden aangepast 
geschikt moet zijn, en dat de modellering die deze parameter omhult, 
de juiste abstracties moet hebben. Hierbij is de keuze van de ‘sweet 
spot’ van belang: een juiste combinatie van modellering en keuzen van 
parameters, om aan een aantal criteria te voldoen. Criteria zijn onder 
meer dat experimenteel onderzoek aan dergelijke systemen mogelijk 
is (waardoor onze kennis steeds een stap voorwaarts kan gaan) en dat 
de resultaten realistisch en relevant zijn. Dit laatste betekent dat het 
model relevant is: een juiste complexiteit, met een goede samenhang 
en juiste abstracties van realiteit en praktijk. Hierbij kunnen ook 
randvoorwaarden uit de praktijk worden genoemd. Sowieso moeten de 
resultaten van belang zijn: robust, interessant, en een toevoeging aan de 
kennis. Het juist kiezen van een dergelijke combinatie van modellen, 
parameters en intelligente technieken is daarmee een essentiële zaak, 
waarmee zowel de wetenschappelijke relevantie als de toepasbaarheid en 
gebruik in zeer belangrijke mate worden bepaald. Dit verdient daarmee 
meer aandacht dan er soms aan wordt gegeven.

Evolutionaire technieken
We richten ons nu kort op één van de mogelijke technieken. 
Het ontwikkelen van spelstrategieën of het onderzoeken van 
evenwichten tussen spelstrategieën, kan bijvoorbeeld worden gedaan 
met behulp van evolutionaire algoritmen. Hierbij kunnen we kijken naar 
de strategieën en evenwichten zelf, maar ook kunnen we bestuderen 
hoe deze te verkrijgen zijn, en kunnen we de randvoorwaarden daarvoor 
bepalen. De idee hierbij is als volgt.

Evolutionaire algoritmen (waaronder genetische algoritmen) zijn 
algoritmen die geïnspireerd  zijn door de biologische evolutietheorie. In 
geval van strategieën van lerende agenten zouden we het evolutionaire 
agentsystemen kunnen noemen. 

Een evolutionair agentsysteem bestaat uit een populatie van 
agentstrategieën. Deze populatie wordt iteratief vervangen en verbeterd, 
door middel van een aantal operatoren en een selectiemechanisme. Dit 
levert dan steeds een nieuwe en in principe verbeterde populatie op. De 
operatoren, recombinatie en mutatie genoemd, zijn geïnspireerd  door 
de natuur, in het bijzonder met betrekking tot overerven van genetisch 
materiaal. Hierbij worden strategieën enigszins veranderd. Het 
selectiemechanisme is eveneens geïnspireerd  door de natuur, volgens 
het principe van ‘survival of the fittest’, waarmee de beste strategieën 
geselecteerd worden om een nieuwe populatie te vormen. De fitness van 
een strategie geeft hier aan hoe goed een agentstrategie relatief presteert 
in de omgeving met andere agenten. De nieuwe populatie heeft daarmee 
‘geleerd’ en is verbeterd, net zoals in de biologische of economische 
evolutie. Op deze wijze kunnen goede agentstrategieën c.q. evenwichten 
van agentsystemen worden verkregen.

Deze methode heeft geen expliciete kennis nodig over hoe een goede 
oplossing is te construeren, hoewel kennis omtrent parameters en 
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resultaten als functie 

van het aantal spel-
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figuur 4

operatoren wel van grote invloed op de resultaten kan zijn. 
Vandaar dat er sprake is van impliciete kennis-opbouw. De fitness 
(ofwel kwaliteit) van strategieën kan hierbij op vele manieren worden 
bepaald. Bijvoorbeeld door een feedback over welke van twee gegeven 
spelstrategieën wint van de ander; dit kan al voldoende zijn om een 
evolutionair algoritme te laten werken. Bovendien kan een dergelijke 
wijze van feedback vaak plaatsvinden in een dynamische omgeving. 
Daarmee is deze techniek zeer geschikt voor evolutie en verbetering 
van strategieën voor economische spelen. 

