
. AUT 4 3  Het Automath - prajee 
door N.G. de Bruijn * 

Er i s  over het Automath-project heel wat te verteilen: 
aanleidingen, doelstellingen, overwegingen, middelen, 
enzovoorts. Het kost wat tijd om deze uiteen te zetten, 
maar het kan dan ook begrijpelijk blijven voor een 
algemeen publiek, tenminste voor een publlek dat een 
zekere basiskennis van wiskunde heeft. 
Velen zien wiskunde als een systeem van ijselijke pie- 
cisie, geheel formeel en 10s van menselijke rwakherfen. 
Wanneer gezegd wordt dat het mogelijk i s  om wiskun 
dige beschouwingen door een computer op correct- 
heid te laten controleren, zal men zelfs verwor~derd 
vragen: 'Is dat dan niet allang gedaan?'. Toch is  dat 
niet het geval. De meeste wiskurdigen hehben we1 de 
overtuiging dat het theoretisch mogelijk moet zijrr, en 
dat de uitwerking erg moeizaam is. Zou hex in onze 
tijd ook praktisch mogelijk zijn, en aanrrekkelijk zijn, 
om de uitwerking ter hand t e  nemen? 
Reeds Leibniz (1  646-1 716) had de gedachte o n  een 
algemeen wetenschappelijkz taal te maken waarin he? 
denken tot formeel rekenen werd, maar de tijd was 
er niet rijp voor. Pas bij Boole (4815-18641 komt de 
gedachte terug. Boole maakt een formeel logisch sys- 
teem waarin een deel van Het logisch redeneren tot 
algebraisch rekenen wordt. Het systeem dat men 
vandaag nog gebruikt, is grotendeels afkomstig van 
Frege (1848-1925). Een stukje van dit apparaat, aan- 
gevuld met wat verzamelingstheorie, i s  gerneengoed 
geworden. Omstreeks 1895 begon Peane een groot 
deel van de wiskunde in zo'n formalisme te schrijven, 
en een vergelijkbare krachtsinspanning op hoger ni- 
veau werd omstreeks 1910 verricht door Whitehead 
en Russell. 
Hoe forrneel en precies ook, het werk van Peano en 
van Whitehead en Russell is op geen stukken na lees- 
baar voor een onrnenselijk apparaat als een compu- 
ter. Bij alle formules staan verwijzinqen naar andere 
formules en stellingen en de arme lezer moet n ~ l f  
,maar zien hoe hij a1 ders verharden !eat. Om osk d ~ .  
ze verbanden formeel weer te geven zijn uitvoeriger 
systernen nodig. 

In het Automath-systeem da: we op dit moment En 
ontwikkeling h~bben, kan rwn i~dzrdaad denken a m  
het samenstelBen van een encyclopedic die ec30 flink 
stuk van de wiskunde omvat era die geheel idow corn- 
puters kan worden gecontroleerd. Ue gedachte i s  dat. 
dan iedereen, misschien ook wel'een machine, eraart 
kan toevoegen wat hij wil, en dat alles wap eenmad 
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geacccpteerd is, vervolgfnk ook door anderen kan 
warden gebruikt. 
Waar b a \ t a t  het systeem zo a1 u ~ t ?  In de eerste 
plaats 1s c i  een taal, of eigenlijk een groep van nauw 
verwante talcn. in deze talen kao men boeken schrij- 
ven, sarnengesteld u ~ t  regels. Deze moeten 
worden geschreven met ~nachtneming van een aantal 
grammatleale wetten. Binnen her kader van deze gram- 
rn~tlcaie w i ten  heeft men grate vrijheid om teksten 
l e  vernnner7. 
In de tweede plaats is  er, min o h e e r  complementair 
aan dc grarnmatica, een verifkariea/g~?ithme. Dit 
qrseft aan wat er gedaan moet worden om t e  controie- 
ren of uen h e k  we1 precres volgens de wetten van de 
gramrnatl~d 15 samengesteld. De tekst van het b ~ e k  
wwdt daarrnee regel voor regel gecontaol~erd, want 
ook qrarnrnat~cawetten ziln voorschsiften vow het 
towoegen van cd? nleuwe regel aan een reeds geheel 
goedqekrt~rd boek Verificatre kan nu door een corn- 
putw worden ungevoerd. Het boek wardt in geco- 
deerde vorm als invoer aan de computer gegeven, en 
het ver~.l~ca:i~programa wordt In een vaor de compu- 
ter acceptabeie ~rogiammeertaal roegadiend. De 
computer voert d m  de veriftcatle uit, en geeft in ge- 
val van aangetroifen taalsonden genoeg diagnostiek 
om de gobrusker in staat te  stellen de tekst snel te 
verbeteren. 
In de derde plaets is es nog een gebruiksmethodiek die 
de gebraiker krest om de wiskunde van zijn keuze in 
een boek onder t e  brengen. Het i s  op vele manieren 
r n o g ~ l ~ l k  gtondslagen van de w~skunde te formuleren. 
En b~nnen het systecrn van grondslagen IS het nog op 
vele manieren mogel~jk een volgorde van behagdelirag 
t e  L~ezen. Omqekeerd is een gegeven tekst nag we1 op 
v~rschrilende rnanleren te Interpreteren, d.w.z. in 
hu~sel~jke wiskrlnde om te zetten. 

