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Gedachten rondom AUTOMATH 

'I'echaische Universileit I';ir~dhovca 
Faculteit Wiskunde en Inforrnatica 

Automath werd in 1967 bedacht, niet alleen als een technisch systeem voor veri- 
ficatie van wiskundige teksten, lnaar ook als een soort levenshouding tegenover het 
begrijpen, bedenken en doceren van wiskunde. AUTOMATII ontstond niet vanuit een 
logische of filosofische school, en ook niet in contact met andere wiskundigen of in- 
formatici. Misschien vie1 het daardoor zo gemakkelijk om met een systeem te komen 
dat in verschillende opzichten sterk van begane paden afweek. En waarschijnlijk was 
dat ook de belangrijkste verklaring voor het ontbreken van begrip en belangstelling 
van de kant van wiskundigen, logici, informatici en didactici. 

Natuurlijk onstonden de ideeen die aanleiding gaven tot het ondernemen van Au- 
TOMATH en de keuze van het daarin verwerkte systeem niet uit het luchtledige. Er 
zijn allerlei invloetlen geweest, afkornstig van ruim dertig jaar beoefenen en doceren 
van wiskunde, en va,n (:o~lt,i~:ttcn met, dlcrlei b e ~ c f ~ ~ l i ~ f i c n  vim dc, abstracte weten- 
schappen. In dit stuk wil ik proberen daar een beeld van te geven. Over AUTOMATH 
zelf zal niet veel vermeld worden. Ik kan verwijzen naar mijn overzichtsartikel 1111 
en naar [I] en [4]. 

Wat hier volgt kan niet anders dan een persoonlijk verhaal zijn dat dan ook in de 
ik-stijl geschreven is. Dit is zo ongebruikelijk dat het eigenlijk alleen van de groten der 
aarde wordt geaccepteerd. Het moet dus we1 een pedante indruk maken, maar ik weet 
geen andere manier om persoonlijke overwegingen te scheiden van meer algemene. 

1. Wat aan AUTOMATH vooraf ging 

Ik had geen scholing in filosofie, logica of grondslagen van de wiskunde. Maar je 
kunt filosofisch ingesteld zijn zonder filosofisch geschoold te zijn. Filosofie betekent 
dan gewoon het nadenken over wat je aan het doen bent, en niet zozeer het leren wat 
de filosofen vroeger gezegd hcbben. 

De eerste twee jaren dat ik wisklmde studeerde (1934- 1936) was dat ter voorberei- 
ding van een onderwijstliploma. Ik lecfde in volslngcn isolemerit. In het eerste jaar 
was mijn helangrijlcste leerhoek tle "Beknopte Hogcre Algebra" van F. Schuh. Het 
was we1 saai, maar bijzonder helder en precies. Ik mcen dat ik de t a d  van de wis- 
lcunde uit dat boek gcleerd heb. Natuurlijk heb ik dat geleerd door wat men osmose 
noemt. Opzuigen als een spons, zodat het je helemaal doordringt, en je de stijl vanzelf 
overneemt. Ik herinner me uit die tijd dat ik de definitie van limiet bestudeerde en 
begreep, de voorbeelden doornam, alle sommen maa.kte, en verder door het dikke 
boek ploegde. Na een paar maanden was ik erdoorheen, en begon ik, zoals een ijverig 



student betaamt, aan een tweede ronde. Bij de limietdefinitie gekomen, kwam ik tot 
mijn schrik tot de conclusie dat ik het altijd verkeerd had begrepen, en bij die tweede 
ronde pas inzag wat alles betekende. Ik maakte wcer de sommen, enz. Dit is bij 
een derde ronde wC6r gebeurd. Ik weet niet rneer precics wilt ik bij de tweede ronde 
beter begreep dan bij de eerstc, maar bij de derde ronde begreep ik dat de in cle 
limietdefinitie bedoelde existentie niet noodzakelijk constructiviteit betekent. Zoiet s 
zie je ook niet aan de voorbeelden, maar merk je pas als je veel verder in het boek 
doordringt . 

Ik ontdekte zo dat het mogelijk is te denken dat je iets begrijpt en daarbij tevreden 
te zijn met een soort van half begrip. Begrijpen kan zich blijkbaar op verschillende 
niveaus afspelen. Is er dan soms geen absolute norm voor de wiskunde? Als twee 
wislcundigen met elkaar praten terwijl de ene het op een andere manier begrijpt dan 
de andere, kan het voorliomen tlnt ze het niet van elkaar mcrken. 

Zo had ik eens een gespreli met iemand die a1 een paar jaren in Leiden wiskunde 
studeerde, waarbij l h c k  dnt llij nict bcgrecp dat ik vrij was om rnijrl eigen defi- 
nities te maken. Hij hat1 ~nisschieri ti1 dicl tijd gedacht dat alle definities uit ecn 
soort wiskundige Talmud liwamcrl en dat niemand daaraan iets rnocllt toevoegen. 
Een typisch gevolg van osmotisch onderwijs. Men had hem alleen maar definities, 
stellingen en bewijzen voorgedaan zonder de daarbij te volgen regels expliciet mede 
te delen. Overigens is er nog altijcl misverstand over wat een definitie is. We kennen 
de "definities" waarbij achteraf de rechtsgeldigheid nog moet worden bewezen. En 
eigenlijk vallen de bij informatici (en oak we1 bij logici) zo geliefde z.g. recursieve 
definities hieronder. Ze zouden zoiets als recursieve specificatie moeten heten. 

Maar zelf had ik de regels voor het opstellen van definities, onderstellingen, for- 
mules, stellingen, bewijzen, enz. natuurlijk ook alleen maar door osmose geleerd uit 
het boek van Schuh. Gelukkig had ik het goed geleerd, waarmee ik bedoel dat ik 
later nooit het gevoel hcl) gekregen dat ik mijn inzichten moest veranderen. 

Het feit dat we zoveel leren door osmose moct ons met zorg vervullen. Is onze 
rnanier van wiskunde bedrijven alleen ontstaan doordat we het ons zo hebben aange- 
wend, en we gemerkt hebben dat het in ons sub-cultuurtje geen kritiek ondervindt, of 
worden we gedreven door absolute riormeri die we nog niet expliciet hebben gemaakt? 
De osmotische ontlerwijstechniclc is wcl anngcdnid met, "Teaching by intimidation and 
lciwniiig hy iiniti~tio~i". Tcaclli~lg I)y iiit,il~ii<lat,ioii: wiLll~lc(~r tic lecrliilg het nict t-w- 
grijpt gaat de lerni~r luider en li~itl(~r sprclccn, totdat tlc lccrling ovcrtuigd is. Het duidt 
op gebrek aan taalmiddelen, of op gebrek aan een goed afgesproken basis, kortom op 
een onderwijssysteem dat buitenstaanders niet van de wiskunde zouden verwachten. 

Een schok was voor mij het (zonrler enige leiding) bestuderen van het boekje 
"Mengenlehre" van Icamke. Ik was ervan overtuigd dat die waanzinnige grote kardi- 
naalgetallen niet echt bestonden (pas heel veel later kwam ik tot de overtuiging dat 
de vraag m a r  het a1 dan niet bestaan van die dingen helemaal geen betekenis heeft). 
Toch waren de redeneringen haarscherp. Ik kwam toen (als jongen van 19 jaar) tot 
de conclusie dat het een taalgebouw was, en dat wiskundige taal niet noodzakelijk 
ergens over hoeft te gaan. Als men &gens snel tot een anti-platonistische instelling 
kan komen dan is dat we1 in die verzamelingstheoric. 

Een andere schok was in dat boekje de kennis~naking met hct keuzeaxioma. Hoe 
moet je nu als xxiolna uits1)rck~n wat je altijd ill zontlcr axiornn gcdaan had? Mijn 
wisliondigt? grontlslag was hlijlihaar insolitle gcwc:est zorit1c.r (Sat ik d i~ t  ooit gcrnerkt, 
11ad. 



Bij mijn studie in Leiden (1936-1939) kwam ik nooit in contact met iemand die iets 
met de grondslagen van de wiskuride te maken had. De enige die ik over zoiets hoorde 
spreken was de fysicus Kramcrs die vertelde over Hilbert's opvatting van wiskunde 
als een spel met tekens. Het leek onpraktisch, maar liet me nooit helemaal 10s. 
AUTOMATH is er een soort realisatie van. De eerste echte wiskundige filosoof waar ik 
mee in contact kwarn was (:en hcel bijzondere: onistreeks 1941 had ik ongeveer een 
jans lang gcregcltl cont~ct  mct Evcrt Beth. Hocwc4 ili 1iic4s direct van liem probecrde 
tc Icresi, ondergisig ik rlat,uurlijk we1 llccl wat invlocd. En in 1940 had ik contact met 
Van Dantzig, die nogal onder de indruk was van het centraal stellen van taal in de 
Wiener Kreis en de Signifische Kring. 

Gedurende een aantnl jaren daarna dacht ik eigerilijli weinig na over de grondslag 
van de wiskunde. W P ~  rnoet ik zeggen dat ik bij mijn beoefening van wiskunde 
een voorkeur voor concrete zakcn aan de clag legde en een afkeer had van het niet- 
constructieve, maar zoridcr dilt op (1':  spit,^ te drijvcn. Omstrecks 1948 werkte ik 
in correspondentie met P. Erdiis owbr orieinclig(: corril)iria.torische problemen die met 
transfinicte induct,ic wcrt-len i~nllgcyalit. Ili hcri~~ncr me dat het Erdiis verbaasde dat 
ik de mening uitte dat we lict pariltlijs van Cantor ~noestcn zien kwijt te raken, terwijl 
liij vond dat ik er toch zo lcuk nice kon wcrken. 