Voorbeelden en cases
Het nut van adaptieve agenten en lerende technieken blijkt 
onder meer uit het volgende voorbeeld, dat ik ontleen aan een recent 
onderzoek. Stel, we nemen het uitgebreide onderhandelingsspel zoals 
we voorheen bekeken hebben, waar kopers en verkopers de mogelijkheid 
hebben om achtereenvolgens met een bepaald, maximaal aantal 
tegenspelers deze onderhandelingen uit te voeren. Als twee spelers het 
onderhandelingsspel spelen, noemen we dat een spel-ontmoeting. Voor 
deze natuurlijke situatie kunnen strategieën worden geleerd (middels 
computer-experimenten) die het volgende laten zien. Als een speler 
(een koper of verkoper) weet hoe het er met zijn tegenspeler voor staat, 
dat wil zeggen, of deze nadien ook nog andere spelers kan ontmoeten 
voor een spel, dan krijgen we uitkomsten die vergelijkbaar zijn aan die 
van het enkelvoudige geval. Namelijk, het geval dat de verkopers alles 
kunnen opeisen. Echter, als een speler dat niet weet en dus beperkte 
informatie heeft over de mogelijkheden van zijn tegenspeler, dan blijken 
de machtsposities van de kopers en verkopers op een zeker moment 
om te draaien. Bij een klein aantal ontmoeting is dat nog zoals in het 
enkelvoudige geval, maar bij een groter aantal ontmoetingen, krijgt 
de koper de machtspositie. Merk hierbij op, dat zowel de koper als de 
verkoper eenzelfde aantal spelontmoetingen hebben, en dus, zeg maar, 
‘herkansingen’ in het onderhandelen. De strategieën voor bovenstaande 
spelers zijn in een eerdere studie geleerd en gesimuleerd met behulp 
van evolutionaire (genetische) algoritmen [Gerding & La Poutré, 2003]. 
In de figuur is weergegeven, wat de verdeling over de koper en de 
verkoper is, met het aantal ontmoetingen op de horizontale as, en het 
deel dat de verkoper (‘player 1’) krijgt als fractie van 1, op de verticale as.

Een voorbeeld van een potentiële applicatie is het gepersonaliseerd 
plaatsen van advertenties op websites middels repeated Vickrey-
veilingen [Bohte, Gerding, and La Poutré, 2004]. Hiervan is door onder 
meer mijn onderzoeksgroep op het CWI samen met TNO en KPN 
een demonstrator gemaakt. Ik wil van dit systeem een korte verdere 
beschrijving en demonstratie geven. De case betreft het aanbevelen van 
winkels in een elektronisch winkelcentrum op internet met gerichte 
advertenties. Elke klant wordt hier gekarakteriseerd door een profiel, 
overeenkomend met eigenschappen die geparametriseerd zijn. 
Winkels proberen advertenties op webpagina’s te plaatsen bij klanten 
die gemiddeld het meeste zullen kopen en daarmee winstgevend zijn. 

Dit wordt aangepakt met een multi-agentsysteem, waarin iedere winkel 
een agent heeft. Deze agenten kunnen on-line bieden voor het plaatsen 
van een advertentie bij een zojuist gearriveerde klant. De advertenties 
van de hoogste bieders worden vervolgens geplaatst op de webpage. 
In dit systeem leren de agenten voor welke klanten ze welk bedrag 
moeten bieden op basis van hun geparametriseerde profiel, zodanig dat 
de omzet van de bijbehorende winkel wordt gemaximaliseerd. 
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figuur 5

Advertentieruimte 

veilen met 

competitieve agenten

Winkel-agenten bepalen ‘match’ tussen 

klantprofiel en winkelprofiel, en bepalen een 

‘bod’ voor een advertentie voor die klant

De technieken waarmee dit is onderzocht, zijn evolutionaire algoritmen 
alsmede neurale netwerken. 

Voor het ontwerp van agentsystemen met competitieve agenten is een 
aantal andere benaderingen nodig dan bij andersoortige agentsystemen.

Allereerst betreft dat het gebruik van het concept van de competitieve 
agent zelf, waardoor het ontwerp van de spelen als middel om het 
systeem te reguleren, belangrijk wordt en is.