Een ksdisk~dige kan gewcnc wskundtge taal  meestal 
gemakkelijk k e n  en r r  >lroleren, maar als we het 
Autornath-v~ri;~cat~;; ~gtamrna uitvoeren heeft de 
computer onestellr d vec. $0 doen. Het is niet gemak- 
keir;k re concuVrercn t P + w  het rnenselijk brein dat in 
staat i s  C J ~ T ~  cer. ;ci.o complex varl cmbewuste ervarin- 
gen re gebrurkm om zeer me1 te zien of bijvoorbeeld 
etn <iib%t!tutre correct i s  ultgevoerd. Het nadeel dab 
het mmseliike hrem de 100 procent betrouwbaarheid 
n'rt malt begrnt pas aan te spreken in ingewikkeide 
of nlwcicr vertro~rwde situaties. Toch moet men niet 
dent ~n dat Re t A:$ tomath -project met computers 
staal of valt Wat de mens ir: redelijke tijd kan beden- 
ken m schrijven, kan hij ook In redelijke tijd contro- 





stuk wiskunde geheel geformaliseerd weer te geven 
wordt men noodzakelijkerwijze met alle details van de 
structuur geconfronteerd. De meeste wiskundigen wer- 
ken zonder een helder beeld van de grondslagen waarop 
hun bouwwerk rust. Ze hebben vaak een vaag idee dat 
een beetje logica plus grondslagen van de verzamelingc- 
leer genoeg is, en dat het veel te veel werk is  om de 
brug van deze fundamenten naar hun eigen werk echr 
te slaan. In het Automath-systeem hebben we echter 
geleerd dat het slaan van zo'n brug niet bewerkelijker 
of diepzinniger is dan een flink stuk gewone wiskunde 
dat een normaal wiskundige in een paar dagen op- 
schrijft. Nog afgezien van de mogeiijkheid tot heidere 
presentatie van de grondslagen moet gezegd worden 
dat ook de verdere Automath-teksten er vrij natuuriijk 
uitzien, en een goed inzicht verschaffen in de struc- 
tuur van het gebodene. 
Wat ook onder 'begrijpen' valt, i s  dat men aan een 
tekst in Automath de 'diepgang' van het geschreven 
stuk wiskunde kan beoordelen. Zo is het bijvoorbeeld 
mogelijk aan de taal dusdanige beperkingen op te leg- 
gen dat de typische 18de eeuwse wiskunde erin kan 
worden beschreven en de 19de eeuwse niet meer. Het 
verschil zit in de evolutie van het functiebegrip. Onder 
het hoofd 'begrijpen' kan men verder nog rekenen dat 
men bij het schrijven van Automath gedwongen wordt 
een wiskundige beschouwing duidelijk in te delen naar 
w i t  'taal' i s  en w i t  'metataal' (laatstgenoemde spreekt 
niet over wiskundige objecten maar over de taal waar- 
mee men over wiskundige objecten spreekt), en w i t  
moet worden gerangschikt onder 'interpretatie', 'voor- 
lopige orientatie', en dergelijke. 
Tenslotte is er naast de genoemde motiveringen nog 
het feit dat her voor allerlei doeleinden wel handig is  
dat machines onze teksten kunnen bewaren en dat ze 
er operaties op kunnen verrichten. 