Eigenlijk verwonder ik me er nu over dat ik zoveel jaren lang vermeed om naar de 
grondslag van de wiskunde te kijken. Binnen de wiskunde was ik bij elk vakgebied 
altijd sterk in de opbouw gei'nteressscerd, en minder in de resultaten. Dat kwam 
waarschijnlijk door rnijn hetrelikelijk slechte geheugen. Bij alles wat ik aanpakte 
rnoest ili nltijd cen stltk 1i1ger op vcrtrouwd tcrrein beginnen en danrop voor mezelf 
bouwen tot het punt vnnwaarnit ik lnoest gaan werken. Dat ik daarbij nooit in de 
grondslagen van de wiskunde hoefde te wroeten komt we1 doordat ik me veilig voelde 
op het niveau van waaruit cle wiskundigen gewoonlijk vertrokken als ze zeiden dat ze 
met niets begonnen. 

Mijn eerste onderncming om iets van de grondslag van dc wiskunde in het onder- 
wijs te verwerlicn wils naim ik mccn in 1953 nnn dc Univcrsiteit van Amsterdam. Van 
hct college Lirlcairc Algchra voor do ecrst,c~jni~rs offerdc ik de ccrstx tien uur op om 
de st,udcntcri wat snct de t a d  vim (lo wiskulide vcrtrouwtl te maken, in het bijzonder 
met gebonden va.riabclen en kwantmen. 

Overigens voelde ili me daar niet, altijd zo lekker bij. Toen mij enkele jaren later 
werd gevraagd om mijn in 1944 geschreven boek over Differentiaal- en Integraalreke- 
ning te herzien in het licht van de "nieuwe wiskunde", moest ik mezelf bekennen dat 
ik dat niet kon, altharis niet zonder schijnheiligheid. Ik kon geen verzamelingstheore- 
tische fundering geven op een naar mijn smaak didactisch verantwoorde manier, en 
had niet de taalmiddelen om de wiskundige denkramen expliciet weer te geven. Ik 
voelde de onmacht om een goede taal te ontwikkelen. En ili meende dat de lezer het 
recht had om meer te verwachten dan de manier waarop in het schoolonderwijs verza- 
melingcn en functies tcn tancle wordcn gevocrd. In hct bijzonder wist ik niet goed hoe 
ik didac tiek moes t hedrijven zondcr half-suggcs tieve adjec tieven als "willekeurige" en 
"bepanlde", en dan was er nog de "waarde" van cen getal. Ik voelde a1 de behoefte 
om cle structuur van liet wiskundige bedrijf expliciet te beschrijven, maar meende dat 
ik daarvoor toen de middelen nict had. 

In de jaren 1952-1960 had ik in Amsterdam nataurlijk een prachtige gelegenheid 
orn me uitvocrigcr in de grondslagen van cle wiskunde te verdiepen, maar ik maakte 
(1a;lr c+zplijli ni~ll~elijlis gehruik vim. Ili Iii~d gcrcgeld corhxt, met Heyting en Beth, 



en ook we1 met hun vele buitenlandse gasten. Ook na 1958 zag ik Heyting nog vaak. 
Brouwer sprak ik we1 af en toe, maar eigenlijk nooit over grondslagenkwesties. Van 
zijn filosofische ontboezenlingen heb ik overigens nooit veel begrepen, evenmin als 
zovele anderen. Ik maak me trouwens sterk dat, wanneer in 1900 de natuurlijke 
deductiemethode als toegang tot dc logicit ppncengocd was g c w ~ s t ,  daarmee tliiitlc- 
lijk Sou zijn gewordcu <Ia t  tlc klassicktr logicit axioms's voor tlc ncgatie vcrciste clic: 
men eventueel oolc acht~rwege zou ~ ~ U I ~ I ~ C I I  laten. Hct constructieve standpunt van 
het intui'tionisme zou dan direct op de nuclltcre mimier van Hcyting kunnen zijn 
verwoord. 

Van Heyting hoorde ik de opvatting van cle irriplicatie als een soort aheelding van 
bewijzen naar bcwijzcn. Dat wcrtl latcr ecri van de mnlcidingcn om in AUTOMA'I'II 
bewijsklassen als typen te gaan behandelen. 

Bij mijn werk in de analyse bleef ik proberen het lceuzeaxioma te vermijden (of- 
schoon ik weinig bezwaar had tegen de aftelbare versie ervan). Maar Heyting ver- 
wonderde zich daarover. Waarom ben je zo tegen hct keuzeaxioma als je door het 
handhaven van de uitgesloten dcrdc nog iets soortgelijlis doet! Ili zag toen niet vccl 
verband tussen die beide zalten. Maar in 1968 wkl, bij de opbouw van AUTOMATII. 
Als men het axioma van de dubbele negatie interpretecrt als een axioma over be- 
wijsklassen, en dan dat axioma versterlct tot een axioma over typen in het algemeen, 
komt men bij het axioma van Hilbert's lieiizeoperator terccht, wat nog een graadje 
vrger is clan hct kc~ l~~~ i~> ; i~n l ; l . .  

Miri~r 1 ~ 1 ,  wits ~ i i c b t ,  i t l l ( ~ w  lwt l i c . l l x ~ ; t ~ j ~  w;~;trtloor il; l)c~xw;i.;l.r hat1 t q c n  c w i  
ol)houw van tlc wislcuntlc pyl>i~sccrtl 01) clc: ~(~rzi~~llcli~lgsl(:t:r van Cantor. Ik had niet het 
gevoel dat de abstracte verzameli~igslcer bij om gewone wiskundige denken aansloot. 
Ik zelf dacht in elk geval veel nlcer dat wiskundige objecten zoiets als cell archetype 
hebben. Bij elk object kan men vragen wat het uiteindelijk voor een soort van ding 
is, als je door alle definities heenkijkt. Ecn punt? Een rnntxix? Ecn natuurlijk getal? 
Een verzameling van zulkc dingcn? 

In het paradijs van Calltor vindt rncn (lit gevoel niet terug. Een voorbeeld van 
denken in termen van zoiets als typen vindt men wkl in Hilbert's axioma's voor de 
meetkunde. "Er zijn dingen die we punten noemen en er zijn dingen die we lijnen 
noemen" klinkt me in de oren als het proclameren van twee priinitieve typen "punt" 
en "lijn", en niet als "Laat P en L verzamelingen (uit het paradijs van Cantor) 
zijn, noem de elernenten van P punten en die van L lijnen". Het laatste zou bijvoor- 
beeld de vraag mogclijk maken of dc verzamcling van alle lijnen soms ook een punt is. 

Gestadig groeide nlijn liefcle voor llct gehruik van formalisa.t,ie ten bate van de 
didacltische prescntiltie viln wisklindc. Ik heschouwtle llet als een fabcltje dat for- 
malisatie de zaak alleen maar sanicr kan maken. Heltlcrhcitl hehoeft niet saai te 
zijn. 

In het bijzonder vermeld ik hier mijn activiteiten om combinatoriek (zoals P6lya- 
theorie) werklmar te formaliseren, door het uit de taal van suggestieve vaagheden naar 
de taal van verzamelingen en af1)eeltlingen te lmngcri. Icder (lie de informele en de 
for~nclc prcsentatic met clknar vcrgclijkt xi11 ~lioc+cw t~ocgc~vcw tlat dc formele l>cgrijpc.- 
lijkcr is. En intlcrtlitatl h ~ f t  tlc r~~;iuic\r w;larol) ilt t l (5 t,ltcloricl vi111 Ph1y;t i111;lwtlclc ovc~i~ l  
1li~volgi11g ~ C V O I ~ ~ C ~ .  

Ongeveer 1964 begon ik in het onderwijs in de f~ulctionnal~~~lalyse uitvoerig ge- 
bruik te nlaken van de lambda-notfatie, daarbij in ni~volgi~lg van H. Freudenthal de 



larnl,cla van Cln~rch vt:~vil~lg(!~ltl(: door hc:t tekcn 't; w;mrhij gebondcn variabele en 
domein als subscript wcrden geschrevcn, zoals TzER. Dat maakte de letter lambda 
vrij voor het gewone wiskundige gebruik, en de subscript-notatie kwam overeen met 
wat we elders met gebonden variahelen doen. Deze T-notatie is heel plezierig bij het 
schrijven en doceren van functionaalanalyse (vele voorbeelden staan in [3]). Na een 
korte tijd van gewenning inct dc li~rnl~da-calculus in de analyse vraagt men zich af 
lloe Inen het ooit zonder larnbtla-notatic hceft knnncn tloen. Het is me nooit duidelijk 
geworden warom de lambda-notatie niet a1 een dikke honderd jaar eerder in zwang 
is gekomen, en nog minder waarom de overgrote meerderheid van de analytici nog 
steeds zonder lambda's leeft. Eigenlijk is dat een historische schande. Wanneer men 
geen lambda-notatie gebruikt kan men over veel functies en operatoren alleen maar 
praten door even in de begeleidende text op informele wijze een nieuw symbool in te 
voeren. Het is te betreuren dat Bourbaki er niet mee is gaan werken, want iedereen 
deed Bourbaki in alles na. 

Zulke ervaringen in de praktijk van hct formaliscren maakten mij later rijp voor de 
gedachte dat het haalbaar zou kunnen zijn om zo goed als de gehele wiskunde op een 
voor machinale verificatie toegankelijke wijze forineel te presenteren. Daarbij had ik 
een achtergrond van ervaring en kennis over een uitgestrekt terrein, overal een klein 
beetje. Misschien was nog we1 het belangrijkst dat ik op verschillende niveaus allerlei 
soorten van wiskunde had gedoceerd, in verschillende stijlen. Dat geeft natuurlijk 
allerlei stof tot nadenkcn over wat jc aan het doen bent. 