Een belangrijker verschil ligt in de inhoud van de agent. Niet (alleen) 
wordt er gekeken naar modellen voor en binnen een agent, op grond 
waarvan die agent acties uitvoert, maar ook met name naar specifieke 
oplossingen om dit daadwerkelijk te doen. Dit op een manier zoals 
ook gebruikelijk in de (toegepaste) algoritmiek en computational 
intelligence. Hierbij wordt gefocust op ‘low-level’ intelligentie, in plaats 
van ‘high-level’ intelligentie. Low-level intelligentie correspondeert met 
leermechanismen als genetische algoritmen en neurale netwerken. 
Dergelijke intelligentie heeft de haalbaarheid als belangrijk voordeel 
(mits parameters en model juist gekozen zijn, zoals eerder genoemd). 
Deze technieken worden al geruime tijd met succes ingezet op 
probleemgebieden als patroonherkenning, fraudedetectie, en 
optimalisering. Daarmee appelleren we niet aan het idee van de agent 
die verregaand kan redeneren op ‘hoog-niveau’, maar leggen we de 
‘lat’ op een wat realistischere hoogte. Dergelijke software-agenten zijn 
daarmee vooral geschikt voor het zeer frequent uitvoeren van micro-
transacties. Ofwel: acties die vaak moeten worden uitgevoerd, en die per 
stuk slechts een klein onderdeel vormen van het grotere geheel. Juist 
dan kunnen deze technieken goed leren en effectief werken: zij kunnen 
on-line steeds kleine verbeteringen maken, terwijl de kosten van kleine 
fouten in totaal beperkt blijven.

Nog een ander verschil ligt op het gebied van de economische spelen. 
Niet alleen kunnen deze mogelijk analytisch worden geëvalueerd, dat 
wil zeggen met wiskunde of redeneren, maar het is vooral ook met 
experimentele analyse mogelijk belangrijke nieuwe spelen en extensies 
daarvan te evalueren.

Wat is anders dan anders en waarom...
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figuur 7

Uitkomsten van 

het Cournot-Nash 

duopolie spel

Ik heb tot nu toe enige malen een voorbeeld gegeven met betrekking 
tot het beladen en routeren van vrachtwagens. Dit betrof steeds 
specifieke aspecten en onderwerpen in mijn rede. In het nu volgende 
voorbeeld zijn enige van deze aspecten geïntegreerd in een simulator en 
demonstrator, die ontworpen is in het DEAL-project.
We beschouwen de volgende case: een transportprobleem [’t Hoen and 
La Poutré, 2004]. Ik geef u hier een aantal, maar niet alle aspecten van. 
We gaan uit van een netwerk van depots en afleverpunten. Continu 
komen er nieuwe ladingen in de depots, die per vrachtwagen moeten 
worden vervoerd naar bepaalde afleverpunten. Voor de eenvoud gaan we 
hier uit van concurrerende kleine transportbedrijven: eenmansbedrijven 
met maar één vrachtwagen. Iedere truck heeft nu een agent die de route 
van de truck bepaalt. Bovendien bieden deze agenten mee in veilingen, 
om nieuwe ladingen te bemachtigen voor transport. Dit systeem is 
daarmee dynamisch en competitief. In de figuur kunt u het scherm van 
de simulatie van dit systeem zien: hierin worden on-line routes bepaald 
en aangepast, op basis van aangeboden ladingen met vervoersopdrachten 
die op verschillende punten ontstaan. De simulator laat de uiteindelijke 
routes zien die aldus ontstaan. 
Adaptieve agenten in dit systeem moeten met deze routes valuaties 
berekenen van aangeboden ladingen, waaronder: wat kost het aan extra 
kilometers om een bepaalde aangeboden lading (extra) te vervoeren, 
al dan niet tezamen met andere ladingen. Hierbij kan ook de kans 
op vervolgopdrachten in bepaalde regio’s worden meegenomen. 

Daarnaast moet, met behulp van deze valuaties, geboden worden 
in de verschillende veilingen, middels biedstrategieën. In het 
simulatiesysteem is een aantal, maar nog niet alle, van deze aspecten 
opgenomen. Andere aspecten zijn onderwerp van huidig onderzoek.