Tot hiertoe hebben w e  ons beziggehouden met de 
bespreking van het 'wat' en 'waarom' maar nu zclllen 
we ons in het 'hoe' gaan verdiepen. Uit de voorafgaan- 
de beschouwingen zal het duidelijk zijn dat het gm 
een project ga3t dat door wiskundigen als een groot en 
ambitieus project wordt ervaren, rets waarvan een eer- 
ste aanzet, dit is het opvoeren tot e m  fase van waarult 
het door anderen zou kunnen worderi ovetgenornen, 
zoiets at 20 a 25 manjaren vergt. Moesten we dar in 
Eindhoven we1 doen? 
Er zijn enkele argumenten pro an contra die juist bij 
deze gelegenheid dienen te worden belicht, om mi? 
inzicht te krijgen in de gronden op welke men een pro 
ject kiest. 

T6gen het entameren van het Automath-project aan de 
T.H. Eindhoven sprak het feit dat het onderzoek niet 
onmiddellijk aansluit bij onderwijs en onderzoek ter 
plaatse, en Sijvoorbeeld geen directe rol speelt in de 
opleiding tot mathematisch ingenieur. Vroeger (dat 
wil zeggen tussen 1958 en 1968) werd zo'n bezwaar 
opgeheven door gewoon aan het onderzoek te begin- 
nen, dan was het er namelijk, en dan kon daarbij aan- 
gesloten worden. Voor hot entamererr aan de T.H.E. 
spreekr dat het project een organisatorische en menta- 
le eenheid van wiskunde en informatics vergt die in 
zeer weinig instituten in de wijde omtrek te vinden is. 
Tegen de keuze van het project kan worden aange- 
voerd dat er met dezelfde hoeveelheid mankracht aan 
veel belangrijker dingen kan worden gewerkt, name- 
lijk dingen die in de grote centra van rle wereld worden 
ontwikkcld. Maar dit kan men evengoed een sterk argu- 
ment voor noemen. Nog nergens op de wereld werd op 
grote schaai iets als het Auromath-project sndernornen 
(en de pogingen OR kleine schaai zijn eigenlijk mislukt). 
Manneer we tot goede resultaten willen komen in een 
land met bescheiden middelen, doen we er goed aan 
onderwerpen te kiezen die misschien door anderen als 
onderwerpen van het tweede plan worden bekeken, 
maar waarop we dan ook koplopers kunnen zijn. Te- 
veel onderzoek is  in Nederland apgezet vanuit de zoge- 
naamde 'WE TOO'-mentaliteit: wat elders een groot 
succes i s  gebleken moeten wij, ondanks grote achter- 
stand in tijd, hier gaan nadoen. Dan horen we er ook 
bij! Juist in een kleine en jonge instelling als de 
T.H.E. moeten we deze verleiding weten te weerstaan. 
Met mooiste is  natuurlijk als anderen ons gaan nadoen, 
maar het is aitijd beter om niet nagedaan t e  worden 
dan om zelf te moeten nadoen. Als laatste argument 
pro noemen we tenslotte nog iets dat bijna vanzeif 
spreekt. Een toevailig aanwezig enthomiasme voor een 
idee vraagt altijd orn uitvoering. Dar verhoogt de ar- 

idsvreugde, en men kan altijd beter iets ondermmen 
waar mensen plezier in hebhen dan iets ciat met tegen- 
zin gebewt. 
Hoe begint nu zo'n project? Hier raken we een moei- 
lijk punt. De wat informe!? mariier waarop aiet 
Automath-project beg,:;, en zonder welke het niet had 
kunneq beginnen, was in 1967 rnogelijk. We moeten 
ons afvragen of er i:: i 975 en volgende jaren nog ge- 
noeg informele Iseizldsruim2u i a i  zijn om dergelijke 
zaken t e  siarten. Een project als dit vsaagt vrij veel in- 
breng voordat men het moment bereikt waarop men 
met redelijke overtuiging kan zeggen dat er met zoveel 
rnankracht (gespeciticeerd naar type) er zoveel jaar 
gewerkt rnoet worden om dit of dat t e  bereiken. Deze 
inbreng van t e  voren moet op erg informele wijze 
worden geleverd, want in he1 begin is  het nag maar esn 
prabeersef waaraan men geen krachtige gedocumen- 