De lust, tot cfficiFnt forrnaliscrcn werd nog vcrstcrk t tloordat ik vanaf 1962 veel 
1)lczier 11acl ill hct (in A m o r , )  l)rogrammcmi1 viln prol>lerncm van combinatorische 
a d ,  cn ccu lxctjc op tlc hougt~  was vrin dc i~logclijkl~cden cn vc~i  dc bcpcrkingcn 
vari computers. 

Programmeertalen zijn anclerc dingen d m  talen voor het vastleggen van een wis- 
kundig betoog, msar er zijn overccnliomstcn. Zelier heeft de blokstructuur van ALGOL 
mij doen opmerken dat wiskuncligen altijd a1 blolistructuren bedoeld hadden maar 
nooit expliciet hadden weergegeven. Wiskundigen zijn gewend om onderstellingen 
in te voeren door een expliciete mcdedeling, maar het afdanken van de onderstelling 
stilzwijgend te laten geschieden (meestal met middelen van het indelen van tekst in 
bijv. alinea's, paragrafen en hoofdstukken). De presentatie van natuurlijke deductie 
met vlaggen en vlaggestoliken lijkt a1 veel mcer op de geneste indeling van ALGOL in 
blokken. 

Twee ervaringen wil ik noemen die een meer directe aanleiding vormden tot het 
ent ameren van AIJTOMIZTII. De ccrste was het, onderkennen van de werkbaarheid van 
l)lol~gt~st,r~~c.t,l~r(;cr(l(~ Iwwijxc~n in natlil~rlijlic: clct111c:t~ic.. E m  van rnijn promovcndi hlwf 
stclieli 01) ( 3 ~ 1 1  voor zijn wc~k l)c~li~~ig~.ijli v ( T I I ~ ~ ( v ~ ~ : I I .  Ik I I I O P S ~  PI. &IS V O O ~  gml zitten 
en kwarn snel tot de coiicll~sie dat de logische c~inplicat~ie mijn krachten te boven ging. 
Niettemin had ik de ovcrtuiging dat liet verrnoedcn waar was. Ik nam toen een heel 
groot vel papier, schreef de gcgevens linlisboven en de gewenste conclusie rechtsonder, 
en begon in de stijl van de vlaggen en vlaggestokken van beide kanten uit te werken, 
implicaties, existentie- en alkwantoren introducerend en eliminerend. Iedere keer was 
de strategie betrekkelijk duidelijk, en na enige tijd was het gat gedicht. 

Hier was langs min of meer mechanische weg een wiskundig bewijs geleverd dat 
naar natuurlijke taal kon worden vertaald, en langs machinale weg op correctheid 



kon worden gecontroleerd. Op zichzelf voor wiskundigen niet verwerpelijk, want 
het gaat in vele delen van de wiskunde zo toe. Maar het verschil met alle andere 
voorbeelden die ik kende was dat het formcle nict uit algebraisch of analytisch gereken 
bestond, maar uit logisch geschrijf. In elk geval kwam ik onder de betovering van 
de vlaggenmethode bij de natuurlijlte dcductic, zowel ten bate van de bewijsontwerp- 
strategie als van ile verificatie. 

Hier noemde ik de mogelijkheid, maar het tweede geval overtuigde mij van de 
wenselijkheid van machinale verificatie. In een kort artikeltje van E.W. Dijkstra over 
een stel elkaar hinderende processen eindigde de beschouwing over de correctheid van 
het vertoonde algoritme met de merkwaardige zin "And this, the author believes, 
completes the proof". Het betoog was indcrclaad nogal intui'tief. Ik beschouwde 
dat als een uitdaging en probeerde ecn voor wiskundigen acceptabele beschrijving te 
geven. Het werd lang en foeilelijk. Dat had misschien beter kunnen worden door 
goede hulpstellingen te ontwikkelen die de vele herhalingcn zouden kunnen kortslui- 
ten, maar dat deed ili niet. In plaats daarvan kreeg ik de gcdacl-lte dat je een machine 
zou moeten kunnen instrueren om lange vervelende bewijzen te controleren. Dit 
geheel ongeacht het feit dat het eleganttr en vaak efficiiinter is om het bewijs te 

1 evcn. verfraaien v66r het aan de machine te g 
Beide ervaringen hadden iets tc malicn met hct vcrvangen van denken door rekenen. 

Ik kreeg er de overtuiging door dat llet ontwerp van een bewijs misschien door machi- 
nale middelen zou kunnen worclen gcliolpen, maar dat clc verificatie gelieel aan ecn 
machine zou kunnen worden ovcrgeli~tcn. Dus we1 milchinale verificatie ("Automatic 
Theorem Checking"), maar niet zozeer het automatisch construeren van bewijzen 
( "Automatic Theorem Proving" ). 

"Rekenen in plaats van denken" kan op twee manieren. De eerste is een rekenacti- 
viteit waarbij de tussenresultaten geen heuristische interpretatie hebben. Men denke 
aan een fysisch probleem dat men met wiskundige hulpmiddelen oplost: lang niet 
altijd hebben dan alle tussengelegen stappen ecn min of meer natuurlijke fysische 
interpretatie. Maar als dat gercken we1 een interprctatie hceft, ook a1 wordt die 
pas achteraf duidelijli, dan worclt het reltenen een belangrijk heuristisch hulpmiddel. 
Wanneer het rekenen met logische symboliek gaat moet men niet zeggen "rekenen 
in plaats van denken", maar "schrijven in plaats van onthouden". Dit geldt voor 
de natuurlijke deductic, maar vecl mindcr voor het werken met herleidingen in de 
Boole'se logica met gebruik van lijstjes van identiteiten, op een manier die sterk doet 
denken aan wat men vroeger placht te docn in tle goniometrie en boldriehoeksme- 
ting. Terecht vonden meetkundigen dat goniometrische gcreken onelegant omdat het 
niet stap voor stap met meetlilmclige illzichtcn corrcsponcl(:crtlc; t,egen het algcbraikch 
rekenen in de analytiscllc meetkllnde gold tlat bczwimr vccl nlintlcr. 

Als wiskundige was ik opgegroeid in een traditie die me een gevoel had gegeven voor 
het onderscheiden van taal en met at aal, met daarbij het verlangen beschouwingen uit 
die metataal uiteindelijk naar de taal over te brengen. Dit verlangen is lang niet bij 
alle wiskundigen aanwezig. In een vak als de combinatoriek denkt men doorgaans 
intui'tief en niet formeel, hoewel het overbrengen van intui'tief denken naar formeel 
redeneren daar niet onoverkomclijk is. In de algehrn ligt het moeilijker, doordat het 
algebrai'sche denken vaak metataal is, cn het rcdcnercn vaak op het niveau van de 
metataal blijft. Men clcnkt over polynomen op de manier zoals ze syntactisch zijn 
weergegeven. En met categorieen is llet nog sterkcr, doordat de metataal zich van 
diagrammen bedient dic weer als matheinatischc ol~ject~cn worclen aangevoeld. 



Voordat ik met AUTOMATH begon had ik al de overtuiging dat het verwarren van 
taal en metataal door de eeuwen heen een verleiding is geweest die vele paradoxen 
heeft veroorzaakt. Wanneer men oneindig lang blijft praten over het proces waarmee 
Achilles probeert de schildpad in tc halen wordt er maar a1 te gemakkelijk gezegd dat 
niet het gesprelc msaa. hc4i inliden oncindig lnng dll~lrt. 

E m  wat ecnvoudigcr kwestic is llct vcrmijdcn van paradoxen door het uitsluiten 
van cirkelredeneringen en circulaire definities. Wanneer men ernst maakt met het 
behandelen van definities (en redeneringen zijn 66k als definities op te vatten, zoals 
we bij de bespreking van "proofs as objects" zullen zien) zijn die circulaire dingen 
van de haan. 

V~LII g~Il(~:l a11t1csc or(l(- wilr(bIl ~ < ~ ( I ~ I c I I ~ ( ~ I I  over (10 i~~vlocd (lie ma(41inale verificatie 
mu l tu~mc:~~ llc~l,l)or~ 01) t l o  soc.i;~lc: st,rlic~t,iius V ~ I I I  tlc pro(lr~ltt,ic: van wiskunclc. Wij 
zijn cr ills wislc~~~lig(:n il i l l l  g(:w(wtl (1;1t (I(: wisltiindigc o~lcl~rzoclicr a1 het werk allcen 
doet of in samenwerlting rnct vakgc~~oten van ongeveer hetzelfde niveau. In vakken 
als natuurkunde en scheik~mcle is dat anders: daar kunnen bijvoorbeeld verschillende 
soorten van laboranten meewerken, met gescheiden verantwoordelijkheden. In wis- 
kundig werk gaat dat niet zo gemalikelijk, en wanneer het gebeurt is de leidende 
wiskundige tocli nog verplicht om a1 het door de assistenten verrichte routinewerk 
nauwgezet te controleren, en dat geeft vaak maar weinig minder moeite dan alles zelf 
te doen. Wanneer we ecliter over ~)raktisch bruikbare verificatiesyste~nen beschikken 
kunnen wiskundigen veel gemaltkelijker details delegeren. We kunnen dan de produk- 
tie van wiskunde zien als te zijn verricht aan een lopende band. Aan het begin zit de 
creatieve wiskundige die de icleeih levert. Op clc volgende plaats zit de expert, die 
zullie ideeen weergeeft in de in in het betreffende vakgebied gangbare publikatiestijl. 
Deze levert het werk aan een competent tekstschrijver die dat betoog in publikatiestijl 
nagenoeg tot op trivialiteiten weet te detailleren. Dan komt er iemand die niets van 
cle wiskundige i n h o d  hoeft t e  hegrijpen, niaar wcct lme dic trivialiteiten in AUTO- 
M A T ~ ~  ku~lricn wortlcn wccqc:gcwbn. A;tu lwt  c h t l  van t k !  1~11lcl zit (:en ~nachinc (lit 
tle A ~ J T o M A ' I ' ~ I - ~ , ~ ~ ~ ~  verifik!rt. 

