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Voorwoord d 

Hett schrijven van dit proefschrift is begonnen toen in 1999 het idee voor een PhD @work (part-
timee promotietraject) werd goedgekeurd door mijn "chef Gert-Jan Beijer (toenmalig Developer 
Managerr van het toenmalige Bolesian). Op aanwijzing van Peter Braspenning (Universiteit van 
Maastricht)) ben ik in Amsterdam op zoek gegaan naar een promotor. Na een aantal gesprekken 
mochtt ik in augustus 1999 twee dagen per week bij Bob Wielinga van de vakgroep SWI (Soci-
aall  Wetenschappelijke Informatica) gaan werken. Het eerste jaar heeft Peter Braspenning mij bij 
ditt traject als dagelijks begeleider geholpen met het vinden van de basisthematiek van dit proef-
schrift.. Waarvoor mijn dank. De afstand Amsterdam - Utrecht - Maastricht bleek echter toch te 
groot.. Daarom heeft Guus Schreiber de taak van Peter overgenomen. 

Binnenn het IBROW project (zie hoofdstuk 5, p.85) heb ik prettig samengewerkt met Richard 
Benjamins,, Anjo Anjewierden en Wouter Jansweijer. Deze oude rotten in het vak hebben me 
geleerdd om kritisch naar eigen en andermans werk te kijken. Also, I would like to thank the 
I-Team:: Wenjin Lue, Monica Crubezy, Arthur Duineveld, Enrico Motta, Mark Musen, Borys 
Omelayenko,, John Dominque, Make Lopez, Frank van Harmelen, Annette ten Teije and Mario 
Gomez. . 

Opp SWI ben ik door diverse collega's geholpen met administratieve, IAiyX , Linux, grafische en 
zelff  Prolog issues. Bc ben Jan Wielemaker, onder andere voorr het zorgen voor de -4 en  in Model 
Draw,, de nodige liters witbier, de spamfilter en discussies over de beste programmeertaal (Jave uit-
eraard)) eeuwig dankbaar. Daarnaast dank ik Maarten van Someren onder andere voor inhoudelijke 
discussiess en het delen van 9.07, Machiel Jansen onder andere voor de .sty van dit proefschrift, 
Saskiaa van Loo onder andere als gids in de UvA organisatie, Fransje Enserink onder andere voor 
drukwerkk en het afscheidsfeest!, Laurens Ekkel onder andere voor die ene overnachting, Vannessa 
Everss onder andere voor reviews en Dennis Beckers onder andere voorr het bijbrengen van de SWI 
jongleerr basics. 

Tijdenss het daadwerkelijke schijven van dit proefschrift ben ik zoek gegaan naar een "Writing 
aa PhD thesis for dummies". Deze heb ik niet gevonden. Wel heb ik diverse verhalen gehoord 
waarinn mij niet veel goeds werd beloofd. Mijn tip voor toekomstige auteurs: koop geen huis waar 
nogg veel onderhoud aan zit en start geen eigen bedrijf. Maar misschien zijn dit goede afleidingen 
vann het daadwerkelijke schrijfproces. Wat erg belangrijk is, is datje begeleiders hebt die je keer 
opp keer kunnen motiveren door gestructureerd en no-nonsense commentaar te geven. Eén van 
dee beste "reviews" werd gestart door: "Normaal vertel ik iemand iets positiefs over zijn werk, 
dann komt de grote "maar" en dan komt het echte commentaar. Laten we het gedeelte voor de 
"maar",, vergeten:...". Bc zal voor de rest van mijn leven nooit meer zomaar een UML-achtig of 
conceptueell  plaatje durven te tekenen zonder eerst na te denken over de richting van de pijlen, de 
vormm van de kop van de pijl, type lijn en bijschrift, het type diagram en de nodige toelichtingen. 
Ondankss dat ik Guus er niet van heb kunnen overtuigen dat de hoorn het mooiste instrument is 
enn dat niet elk diagram semantisch helemaal in orde hoeft te zijn, heb ik bijzonder veel van hem 
geleerd.. Daarnaast heb ik genoten van de gemeenschappelijke reizen naar onder andere Spanje 
enn Engeland. Hier heb ik geleerd datje na een goed diner met de nodige plaatselijke delicatessen 
tochh nog gemakkelijk een half uur kunt discussiëren of een bepaald gebouw aan de Ramblas nu 
neo-classicistischh of gotisch is. 