teerde aahvrage kan ontlenen voor het verkrijgen van 
personeel. Er moet thans worden gevreesd dat we 
terecht komen in een onderzoeksorganisatie die dit 
informele werk bemoeilijkt en dater het gevaar be- 
staat dat men alfeen nog maar WE-TOO-projecten kan 
beginnen. 
In 1967 werd een medewerker toegewezen en in 1969 
een tweede, waarbij eigen instemming plus toestemming 
van de voorzitter van de onderafdeling der Wiskunde 
voldoende waren. (Een van deze medewerkers promo- 
veerde in 1973 op de taaltheorie van Automath, de 
andere werkte jarenlang aan een spectaculair deelpro- 
ject, namelijk de Automath-vertaling van het bekende 
'Grundlagen der Analysis' van E, Landau, waarvan de 
wrificatie op 9 september 1975 werd afgesloten). Qok 
werkte een door een andere groep uitgeleende program- 
meur in het beginstadium mee. Pas in 1970 was zoveel 
ervaring en inzicht opgedaan dat men erover ksn den- 
ken de groep wezenlijk uit te breiden. 
Het is duidelijk dat een project waarop men in korta 
tijd een grote kracht wil ontplooien, niet gedreven kan 
worden met personeel dat men voor het leven benoemt. 
Hierom, en ook omdat het project wat ver van de ge- 
wone activiteiten van de onderafdeling der Wiskunde viel, 
leek het aangewezen op grote schaal steun van de 
Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk 
Onderzoek (Z.W.O.) t e  vragen. 
In januari 1971 werd bij Z.W.O. een subsidieaanvrage 
in de vorm van een vijfjarenplan ingediend. Er werd 
een gedurende die vijf jaar langzaam oplopende subsi- 
die gevraagd, beginnende met Ben wetenschappelijk 
medewerker en Ben programmeur, en oplopend tot 
vier wetenschappelijk medewerkers, twee program- 
meurs en Bdn secretaresse-ponstypiste. Tegelijk werd 
een gemotiveerde lijst van deelprojecten ingediend. 
Dit plan tot langzame aangroei was gebaseerd op twee 

le.  wil wen tot harrnonische samenwerking komen, dan 
kan een tiieuwe specialist pas worden sangesteld wan- 
new de bestaande groep een duidelijk inzicht heeft in 
het werk dat van hein flordt verlangd: 
2e. langzame aangroei stelt de geldgevers (die geen 
definitieve toezegginq doen voor meer dan Ben jaar 
tegelijk) in staat om de subsidie afhankelijk t e  laten 
zijn van de voortgang zoals die uit jaarlijkse rapporten 
moet bliiken 
Dit vijfjarenplan wekte genoeg vertrouwen, en inder- 
daad werden onze jaarlijkse aanvragen venier allemaal 
toegestaan en gerealheetd. toen bleek dat &n pro- 
grarnmeur en een halve secretaresse voidoende waren 
voor het daarvoor b2doelde werk, kwam onze aanvraag 
onder de in 1971 geprojecteerde te liqgen. Een andere 
oorzaak voor het niet bereiken van de in 197 1 voor- 
ziene totale krachtsinspanning i s  dat de juiste man 