111 het bestaandc: wiskuntlige hedrijf kennen we eigenlijk illleen maar de werkers 
op de eerste twee plaatsen van de hand, de derde is de lezende wiskundige die de 
publikatiestijl moet begrijpen, en dat komt mill of meer neer op het detailleren tot 
op het triviale niveau. 

Misschien was indertijd de keus van de naam AUTOMATII minder gelukkig. Het 
AUTOMATII-systeem beoogt een soort luistermachine te zijn, die geduldig en precies 
alles nagaat wat er wordt aangeboden, en zullis onthoudt in wat men een wiskun- 
dige databank zou kunncn noemen. Het luisteren gaat automatisch, de invoer van 
het te beluisteren materiaal blijft mensenwerk (a1 kunnen aan de bovengenoemde 
lopende band verschillende stukjes van die invoer weer worden geautomatiseerd). Het 
AUTOMATII-systeem beoogt nie t  automatisch bewijzen te bedenken. En het beoogt 
nie t  om automatisch het rekenwerk te verrichten dat in wiskundig betoog kan optre- 
den (voor vele b~itenst~aanders is da.t de essentie van de wiskunde, de rest is immers 
maar gepraat). 



2. Gemaakte lieuzen in de opbouwfase van AUTOMATH 

De doelstellingen van het AUTOMATH project waren, direct a1 vanaf het begin: 
(i) Er moet een systeem ontworpen worden waarmee gehele wiskundige theorieEn 

aan een machine ter verificatie kunnen worden aangeboden. 
(ii) Het systeem moet algemeen blijven, dus zo wcinig mogelijk gebonden zijn aan 

enige opbouw van de grondslagen van logica en wiskunde. Zullie grondslagen zouden 
moeten gaan behoren tot het materiaal (1st ;ti111 de machine kan worden uitgelegd, op 
dezelfde manier als wiskundige axiomastelsels a a ~ i  de lczer wordcn verklaard. 

(iii) De manier waarop het niateriaal aan dc rnacl~inc wordt medegedeeld moet 
corresponderen met de gebruikelijke manier waarop wij wiskunde schrijven, en mag 
daar ten hoogste een verbetering en verdcre detaillering van zijn. Elk betoog in het 
alledaagse wiskundige leven zou rnoctcn k~ui~len worde~i opgevat als een min of meer 
efficiente afkorting vim ecn uiteindelijk vollcdige vcrsie, en dic afkortingcn moeten zo 
zichtbaar worden gemaakt dat de afstand van de in de wiskundige wereld gebruike- 
lijke stijl van presentatie tot een A U T O M A T I ~ - ~ ~ X ~  beperkt blijft, en ten hoogste kan 
leiden tot het vergroten van werktijd en schrijfruimte met een constante factor. 

Als een droom lioppelde ili aan dezc doclstelingen de gcdachte van een toekomst 
waarbij elke wiskundige een eigen machine op zijn wcrktafcl zou hebben staan waarop 
hij zijn wiskunde zou schrijven, en clie zijn werk zou controlcrcn. Maar ik verwachtte 
dat zulke apparatuur er in ecn jaar of 5 zou zijn, tcrwijl hct nu, na 23 jaar nog 
niet helemaal zover is, slthans niet in ons land. In elk geval verwachtte ik dat de 
geheugencapaciteit op grote computcrs in liortc tijd heel sncl zou stijgen, maar ook dat 
vie1 tegen. Het implementeren van AUTOMATEI op overigcns geavanceerde computers 
in de jaren 1970-1975 was in hooftlzimk een geworstcl met de beperktheid van snel 
toegankelijk geheugen. 

Heel snel kwam ik tot iets dat ik later PAL noemde, en dat is AUTOMATH zonder 
lambda-calculus. Een boek in PAL is ondcrverdceld in regels tekst (ter onderscheiding 
van de andere betekenis van het woord "regel" noem ik ze hier lijnen) die in geneste 
blokken zijn gegroepeerd. Afgezien van de (zeldzamc ) lijnen met axioma's en de 
lijnen die bij de aanvang van een blok ccn getypeerde variabele opvoeren, hebben alle 
lijnen de vorm van definitielijncn b := P : Q, waarin b een nieuwe naam is, te  geven 
aan de uitdrukking P, en Q het type van die P is. Met bcllulp van dit frame kan heel 
wat wiskunde worden weergegevcn, zowat alle wiskunde tot aan de invoering van het 
moderne functiebegrip in de 19-de ecuw. En dat frame voldeed aan de doelstelling 
(ii). Er kon een stukje logica in worden vcrklaard, logisclic stellingcn konden worden 
vcrtoond, en zulkc stellingcn kontlc~l li~t,(:r a h  afleidingsrcgels wordcn gcbruikt op 
dczelfcle manier als wisliundige stellingcn wordcn tocgcpast. 

Laat me eerst nog iets over typen cn typeringcn zeggcn. In mijn gedachten liet 
ik typen eigenlijk altijd de rol van substantieven spelen. Als ik zeg "Sirius is een 
ster" en ik beschouw "ster" als het mchctype van "Sirius" dan heb ik een typering 
"Sirius : ster". Taalkundig gezien is "Sirius" ccn naam, en "ster" een substantief. 
In het gangbare wisliundige gebruik zal men graag overgaan naar de verzameling S 
van alle sterren, en clan zeggen "Siriu.; E S". Vccl lntcr hcn ik deze verbanden tussen 
omgangstaal en typeringcn uitvoeriger gaan l~estutlcrc~~, wat aanleiding gaf tot Worr 
("Wiskundige Omgangstaal") (zie [6,7,8]) en dc engclse versie MV ("Mathematical 
Vernacular"). Deze WOT en MV 11cbl)en vcel wcg van AUTOMATH, maar hebben 



zicli ten aanzierl van de presentatie van bewijzen geconformeerd aan de gangbare 
wiskundige praktijk. 

Dat dit allemaal kon, was, behalve aan de voor de hand liggende en uit de wiskunde 
overbekende manier om met afkortingen te werken, te danken aan de gedachte om 
beu)ij3klassen als t y p e n  te gaan hehandelen, en dientengevolge elk bewijs als een object .  
Door anderen is deze werkwijze proposi t ions  as  t ypes  genoemd, maar ik ben niet 
gelllkkig met die benaming. Een lclasse van alle bcwijzen voor een propositie is niet 
hetzelfde als de propositie zelf. De term proofs as  objects zou helderder geweest zijn. 

De gedachte aan proofs-as-objccts was bij mij misschien ontstaan onder invloed 
van wat ik vroeger van Heyting gehoord had (de functionele interpretatie van de im- 
plicatie), maar in elk geval was het een regelreclite consequentie van het afkortings- 
en aanroepmechanisme van PAL. Dat laatste is als volgt duidelijk te maken: als we 
een stelling hebben waarin enkele variabelcn en enlcele onderstellingen voorkomen, 
en we willen later die stelling ergcns toepassen, dan nloeten we de controlerende ma- 
chine vertellen welke objectcn we voor de variabelen nemen en welke bewijzen we 
hebben voor de onders tellingen. Daarbij worden dus ob jecten en bewij zen technisch 
op dezelfde wijze behandeld. In het gehele subst it utiemechanisme komen objecten 
en bewijzen gemengd voor, en het zou bijzonder onpraktisch zijn ze notationeel ver- 
schillende status te geven. In principe hoeft de controlerende machine niet te weten 
wanneer het over objecten en wanneer het over bewijzen gaat. We zouden dat verschil 
helemaal kunnen verschuiven naar de sfeer van de interpretatie. 

Als wiskundige doe je snel de ervaring op dat eenvoudige systemen beter werken 
dan gecompliceerde, dat uniforme notatie leidt tot heldere gedachten en vaak tot 
s take  resultaten, en tlat men, wanneer twee dingen op elkaar lijken, moet proberen ze 
uuk zoveel nqydijk gclijk tt ldii~~-idelci~. Danrom gcloof ik dat heel vet1 wiskwi-idigen 
hetzelfde gedaan zouden hebben als ik wanneer zij met die analogie van objecten en 
bewijzen kennis hadden gemaakt. 

Laten we nog even stil staan bij die interpretatie. Bij de objectinterpretatie is de 
lijn b := P : & een definitie. De h is het nieuwe symbool, gedefinieerd als de (vaak 
lange) uitdrukking P, cn Q is lwt type van P (en Q wordt dus ook het type van 
h) .  Bij de bewijsintcrpretatie is P ecn bewijs (verkregen door in een oud bewijs de 
parameters door ohjecten resp. bewijzen tc vervangen). De nieuwe naam b is een 
afkortende naam voor het bewijs. Dc stclling als zodanig krijgt geen naam, althans 
niet een naam die voorkomt in cle aaii de ~nachine aangeboden taal. Die naam van de 
stelling is iets in de metataal. Laten wc even liijlien hoe taalkundig de parallel met 
"Sirius is een stern zich afspeelt. We vervangen b door "bewijs 128 (van Rhyi)" , P 
door het bewijs dat R h y i  voor het ver~nocden van Erd6s gebouwd heeft, en Q door 
"bewijs van het vermoeden van Erdiis". Dus de typering b : Q wordt "bewijs 128 (van 
RCnyi) is een bewijs voor het vermoeden van ErdSs". In een dergelijk geval twijfelt 
mcn trouwens in de gewone taal over de naam die men aan de stelling zal geven; men 
zal die niet zonder mecr cle stelling van Erdijs noemen. 