Agent-based Computational Economics
In het voorgaande heb ik mij vooral gericht op onderwerpen in 
informatica en ICT-onderzoek, met een duidelijke component 
economische spelen,
In het volgende wil ik graag ingaan op een gebied binnen de economie, 
namelijk de agent-based computational economics, ofwel ACE 
[Tesfatsion, 2001]. Het gebied van de ACE richt zijn aandacht op o.a. 
het simuleren van economische markten. Hierbij komen met name de 
nieuwe agent-modellen en economische spelen aan bod. Belangrijke 
eerder genoemde begrippen zijn hierbij heterogeniteit en beperkte 
rationaliteit van agenten. Als belangrijke technieken in de ACE 
noem ik met name de evolutionaire algoritmen ofwel evolutionaire 
agentsystemen.
Het gebied laat zich aardig illustreren met een voorbeeld: het Cournot-
duopolie. Het Cournot-duopolie model is een klassiek model voor 
twee producenten die een homogeen goed produceren, waarbij de 
relatie tussen productiehoeveelheid en prijs centraal staat. Ik schets 
de belangrijkste aspecten. In dit model, of spel, kiest iedere producent 
zijn eigen productiehoeveelheid. Het Cournot-model bepaalt uit de 
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gezamenlijke productiehoeveelheid de prijs van een eenheid van het 
goed. Deze prijs bepaalt vervolgens de winst van ieder van de twee 
producenten. Er zijn drie belangrijke uitkomsten van het Cournot-spel 
te onderscheiden: de competitieve uitkomst, waarin de winsten van de 
producenten afgeroomd zijn, de karteluitkomst, waarbij de winst van 
beide producenten maximaal is door kartelafspraken, en het Cournot-
Nash evenwicht, waarbij de producenten zich in een best-response 
situatie ten opzichte van elkaar bevinden.

Belangrijke vragen hierbij zijn: welke van de uitkomsten kunnen worden 
verkregen, wat zijn de randvoorwaarden hiervoor, en wat gebeurt er 
in een dynamische situatie? Dit laatste is het geval bij veranderende 
marktcondities, waardoor de prijs-productie relatie verandert. Naast deze 
vragen, die leiden tot probleemstellingen in de computationele economie 
en in de informatica, zijn de te gebruiken techniek en methodologie van 
belang. Dit leidt tot verdere onderzoeksvragen binnen de informatica, 
om robuuste technieken, methoden en resultaten te verkrijgen.

Andere problemen en vraagstellingen binnen de ACE liggen 
bijvoorbeeld op het gebied van netwerk-economie. Dit betreft onder 
meer de vraag naar het ontstaan van relatie- of handelsnetwerken, indien 
handel alleen geschiedt via relaties tussen agenten, waarbij deze relaties 
zijn gerepresenteerd middels een netwerk. 

Ik wil graag enige voorbeelden geven van onderzoeksprojecten op 
bovenstaande gebieden om u een verdere indruk te geven van de huidige 
onderzoeksactiviteiten. Deze projecten zijn meestal combinaties van 
fundamenteel en toepasbaar onderzoek, en zijn lopend, startend, of 
zojuist afgerond. Het zijn projecten van onder meer TU/e en CWI 
(het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam), tezamen 
met andere partijen. 
• DEAL: Distributed Engine for Advanced Logistics. Dit is een  
 groot project betreffende logistiek en het wegvervoer. Hierin wordt 
 onder andere gewerkt aan onderhandelingen voor de allocatie van   
 goederen over vrachtwagens, waarbij outsourcing-aspecten worden  
 meegenomen.
• ASTA: Autonomous Systems of Trade Agents in E-Commerce.
 Hierin werd onder meer onderzoek verricht aan en prototypes   
 gemaakt voor onderhandelen en bundelen van informatiegoederen,  
 alsmede het gepersonaliseerd plaatsen van advertenties op websites  
 middels veilingen.
• EESEM: Evolutionary Exploration Systems for Elektronic Markets.  
 Dit project betreft ACE-onderzoek naar elektronische markten, zoals  
 het bestaan van intermediairs en network-economieën.
• Agi-CARE: Agent-based Intelligent Health Care. Dit project betreft  
 planning en logistiek in de zorg, middels agentsystemen.
• IABS: Interactive Agent-based Simulation. In dit project worden 
 interactieve simulatiesystemen ontworpen voor supply-chains, op   
 basis van agentsystemen.