voor een vacature niet altijd op het juiste moment 
beschikbaar was. 
Steeds is  uitdrukkelijk gestipuleerd dat het niet de 
bedoeling was met deze Z.W.0.-subsidie eeuwig door 
te  gaan, en 1976 is  dan ook het laatste jaar; daarin 
worden nog drie wetenschappelijk rnedewerkers en een 
halve programrneur gesubsidieerd. In het algemeen is  
het de filnsofie van Z.W.O. geweesr dat dergelijke sub- 
sidies initiErend mneten werkcn en dat bij gebleken 
succes de instelling van hoger onderwijs de financiering 
averneemt. Wat dat betreft kunnen we ons in deze slech- 
te tijden weinig illusies maken. 
De vraag is gesteld of het project tot nwtoe aan de 
verwachtingen heeft voldaan. Het antwoord luidt: in 
het algemeen wel. Enerzijds betekent dit antwoord dat 
de verwachtirigen reeel konden zijn doordat ze pas ge- 
steld werden nadat nogal wat vooronderzoek was ver- 
richt. Anderzijds hebhen zich geen ernstige tegenslagen 
voorgedaan. Een omstandiyhc~d die nogal eens schade 
aan projecten toebrengt i s  iwt onvoorrien vertfck van 
personeelsleden, om weikc reden dan ook. Dit heeft 
zich nict voorgedaan. Ovcrigens schijnt het een natuur- 
lijke zaak te zijn dat projecten meer tegenvallers dan 
meevallers hcbben. Dit moet in het aigemeen goedge- 
maakt worden door de planning wat pessimistisch te 
maken. 
Nu nog iets over de samenstelling van de Automath- 
groep. In de wiskunde wordt bij wetenschappelijk 
werk in teamverband meestal slechts aan academici 
gedacht, in tegenstelling tot de typische Iabnratorium- 
yakken waarbij een project sok werk biedt aan minder 
hoog geschoolden. Het Automath-project is  wat dat 
betreft een vreemde eend in de wiskundige hijt. Dat 
blijkt reeds uit de marlier waarop men zich kan uoor- 
stellen dat verificatie van wiskunde tot stand komt: er 
is werk voor wat men kan noemen bedenkers, uitwer- 
kers, codeerders, ponsers, operateurs. Men kan denken 
aan een lopende band, waarbij de hnogst geschoolden 
aan h e t  Sr!giir zitten, en de in het geheel nie: wsi.ho(i!- 
de, dit i s  de computer, aan he1 eind. In de Automath- 
rdctrkgroep is  tekstproduktie overigens niet het enige: 
er wordt natuwlijk ook aan raalaheorie en verificator- 
bouw gcclaan. De groeo !*ad steeds BBn of twee logici 
en een informaticus in dienst, terwijl oak de niet-spe- 
ciaiisten in de gracp een open oog hadden voor logica 
en informatica. 
De stemming en de werkiust zijn in de Automath- 
groep altijd bijzonder goed geweest. Het feit dat het 
om vriende!ijke, verstandige, intelligente, ijverige men- 
sen gaat, kandaarvoor geen afdoende verklaring bieden, 
want moats we weten kunnen fouten in organisatie en 
bebeid het allerbeste mensenrnateriaal tot apathie 
bsengen. Een paai relevante factoren zijn misschien de 
volgende. ( I )  leder in de yroep heeft zijn eigen taak, die 



met de gehele groep doorgesproken is. Op l t e t  gebied 
van deze eigen taak is hij zelf de meest competente van 
de groep. Niettemin weet hij dat de anderen redelijk 
op de hoogte zijn met de aard van zijn wet k. Dit laat- 
ste geeft ontvangen blijken van waardering een sterker 
inhoud. (2) Het feit dat het eindtijdstip van het pro- 
ject lang van tevoren bekend is, prikkelt tot effici6nte 
activiteit en samenwerking. leder weet dat het vertra- 
gen van zijn werk schade aan het geheel toebrengt. 
(3) blet Auromath-project i s  een mengsel van research 
en ontwikkeling. Stagneert het research-aspect dan 
zorgt het ontwikkelingsaspect ervoor dat merr zinwd 
aan de gang blijft. 
De karalcteristieken van het Automath-project zijn 
niet typerend voor wizkundig onderzoek in het alge- 
mean. Twee verschlllen waren ai genoemd: personeels 
bezetting en rnenginq van research en ontwikkeling. 
Eeo ander aspect is nog dit: een wiskundiqc! i s  gpneig.4 
am halverwege een onderzoek, als hij we! zset hoe het 

werder gaat, het vervelend of zelfs g&nant t e  vinden om 
ket af te maken, en dan te volstaan met te zeggen dat 
l:et afgemaakt kan worden 51j het Automath-project 
1 :  het juist de kunst het werk helemaal Ccht uit te voe- 

n. Niet ieder waarderrt dat Er is nns we1 eens ge. 
aagd: waarom ga je toch nog door als je a1 weet dat 

IN * allernaai kAn? 
: "1 i 5  misschien vooral om dit laatste dat vele wiskun- 
c4 gen het project een bizarre onderneming vinden. Het 
feii: dat het alleen in E~ndhoven gebeurt, maakt mis- 
'F-!IPQ vakor een ongunstige dan een gunstige indruk. 
O ~ Y  t ~ t  eerste grzichr aiet  Automath er ook erg rnsei- 
lijk uit. maar het moet gezegd worden dat studenten 
blnnen twintig uur na de eerste kennisrnaking met het 
synpern overweg kunnen.  Dit tnaakt dat we I? de toe- 
kcmr.r r~deli jk wat kunnen vprwachten van stage- en 
;.fs:radr~ropdr achaen van studenten, zodat Automath 
ria het wegvnllen var! d~ Z.W 0 - S U ~ S I ~ ~ P  jn Eindb*.nven 
idan voortleven. 