De gedachte aan inanipulaties met bewijzen krijgt men 001; als men een stelling 
met zijn bewijs ziet als een blauwdruk om toepassingen te maken (wat dan ook weer 
stellingen zijn), waarvnn de bewijzen ontstaan door in het oorspronkelijke bewijs 
de gewenste substituties uit te voeren. In plaats van het aanroepen van de stelling 
wordt dan het bewijs (in aangepaste vorm) herhaald. Deze eliminatie van een stelling 
is parallel aan het elirriinercn van de definitie van een hegrip. 

Dit op eenzelfde manier behandelen van stellingen en definities, voortvloeiende 



uit de gedachte van "proofs as objects", was vreemd aan bestaande gewoonten van 
logici. Definities werden altijd als onwezenlijke afkortingen hescliouwd, en men sprak 
alsof a1 deze afkortirigen a1 geElirninccw1 waren. Tcrwijl 1ic.t j ~ k t  bij de gratic van tlnt 
afl<orti11gsrnechanisme is dat we zwr comploxc wislc~~~itligc ~ i ~ l < ( ' ~ l  kll~lricw bcsproken. 
Dat aflcortcn geltlt voor ohjcctcn c11  voor 1)owijzcri ol) tlczc~lftl~ ~nanicr. 

Het is een niet te onderschatten voordccl van AUTOMA'I'II boven andere systemen 
dat zowel praktisch als theoretisch definities even ernstig worden genomen als stellin- 
gen. Samen vormen ze het wezen van het wiskundige bedrijf. 

Maar hoe ziet de Q eruit bij een stelling voorgesteld door de lijn b := P : Q ? In 
het voorafgaande werd gedacht aan het (samengestelde) substantief "bewijs voor het 
vermoeden van ErdGs". In het algemeen kan het zijn dat we over een propositie n 
beschikken, en dat we willen ujtdrukken dat P een bewijs voor n is. Dan stelt de Q 
in de lijn b := P : Q het substantief "bewijs van n" voor. We kunnen dat in een PAL- 
boek als volgt inrichten. Eerst voeren we als primitief type het type BOOL op. De 
interpretatie is: als b : B o o ~  clan is b een propositic (in pliiats van dc naam "BOOL" 
hadden we dus ook we1 het su1,stantief "propositie" knnnen kiezen). Vervolgens 
drukkcn we in ons PAL boek uit dnt cr een soort (primitieve) afbeelding is die aan 
elke propositie ecn type tocvocgt. Liltell wc dic: aflscc:lding PROOF nocmcn. Dus als 
n ccn propositie is (c1.w.z. n : 13001,) tlan is  PROOF(^) een type, en P : P R o o F ( ~ )  
drukt uit dat P een bewijs vow .rr is. 

Deze manier om de bewijsklassen aan de gangbare proposities op te hangen is niet 
strikt noodzakelijk. Men kan ook met bewijsklassen werken die niet op een dergelijke 
manier zijn ingevoerd, en soms is dat plczieriger. We behoeven dus niet beslist uit te 
gaan van de gedachte van Boole om proposities als objecten te zien. Op zichzelf was 
dat net zo vreemd als de stap om bewijzen als objecten te gaan behandelen. 

Het werken met bewijsklasscn opgehangen aan proposities is we1 BOOL-stijl ge- 
noemd, en het vrijere, waarbij deec eis niet, wordt gesteld, P R O P - S ~ ~ ~ ~  (maar nu het 
vroegere PROP door PROOF is vervaligen zou dit laatste l~eter  P I L O O F - S ~ ~ ~ ~  kunnen 
heten). 

De gedachte om van BOOL-stijl iiaar PR00~-st~ijl  over te gaan is weer een voor- 
beeld van een inzicht dat op natuurlijke wijze voortkomt uit een goecl en consequent 
not ationeel sys teem. 

Wat de presentatie van wiskunde en logica in PAL onmiddellijk opleverde was 
een duidelijke houding ten aanzien van liet aloude kip-en-ci-probleem: is logica een 
stukje van de wislcunde of is wiskunde toepassing van de logica? Het antwoord dat 
PAL geeft is: er is een frame, en daarin pa.ssen wiskunde en logica allebei, naast elkaar 
en door elkaar heen. Ze kunnen gebruik van clkaars resultaten rnaken. Logische aflei- 
dingsregels hebben de vorm van axioms's' of stellingen, men kan met behulp van 
eenvoudige afleidingsregels ingewilckelder afleidingsregels bewijzen, en die afgeleide 
regels kan men weer elders gebrlliken zoals men wiskundige stcllingen toepast. Tech- 
nisch is er geen enlcel vcrschil t~lsscn logics en wiskunde. De machine die een boek 
controleert hoeft nooit tc weten welkc stl~ltlcen door ons als wiskunde en welke als 
logica worden bestempeld, evenmin als we de machine behoeven te vertellen wanneer 
het analyse en wanneer het meetkunde heet. 

Wat nog aan PAL ontbrak om het tot een taal voor het overgrote deel van de wis- 
kunde te maken, is de hmbda-calculus. We kennen tla.arvan de interpretatie waarbij 



filncties als larnhda-expressies worden gezien. Dit werkt door op het niveau van de 
tyl)en, en dan kan men bijv. gaan pratcn over hct type van de functies van natuurlij- 
kc getallen naar complexe getallen. Maar het werkt ook door naar de wereld van de 
predikaten. Een predikaat P  kan gczien worden als ecn functie die aan elke x van het 
type il een propositie P ( x )  toevoegt. En we krijgen te maken met afbeeldingen die 
a;kn elle x  van het type A een bewijs van P ( x )  toevocgt, dus een object van het type 
P n o o ~ ( P ( x ) ) .  Dit brengt ons in ccn wcreld van afl3ccldingen waarbij niet alleen de 
functiewaarde maar ook het type van tle functicwaarde van clc variabele afhangt. 

Overigens is lambda-abstractie ook nodig wanneer men aan de 18-de eeuwse PAL- 
wereld zoiets simpels als de introductie van implicatie wil toevoegen. Men kan in 
PAL uit een propositie rrr een proposite a afleiden, maar men kan dan in PAL zklf niet 
zeggen dat men de implicatie rrr --+ a heeft afgeleid. Dat is overigens niet zo erg als het 
lijkt, want wanneer men rrr -+ a wil toepassen is het toch meestal via Modus Ponens, 
en dat kan in PAL tbch wel, ook wannecr er inmiddels a m  de eventuele parameters 
gesleuteld is. 

Voor wie met natlnirlijke dcductie liecft gcwerkt is deze relatie tussen introductie 
van implicatie en 1ambd:i-iihst,ractic gccn verrassing, want de analogie tussen intro- 
ductie van implicatie en introductie van universele kwantificatie springt daar duidelijk 
in het oog. 

We lmnncn hieruit misscllicn iets lcren voor het onderwijs. Dat het werken met 
implicatie moeilijlc wordt gevonden kan heel gocd samenhangen met het feit dat 
de introductie ervan dezelfde moeilijkheidsgraad hceft als lambda-abstractie. Op 
een niveau waar lambda-abstractie te moeilijk wordt gevonden is de implicatie het 
waarschijnlijk ook. 

Over de beste manier waarop de lambda-calculus aan PAL wordt toegevoegd zijn 
er nog we1 wat problemen, maar dam wil ik het nu niet over hebben. Want eigenlijk 
is de wereldbeschouwing van AUTOMATH zo goed als volledig aanwezig bij PAL. We1 
heeft de noodzaak van toevoegen van lambda-calculus bijgedragen tot impopularitei t 
van AUTO MA TI^ bij wiskundigen: de meesten van hen vonden de lambda-calculus 
met de gewone functie-interpretatie a1 griczelig en overbodig. En bij logici was er 
omstreeks 1970 nict veel aandacht voor dc gctypcerde lamhdn-ca.lculus, zeker niet 
voor de algemcnc situat,ic waarbij dc typen zclf weer lambda-cxprcssies zijn. 

Als er iemand met een nicuwe opbouw komt, vindt menigeen dat het dan de taak 
van de nieuwkomer is om te laten zien hoe de verbanden met het bestaande liggen. 
Ik heb me daar niet veel van aangetrokken. Vooral wanneer je denkt dat je eigen sys- 
teem beter is dan wat er was, is hct alleen maar hinderlijk om te worden opgezadeld 
met die erfenis uit het verletlen. En ik had altijd de overtuiging dat het belangrijkste 
wat AUTOMATH te bieden had, hestond uit het expliciet maken van het frame van 
het wiskundige bedrijf: de regels voor hct omgaan met beweringen, onderstellingen, 
axioma's, definitics, stellingen, bewijzen, variabelen, substituties. Bij vele bestaande 
systemen was dat frame stilzwijgei~d aangenomen, en begon men ergens in het mid- 
den. 

Ili heb me nooit prcttig gcvoeld bij de opvatting dat aanhangers van een typetheo- 
retische opzet de taak zoudcn hebben de overeenstemnling met oudere formalismen 
aan te tonen, in plaats van omgelieerd. Overigens lijkt "typetheoretisch" me eigenlijk 
een te groot woord, want liet gaitt bij de keuze en bij hct gebruik van typen niet om 



de theorie maw alleen om het uitdrukkingsmechanisme. Hetzelfde geldt overigens in 
sterke mate voor de lambda-calculus. 

Ik had bij het ontwerp van AUTOM ATII nooit het, gcvocl dat ik een logisch systecm 
aan het implemcnteren was. Ik volgtlc de stijl van werkcn in het wiskundige bcclrijf, 
dat a1 een dikke hondcrd jmr ccu liccl hctrouwl>anr taalgclmlik hantecrde zondcr zich 
ooit op logische regels te beroepen. Dat tilalgcbruili was nooit een implementatie van 
de logica geweest, maar de bestaande logica was voortgekomen uit pogingen om uit 
het aanwezige redeneerbedrijf regels te distilleren. 