Huidige activiteiten
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In deze rede heb ik gepoogd u een rondwandeling te geven door het 
gebied van competitieve agenten, economische spelen, en adaptiviteit 
middels intelligente berekeningstechnieken. Ik hoop dat ik u een indruk 
heb kunnen geven van waar belangrijke wetenschappelijke problemen 
en mogelijkheden liggen, en wat de mogelijke toepassingsgebieden 
zijn. Het gebied is multidisciplinair, maar de nadruk ligt op de 
informatica-problematiek, van waaruit vervolgens een veelheid aan 
toepassingsgebieden zichtbaar is. Ook hier geldt, dat fundamentele 
informatica-problemen ontstaan in samenhang met applicatiegebieden. 
Dit hebben we bijvoorbeeld eerder kunnen zien bij gebieden als 
optimalisering, gegevensverwerking en besturing, waar onderwerpen 
van fundamenteel en toegepast informatica-onderzoek zijn ontstaan 
vanuit vraagstellingen in andere gebieden. Hoewel het gebied gebruik 
maakt van concepten als markten en spelen, is dit onderzoeksgebied 
daarmee nog niet een onderdeel van bijvoorbeeld de economie, net 
zomin als evolutionaire algoritmen en neurale netwerken een onderdeel 
zijn van de biologie, of simulated annealing algoritmen een onderdeel 
van de natuurkunde. Dit neemt niet weg, dat het gebied zeker meer 
kenmerken van multi-disciplinariteit vertoont dan de zojuist genoemde 
andere voorbeelden, en dat wetenschappelijke kennis vanuit informatica, 
economie en speltheorie tezamen kan en moet worden gebruikt om tot 
nieuwe resultaten op dit gebied te komen. Deze combinatie maakt het 
onderzoek daarmee alleen maar extra fascinerend en uitdagend. Ik hoop 
daarom, dat ik bij u een zeker enthousiasme voor dit gebied en haar 
toepassingen heb kunnen opwekken, voor zover u dat natuurlijk van te 
voren nog niet had.

Tot slot wil ik nog enige woorden van dank uitspreken.
 
In mijn carrière als wetenschappelijk onderzoeker, ben ik dank 
verschuldigd aan vele mensen en instanties.
Allereerst wil ik mijn ouders bedanken, voor de stimulans die ik 
van huis uit heb gehad om te studeren en me te ontwikkelen in de 
wetenschap. Helaas heeft mijn moeder mijn benoeming niet meer 
kunnen meemaken, maar ik weet zeker dat ze er zowel trots op als 
gelukkig mee zou zijn geweest. Vanzelfsprekend ben ik ook blij met de 
wetenschappelijk vorming die ik heb mogen genieten. Eerst middels een 
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vruchtbare samenwerking ontstaan met prof. Hans Amman op het 
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Ook ben ik alle leden van mijn onderzoeksgroep dankbaar, voor de goede 
samenwerking en resultaten, en de zeer prettige sfeer.

Ook wil ik een tweetal geheel andere factoren in mijn wetenschappelijke 
ontwikkeling niet onvermeld laten. Ten eerste het NWO, dat mij in staat 
stelde een postdocperiode in de VS door te brengen en vervolgens mijn 
eerste AIO’s aan te trekken. Ten tweede noem ik graag de KNAW, die 
mij een mogelijkheid van vrij onderzoek gaf middels een Akademie-
onderzoekerschap. De rol van deze zogenaamde ‘tweede geldstroom’ 
organisaties is daarmee in mijn carrière van groot belang geweest, niet 
alleen vanwege de financiering van het onderzoek, maar ook voor mijn 
onderzoeksvrijheid en wetenschappelijke ontwikkeling.
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Daarnaast wil ik natuurlijk mijn familie en vrienden danken voor de 
leuke tijd die ik met ze heb gehad en nog steeds heb, en de stimulans die 
ze aan mijn werk hebben gegeven. In het bijzonder wil ik Eko noemen, 
voor de gezelligheid en het grote muzikale plezier dat we hebben. 
En hoewel ik hier lang niet al mijn directe vrienden en familie kan 
noemen, noem ik graag nog Ad, Cees, Hugo, Paul, Paul, Bill, en 
Maarten, en eigenlijk nog vele anderen.

Tot slot wil ik graag de TU Eindhoven bedanken voor het in mij gestelde 
vertrouwen. Ik ben daarbij zeer erkentelijk voor de goede samenwerking 
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bijzonder met prof. Paul Grefen en prof. Wil van der Aalst. Ik verheug 
mij op de vruchtbare voortzetting hiervan.

Tenslotte wil ik u allen danken voor uw aandacht.

Ik heb gezegd.
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