Voorwoord d 

Inn het kader van het IBROW project hebben Bob Wielinga en ik reizen gemaakt naar onder 
anderee naar Barcelona, Milton Keynes, Stanford en Brussel. Tijdens deze reizen heb ik geleerd 
datt wetenschap niet alleen honger geeft naar kennis. Ik weet nu ook hoe je gemakkelijk over een 
jett lag heen kunt komen door de juiste zaken te consumeren. Binnen het IBROW project en het 
schijvenn van dit werk heeft Bob me gesteund en diverse malen kunnen motiveren. Dankzij zijn 
steunn en hulp, soms tot diep in de nacht, heb ik dit proefschrift kunnen produceren. Ik heb geen 
berekeningg durven te maken van het aantal bomen, meters papier, kilo's toner en liters review-inkt 
diee hij gezien heeft om tot dit resultaat te komen. Ook de borrels en diners bij onder andere de 
Roeterr waren altijd gezellig en hebben me soms bepaalde nieuwe inzichten gegeven. Bij deze wil 
ikk mijn promotores bedanken voor hun intensieve begeleiding. 

Hoofdstukk 4 (p.65) is gedeeltelijk gebaseerd op onderzoek naar agent modellering dat Kris van 
Marckee en ik samen op het "Intelligent Freigth Planner" project voor Bolesian hebben uitgevoerd. 
Dee eerste versies van het 5C model zijn mede ontwikkeld door Bob Swart, Niels Postma, Paul 
Siteurr en Dave Henneman. Daarna is het 5C model uitgegroeid tot een serieus agent model wat 
tott een aantal commerciële applicaties heeft geleid, gebouwd door Acklin B.V. Bij deze wil ik 
Kriss bedanken voor de prettige samenwerking en zijn hulp aan het ECAI artikel. Het onderwerp 
vann het ECAI artikel is het KIR systeem. Hulde en dank aan mr. Peter van Hapert die opdracht 
gegevenn heeft om het KIR systeem te ontwikkelen. 

Dee Beangenerator beschreven in hoofdstuk 6 is ontwikkeld in nauwe samenwerking met 
mensenn bij het Telecom Italia Lab. Hereby, I would like to thank Fabio Bellifemine and Giovanni 
Cairee for their review work on the original paper and the development of the JADE environment. 
Furthermore,, thanks to Valentina Tamma for her expertise on the field of the English language, 
Italiann delicacies, placements of """and """ , ontologies and of course webservices. 

Volgenss mij kun je niet full-time aan een proefschrift werken. Vandaar dat ik de overige drie 
dagenn in de week bij Acklin heb gewerkt. Helaas heeft de 3/2 scheiding nooit kunnen werken. Het 
voeldee uiteindelijk als een 6/6 dagen scheiding per week. Daarnaast was er genoeg afleiding in de 
vormm van familie, vrienden en hobby's. Mijn ouders wil ik speciaal bedanken voor hun culinaire, 
bouwkundigg en muzikale bijdrage. Peter en Agnes Behet hebben ook voor de nodige (gewenste) 
afleidingg gezorgd in de vorm van funmail, bezoekjes en week-endjes. Verder: Leon en Loes van 
Aart,, Willem en Bianca van Aart, Paul en Ina Kuiper, Hubert Borghans en Rogier Thissen. 

Daarnaastt wil ik mijn collega's van Acklin bedanken voor hun ondersteuning, afleiding en 
motivatie:: Jan Smulders, onder andere voor zowel commercieel als geschiedkundig inzicht in 
kunstmatigee intelligentie en discussies over opvoeding en het huwelijk in het algemeen, Ruurd Pels 
onderr andere voor encyclopedische kennis van Linux en Java, Patrick Storms onder andere voor 
mathematischee en Mj X ondersteuning en voor de verwijzing naar Maastricht en Leo Blommers 
onderr andere voor het compileren van kernels letterlijk bij hoge snelheid om mijn Linuxdoos 
draaiendee te houden. 

Verderr wil ik Marie Pauline van Voorst tot Voorst bedanken voor haar review werk. Bij deze 
wenss ik haar succes met het schrijven van haar proefschrift. Daarnaast wil ik Nik Baerten be-
dankenn voor het ontwerpen van de omslag. Veel succes gewenst met het afronden van zijn proef-
schrift.. Beide wil ik bedanken voor het mede organiseren van de promotie en alles eromheen. 

Omm dit voorwoord af te sluiten, wil ik een aantal gedrukte woorden schenken aan Gertske J. 
Kuiper:: shoppen, Zweden, slapen, orkest, uitbreiding, water, universiteit, eten, eeuwig, zon, Max, 
verhuizen,, letters, fietsen, carrière, auto, ring, brieven en Italië. De volgorde van deze woorden is 
heell  een ander verhaal... 