Ik kwam tot een opbouw van de wiskunde vanuit de bestaande wiskundige taal, 
en vanuit de behoefte die taal voor machines toegankelijk te maken. Deze opbouw 
zou ik het predikaat "natuurlijk" willen geven, en "natuurlijke deductie" is er een 
ondercleel van. Onmiddelijli moet worden tocgegevcn dat het gehruik van het, woord 
"natuurlijk" weinig te maken hceft met de natuur of met 11et wczen van de dingen. 
Het slaat op de redeneergewoonten van vcle eeuwcn, en doelstelling (iii) van AUTO- 
MATH probeert de communicatie met machines a m  te passen aan de gebruikelijke 
communicatie tussen mensen onderling. 

Een van de bedoelingen met AUTOMATH wits oorspronkelijk om de wiskunde zo 
constructief mogelijk weer te geven, althans dc wcgen naar een constructieve opzet 
open te houden. Maar wanneer constructieve middelen uitermate bewerkelijk zijn 
is het misschien verstandig om, althans tijdelijk, met inconstructieve genoegen te 
nemen. 

Volgens doelstelling (ii) moest AUTOMA'I'II algemeen blijven, niet gebonden aan 
enige speciale opbouw van de logica. Weliswaar is het frame zelf iets wat men logica 
(of liever prelogica, of pre-wiskunde) kan noemen, maar geheel zonder frame gaat 
het nu eenmaal niet. In AUTOMATII zijn echter we1 dingen als logische connectieven, 
contradictie en negatie bui ten de taalclefinitie gellouden. Het is verstandiger talen 
te malien die ellte gebruiker in staat stellen tle door hem zelf gewenste opzet met 
axioma's in te voeren wnaraan hij slcchts per hot+ gc1)ondcn is. AUTOMATII is een 
groot restaurant waar men in icclcre stijl kan etcn. Wit. bosllcr wil eten doct clat, 
maar verplicht niemand anders daartoe. Slechts intoleranten kunnen zich ergeren 
over het feit dat er ook plaats is voor andersdenkenden. 

Direct a1 in de opbouwfase had ik niet tc ondcrschatten steun aan L.S. van Benthem 
Jutting die heel gauw de snlaak van AUTOMATII te pakken had en bereid was te 
werken aan het gebruik ervan, 0.a. ook voor intliitionistische wiskunde (hij had 
intuitionisme geleerd van Heyting). Maar ik geloof niet dat vanuit die intui'tionistische 
achtergronden wijzigingen van hct, frame zijn voortgcliomcn. Dat frame was a1 vow 
coristructiviteit gcboren. 

Sommigen hadden de gedachte dnt een syst,cern clat voor constructieve zaken is 
opgezet niet voor inconstructieve kan worden gebruili t. Geheel ten onrechte, want 
het niet-constructieve kan door toevoeging van axioms's worden beschreven. Zoals 
het keuzeaxioma, of het principe van de uitgesloten derde. Toen Martin-Lof iets 
van ons A U T O M A T H - S ~ S ~ ~ ~ ~  zag, dacht hij dat wij alleen maar inconstructief konden 
werken, en besloot hij een systcem voor constructicve wisku~~dc te overwegen. De 
indruk dat wij dat nog niet hadden gedaan had liij rnisscllicn gekregen doordat in ons 
veelzijdige restaurant de niet-kosh~r etcrs op hct tcrras ~ i ~ t ~ 1 1 .  

We ontdekten heel sncl het vcrhand tussen uitgeslotcn derde en lieuzeaxioma. Het 
axioma van Hilbert (clat nog icts vcrclcr gaat clan hct lic11zcaxioma) poneert dat 



er een operator E is die aan elke niet-lege verzameling een element ervan toevoegt. 
Als we hier "verzameling" vervangen door "type" dan krijgen we iets dat ook voor 
de bewijsklassen kan worclen toegcpast. Als b een propositie is, en de bewijsklasse 
 PROOF(^) is niet leeg, dan geeft de keuze van Hilbert een bewijs voor b aan. De 
inteqretatie daarvan is dat h kan worden afgeleid uit de dubbele ontkenning van b. 
Dus het principe van de uit,gesloten dcrde wordt een hijzonder geval van het axioma 
van Hilbert. 

De idecen van AIJ'I'OMATII kwamen in vrij kort~: tij tl tot stand. En doordat het sys- 
tecin in wezcri x o  ccnvolidig xich eigcrllijl; tot hct allernootl~akelijkste beperkte, 
was het resultaat iets definitiefs, dat dus niet, zoals zovele andere systemen, om de 
paar jaar een nieuwe verbeterde versie kreeg. Eind 1968 werd AUTOMATH gepre- 
senteerd op het Symposium on Automatic Demonstration in Versailles, waar Dana 
Scott de draad onmiddelijk oppakte. De invloed van AUTOMATH op anderen liep in 
die begintijd waarschijnlijk via Scott. 

Merkwaardigerwijze schreef Scott bij die gelegeiiheid in zijn artikel: "De Bruijn had 
been, of course, personally influenced by Brouwer and wanted to present a suitably 
constructive notion of proof". Dit lij kt mij een misverstand. Dat zeg ik niet omdat er 
van directe persoonlijke bei'nvloeding door woord of geschrift geen sprake is geweest, 
maar omdat "constructive notion of proof" iets antlcrs is dan "notion of constructive 
proof". Het laatste kan men met Brouwer in verband brengen, het eerste echter veel 
meer met Hilbert en zijn finitistische spel met strengc spelregels. De constructiviteit 
van Brouwer is icts wat (nlthans in de geformaliseerde vorm van Heyting) te maken 
heeft met de inhoud van tle axioma's, en niet met de manier waarop er met axioma's 
gcmanipuleerd wort1 t,. 

Ik zei a1 eerder clat AII'I'OMAI'II cell soort rc:idisatie van llet programma van Hilbert 
nastreeft. Met realisakie betloel ik dan het opcrationeel malien van een spel met tekens 
dat de wiskunde als interpretatie heeft. Ili bedoel niet de pretenties die Hilbert had 
ten aanzien van de vollecligheid en contradictievrijheidsbewijs van een dergelijk spel, 
want sinds het werk van Godel is de hoop daarop vervlogen. 

Voordat ik met ATJ'I'OMATII 1)cgon was ik licllt antiplatoi~istisch. Dat wil zeggen 
dat ik iets aanvoelde van I<ronccker die ongcvecr zei tlnt alleen de natuurlijke getallen 
echt bestaan. Maar in die korte opbouwtijd wertl me diiidelijk dat ik anti-platonist 
moest zijn. Voordien had ik me een beetje laten verwarren door uitspraken als "3 
is not a number, it is the name of a number". Maar als je tegen een machine moet 
praten die geen weet heeft van de echte mathematische objecten, zelfs niet wanneer die 
levensgroot naast cle machine zouden st aan opgcsteld, dan weet je dat er uitsluitend 
met behulp van namen gesproken kan wordcn. De "echte" wiskundige objecten zijn 
bij het gesprek met de machine irrelevant,. I11 de t d  die men tegen de machine 
sl)rcel;t k;\n rrlen zc:ggcw "3 is a ~ll~nll>cr". In ccw 111c:ta tad ,  c1.w.z. in cen taal waarirl 
incu sprcekt over t lc  tnal die men tcgen dc inadline spreekt, kan men proberen te 
xggcn "3 is t,lic* Iiainc. of a n~unhcr". 

Dc l)liit,o~~istis~h(~ ol)vatt,iiig is t h t  3 c : m  ol)j(~;t is tlnt l)uit,en ons bestaixt, ccn 
tlirip, *11~1,(1,r~o0e wc s l ) ~ ( ~ l i ( ~ .  Wit. cliv 01)vi\.tj tiug V ( T W ~ ' S ~  t , i~ l t l l i t~ l~  nict zelf huldigt , 
o~lt l~rkcnt  tlat mtwscn tle 3 opscllrijvcn of uitsprckc:n op tlcxclfde manier als waarop 
men het over 1)estaandc dingen llecft. Wc kunnen inct elkaar praten over een figuur 
als Sherlock Holmes, cn de censtemmigheid van een aantal oordelen geeft ons de 
indrulc dat we het over dezelfde hebben. Er is gemeenschappelijke gespreksstof die 



Gelijkheid is een zwak punt in onze wiskundige traditie. Wiskundigen hebben 
niet a1 te veel over hun grondslagen nagcdacht, en in het bijzonder hebben ze nooit 
goed geweten of de gelijkheid nu in de logica dan wcl in cle wiskunde thuishoort. 
Dezc twijfel hecft ook wcl icts i11c.t plntonismc tjc makcn. Als wc nitast de twcc 
11it,tlrllkkiriggc~l1 A ('11 B WiIiIrVi\ll wc (I(* gc~1ijkllc:itl A = B wi1lv11 opsc1irijvc:n ook ~ iog  
zouden be~~lliklccn over hct eclltc wiskluicligc~ ol)jcct,, tian llel)l>cn wc' de neiging om 
A = B te interpreteren als "A en B duitlen hetzclfcle object aan". Met een dergelijke 
opvatting wordt de gelijkheid iets dat aan de wiskunde voorafgaat, en eigenlijk ook 
aan de logica. Veel wiskundigen ergeren zich daarom misschien wanneer je gelijkheid 
wilt bespreken. In dit verband herinner ik me dat ik eens een boek heb gezien waarin 
complexe getallen als paren (a, b )  werden ingevoerd, en waarin de schrijver het nodig 
had gevonden te zeggen wanneer twee complexe getallen gelijk zijn. Hij schreef "de 
complexe getallen (a, b) en (c, d) heten dan en slechts dan gelijk wanneer ze geheel 
hctzelfde zijn". 

In  AUTOMAT^^ is de gelijkheid in elk gevid duidelijk geworden, met de onderschei- 
ding van boekgelijkheid in de taal en definitionele gelijkheid in de metataal. Maar 
er blijft een technische moeilijkheid met de boekgelijkheid. Wanneer we een lange 
expressie hebben waarin ergens binnenin een letter x staat, en we vervangen die x 
door een y die boekgelijk is aan x ,  dan vcrwacl~t~an we dat de gehele expressie aan 
zichzelf boekgelijlc blijft. Het is tc~cllllisc.11 eon llelc roinpslornp orn clat op grond van 
dc elcrncntaire gt~lijklicitlsi~>;io~iii~'s t,c. ~not,ivc~c:n. Er xijii vcrsc.llill(mtlc rnogclijkheclcn 
om dit lced t,c v(~r~acllt~c11, rnaar lwt 1;1at,st~: ~ i ~ t  ik ZOII (Io(~1 is om ecn oplossing t,e 
zoeken in het vcrs terkcm van hc t t a;tl~r~c:cllanislnc. En mast de elcmcntaire gelijk- 
heidsaxioma's nog andere te nemen die in principe overbodig zijn maar ons sneller 
doen werken, is iets wat alle wiskuncligen tegen de llaren zou strijken. Liever zou ik 
het zoeken in automatische tekstproduktie, een micldel dat overigens ook voor andere 
tijdrovende trivialiteiten moet worden aanbevolen. 

Wanneer nlen AUTOM ATII ids WII "na t ,~~u~li j l i"  ui t ~ ~ l s u k k i ~ ~ g s ~ ~ ~ i d c l ~ l  beschouwt (ik 
zei a1 eerder dat clit woord slaat op op de gangbare gewoontcn van wiskundigen) is 
het aantrekkelijlc om het typeringsmeckanisme op de natuurlijlie manier te gebruiken. 
Men kan we1 degelijk zoiets als het universum van Zermelo-Fraenkel in AUTOMATH 
bespreken , en dan als enig objecttype het type "SET" hanteren ("everything is a set"), 
maar dan gooit men het voordeel van de "natuurlijkheid" van AUTOMATH weg. Ik 
voel dat als koud en afstandelijk aan. Wanneer men daarentegen de typenrijkdom 
van getypeerde verzamelingstheorie gebruikt werkt men veel comfortabeler en brengt 
men de taal dichtcr hij haar int,erpretnt,ies. 0vcrigc:ns gcloof ilc in het diepst van 
rnijn hart dat dc lneestc wisliuntligen ;\;In Zcrmelo-Frwnkcl allcen maar lippendienst, 
bewijzen, en in feite ongeveer net zo drnken als ik. 

Voor AUTOMATH zelf is dit alles niet van belang, want het restaurant is gebouwd, 
en we hebben het nu alleen maar over de aan te bieden st,andaardrnenu's. Het gaat 
over een verstandig gebrnik van AUTOMATII. 

Wanneer men eenmaal cle typetheoretischc werkwijze huldigt d m  kan men als 
wiskundige in een kleinere wereld dan die van Caritm- uitstckcnd leven. Met behulp 
van (i)-(iv) maalit men dc rij 

Zonder nie~lwe a.xioma.'s kom je blijkbaar niet verder. Da.t komt niet in de eerste 
pla,a.ts doordat we moeite zouden hebben met een directe som van a.fte1baa.r veel 



niet tot misverstanden leidt. Het gesprek wordt heel gemakkelijk op precies dezelfde 
manier gevoerd als wanneer het over een werkelijk bestaande persoon gaat. In onze 
cultuur schijnt het enige taalkundigc verschil tussen beschrijving van werkelijkheid en 
verzinsel te zijn dat sommige verzinsels bcginncn niet "Er was ccns". In de wiskunde 
is dat gebruik nooit opgekomen. 

Ik meen dat platonisme niet gocd of fout is, mnnr irrelevant. W i ~ l t  in rnoncielinge 
of schriftelijke cornmunicatie tusseri wislci~ntligcn lcan hct zijn dat de cne platonist is 
en de andere niet, en niemand die het rnerkt of er ongeinerkt last van heeft. Maar 
verder is platonisme ook gevaarlijk. Het verleidt mensen crtoe om het minder nauw 
te nemen met de definities van de objecten die hen voor de geest zweven, want men 
denkt dat men in geval van twijfel immers altijd weer terug kan gaan naar het object 
om het nader te bestuderen. Dit geclrag is te vergelijken met het gebruik makcn 
van dc, getekcnde figuur in ecn nlec:tkundigc l>esclioiiwing, inplaats van uitsluitend te 
redeneren. En die getelcende fig~nir is alleen nog maar een grofstoffelijke weergave 
van wat de figuur in de platonistische werkelijkheid is. 

Enigszins platonistisch is ook de opvatting dat de wiskunde niet door de wiskun- 
digen wordt geschapen maar door hen wordt ontdekt. Deze opvatting is alleen maar 
irrelevant, en niet gevaarlijk. Ze is van dezelfde orde als de volmaakt onschuldige 
gedachte dat a1 het werk van Shakespeare a1 in de tijd van de dinosauriks bestond, 
en dat Shakespeare er nog net voor zijn dood in geslaagd is het volledige werk bloot 
te leggen. 

Nadat het echte wiskundige object 3 van het toneel is verdwenen komen we tot 
de vraag wat we moeten doen inzake Kronecker's opinie over een verschil tussen de 
van hngerhand geschapen xlatuurlijke getallen en de meer esoterische mathematische 
ohjecten die door mcnscn zijn lmlacht,. Zo'u vcmchil zoutlrxl we mocten ervaren 
door tc lcijkcu ilairr cvc~itucle i ~ > r i o ~ ~ l i l ~ y ~ t ( ~ t ~ l ( ~ ~ ~  tlic nlcii voor tle irivocring nodig heeft. 
Geheel zonder axio~na's valt cr nicts t e  l~oiiwcl~, 111ili1.r 111cll zo11 liililr tle zwaarte van de 
a ~ i o ~ i i i ' s  li11111lc~li kijkcri (cliv zwi~art~c. zoi~ 1111'11 i\ i lr l  zoicts ills ~ 1 1  normai~lvorm k~ulncn 
i~flczcm). Dc r:cwAc% i~xiolllil's van P(bi\ti~ gHil11 er 1iog IIWP (loor: "Er zijn dingen die 
we natuurlijke gct,allcn nocnicil", (w "Er is (.en nati~uslijli getal dat we 1 nocmen". 
Maar het axioma van de opvolgersfunctie is a1 wat zwaarder, en het inductieaxioma 
is zelfs vrij complex. Het keuzeaxionla ziet er eenvoudiger uit! 

Het lijkt dus niet gemakkelijk om objectieve argumenten te vinden voor een halve 
constructivi tei t, en daarin moet ik achteraf Heyting gelijk geven. Maar men kan 
zich laten leiden door de praktijk van de wiskundigen, wnarvan de meesten, en zeker 
degenen die wiskunde toepasscn, zich lekker kunnen voelen bij een pakket waarvan 
de meest in het oog springende punten zijn: 

(i) De klassieke logica, 
(ii) De axioma's van Peano, waarin het type der natuurlijke getallen wordt opge- 

voerd, met opvolgerfunctie en inductieaxioma, 
(iii) Ecn rnaclltsaxio~iia rlat ~titsl)rc.c:l;t clat cr 1)ij ietlm typc 'net typc te maken is 

villi (lc dcclvcrxamclii1gc~ii "it 1lc.t c~c~rstgc*~ioc~intIc. t y p ~ .  
(iv) Vc~rza~ric~lillgc~ii k o ~ ~ i ( ~ l  nict, i ~ i t  (WI grot(: gc4i(>iiil(: 1)ot vi111 ahstractc: vcma- 

nieliilgc:n, Illilrir zc eijii ;llt,ijtl ; \ i t 1 1  WII t,y~)c- g~l)o11(1(~. Vc~rzi~rnc.linp,c~~ ~ ( 1 . 7 ~  III)I)C~S, V I L ~ L  

natumlijke getallcn, van vc-rei~lr~clilig(~ll Vil l i  lii~t,llll~lijk(: g('tjiiIl(*ri, ell%. vcrza~nclir~- 
gen die uit verschillendc t,ypcn komen wortlcri rwoit mc*t cllcaar vergelclccn. Hct zou 
we1 mogen, maar hct vereist axioma's om hc:t to(: tc laten, en waarom zou men het 
doen? Dus liever geen a hs t rac t universum van  all^ verzamelingen, maar getppeerd e 



Bij de opbouw van de grondslagen van de wiskunde worden natuurlijk een aantal 
primitieve begrippen en axioma's ten tonele gevoerd, en daar moeten keuzen over 
gemaak t worden. 

Sommige axioma's worden als zwaar en ingrijpend gevoeld, andere als zeer na- 
tuurlijk, en in laatstgenoemdc gevallen wordt het vaak alleen maar als een hinderlijke 
zwakte van de taal gezien dat er nog een axioma nodig is. Die natuurlijke axioma's 
zijn dan eigenlijk gevallen van internalisatie (zods het overbrengen van dingen uit 
de metataal naar de taal genoemd wordt). Men heeft een taalgebouw, en kan over 
het taalgebeuren in de metataal observaties verrichten die in de taal zelf niet kunnen 
worden gezegd. Wil mcn deze dingen in het taalgebouw zelf mogelijk maken dan 
moeten daarvoor axioma's ko~nen. De kennis die cr buiten het systeem bestaat over  
het systecm, wordt daarrnec: in het systeem gcpompt. 

Voorbeelden van zulke internalisaties zijn: tle logische conjunctie, het Cartesische 
en iets verder weg ooli het inductieaxioina. Maar zoiets als het parallellen- 

postulaat van Euclides heeft op geen enliele manier met internalisatie te maken. 
Wat ook een internalisatie is, is de uitgroei van PAL tot AUTOMATH door toevoe- 

ging van lambda-calculus. In PAL kan men expliciet functies beschrijven zoals Euler 
dat deed. In de metataal (en bij Euler was het woord "functie" een woord uit de 
metataal, wat men kan afleiclen uit het aantal woorden gewijd aan de invoering van 
het hegrip) kan men zeggcn: kijk, hier in dit blok hebbcn we een functie gedefinieerd. 
Dat ziet men aan de structliur van de tekst in PAL. Als we willen zeggen: "laten 
we eens aannemen dat we een functie hebben" dan bedoelen we in de metataal: 
"stel dat we een dergelijk blok hebben geschreven, dan kunnen we verder enz,". De 
lambda-calculus internaliseert dat gesprek. Het was een grote stap om functies van 
de metataal naar de ha1 te halen: tot in de 20e eeuw is er verwondering gebleven over 
het begrip willckcurige functie. Gecft clkc lirabbcl dic een kinderhandje kan tekenen 
een grafiek viin ecn functie? 

In AUTOMATJI hebben we met twee soorten van gelijliheid te maken. Naast de 
gewone gelijkheid is er de sterkere, zg. dejn i t ione le  gelijkheid. De gewone gelijkheid 
wordt boekgelijkheid genoemd, omclat zij niet in dc tnaldefinitie aanwezig is maar 
wordt besproken in de hocken die rntm in A U T O M K ~ I I  schrijft. De term "definitionele 
gelijkheid" is een term uit cle rnetataal, waarin men spreekt over de expressies die in 
een AUTOMATII boek voorkomen. Twee expressies heten definitioneel gelijk wanneer 
ze door reducties tot eenzelfde expressie liunnen worden herleid. Als reductie wordt 
erkend elke reductie van de lambda-calculus, maar ook elke vervanging van een in het 
boek ingevoerde afkorting door de definitic ervan (zulke vervangingen worden delta 
reducties genoemd). Doordat definitionele gelijkheid een beslisbare zaak is kan de 
constatering ervan aan een machine worden overgelaten (in de praktijk is dat ook 
haalbaar doordat we de telcsten zelf geschrevcn hebben en ons daarbij nooit in a1 te 
kromme hochten hebben gewrongen). Men zou zich zelfs kunnen voorstellen dat de 
machine werlit nlct equivalentieklassen van definitionecl gelijke expressies, of met de 
normitalvorme~i crvan. 

In ccn AIJTOMA'I'II hock wortlt clcfinitioiiclc gclijliheid niet opgcscllreven, ze is  
cr cenvo~~dig. En wanncc~ I M ~  in dc axio~na's over boekgelijkheid de reflexiviteit 
z = x opneemt, liar1 de boekgelijkheid van twee definitioneel gelijke expressies X en 
Y worden geconstateerd met ccn bcroep op het reflexiviteitsaxioma. 



trillisator van de groep G") toe t c .  pssc>n in spc.ciide sitiintics (xoals dc centralisator 
van de symmetrische groep S,). 

PAL gaat niet verder dan dat instantiatieincchanisme, nliiar in AUTOMATH is de 
getypeerde lambda-calculus toegevocgd, zodat men dan over twee verschillende mid- 
delen voor het beschrijven van functionaliteit beschikt. Doordat men niet graag 
kwantificatie over type-variabelen toclaat (in A u T ~ ~  en AUT-QE gebeurt dat niet) is 
het niet altijd mogelijk om het instantiatiemechanisme door operaties in de larnbda- 
calculus te vervangen. Daar komt nog bij dat die instantiaties lang niet altijd de 
interpretatie hebben van functionaliteit met object-variahelen. Bij AUTOMATH is 
de beslissing genomen om beide systemen tc handhaven, en er maar in te berusten 
dat soms van het ene naar het andere moet worden vertaald. Het zou onnatuurlijk 
aandoen (en ook meer geschrijf kosten) om alles in lambda-notatie te persen. Het 
woord "onnatuurlijlc" becloelt in zulke zaken altijd alleen maar dat iets niet met onze 
ingeroeste gewoonten overeenkonlt; we mocten niet vergetcn dat lambda's nog maar 
hetrekkelijk kort in onze wiskundige cultuur leven. 

3. Gcdachten voort,vlocic?rdc nit crvaringcn met Automath 

In de jaren '70 is veel ervaring opgednan met hct produceren van wiskimdige tek- 
sten van allerlei aarcl, soms op grotc scliaal (zoals Van Benthem Juttings vertaling 
van E. Landaus "Grundlagen der Analysis", zic [14]), zowel door rnedewerkers als 
studenten. De belangrijkste ervaring is inisscliien we1 dc steeds weer opgedane in- 
druk dat men op de goede weg is. Bij het vertalen van het boek van Landau werd 
consequent de neiging onderdrukt om de inhoud aan te passen aan de mogelijkheden 
van de t ad ;  alles werd eerlijk gezegd zoals Landau dat deed, waarbij natuurlijk af 
en toe moest worden geinterpreteerd. Dit laatste vooral bij het toepassen van aflei- 
dingsregels, want in de wiskundige literatuur is het niet gebruikelijk te zeggen welke 
afleidingsregels men toepast. 

Uit dit soort ervaringen vloeide de wens voort om op den duur ook de didactiek 
van de wiskunde te laten profiteren van de systematische structurering van de wis- 
kunde zoals die bij ATJTOMATII was opgedaan. We zijn opgegroeid in een wiskundige 
wercld waas de oplxniw van tlc wiskiin(1~ (loor osrnoxl wertl gcleerd, cm waarhij de 
gron(ls1agen van ( 1 ~  wiskui~(l(: l)as wcsd(~11 go(loc(~:r~l ll i l (1i l t  (:(:II gocd inzicllt, in dc 
wiskunde was aang;et)raclit, en dat alleen ail11 cell klein <Ice1 van de studenten die 
verondersteld werden zich daarin te specialiseren. Maar in het lcader van ons project 
kregen veel niet-specialistische studenten een opdracht oin bestaande stukken wis- 
kunde naar AUTOMATJI te vertalcn, en die kregcn met betrekkelijk weinig moeite 
genoeg inzicht in de opbouw van logica cn wiskunde om hun taak naar behoren te 
vervullen. Daardoor groeide bij ons de overtuiging dat het ook voor beginnelingen 
is weggelegd een dergelijke grondslag te leren. Het belangrijlcste daarbij is misschien 
we1 de verleiding te weerstaan om naast het systcem tegelijk ook metatheorie 6ver 
het systeem te doceren. 

In dit verband wil ik opmerken dat in het verletlen wiskundigen en logici niet 
goed hebben samengewerkt op het punt van het scheppen van een onderwijssituatie 
waarbij alle studenten in de wiskunde een goed inzicht in hun grondslagen krijgen. 
Men is de bestaande toestand waarbij er op dat gebied zo goed als niets gebeurde 
normaal gaan vinden. 



t,yl)c:n, Irlizizr tloor&t, wc: clic: rij V ~ I I I  typcm r1ic.t in dc: ti~ill zelf kunnen indiceren. Laten 
wc de wercld waarin N ,  P ( N ) ,  P (P (N) ) ,  . . . allclnaal 1t:ven informeel aangeven met 
pm(N). Dit is een soort notatie in de metataal, in AUTOMATH zdf kunnen we er niet 
over praten. Wanneer men het toch wil doen, moet er een internalisatiestap komen 
die op het inductieaxioma van Peano lijkt. Men kan die stap beter achterwege laten, 
want anders is het eind zoek: het ongelimiteerd doorgaan met dit soort stappen is 
wat Cantor in zijn paradijs bracht. 

Pm(n/) is een prettige wereld voor zowat de gehele wiskunde. Dat wil nog niet 
zeggen dat we daarin van alle akelige problemen af zijn: het continuumprobleem blijft 
bestaan. 

Een heel belangrijke beslissing in de opbouwfase van het AUTOMATH project is 
geweest om "automatic theorem proving" er buiten te houden. Geheel onafhankelijk 
van wat men hierover denkt zal moctcn wordcn toegegcven dat wat men daaraan 
gctlaan zou he1,bc.n nict tlc: tc.c.linologie vilI1 1970 twintig jimr la.tcr als waardeloos zou 
zijn hescllouwtl, tcrwijl llct 1q)crlctcrc p rogr i~r~ im~ van AIJTOMATII met, die technolo- 
gie redelijk vim do grond lcorl korrlcn met resultatc:~~ vrm blijvcnde waarde. 

Erg veel verwacht ilc overigens nog steeds niet van automatisch bewijzen. Menselij- 
l<e wiskundigen zijn nict zo gemakkelijk te vervangen. Wat w&l haalbaar lijkt, en zeker 
in een behoefte zou kunnen voorzien, is een soort samenwerking waarbij een machine 
de routinematige details verzorgt (wat in AUTOMATH altijd nog bewerkelijk is!) en 
de mens zich kan beperken tot de punten waar nieuwe ideeiin nodig zijn. Maar ook 
dit zal nog niet gemakkelijk zijn. 

Natuurlijk zijn er wkl gevallen waarbij schijnljaar triviale dingen door een speciaal 
programma tot officiele bewijzen kunnen worden gemaakt. Als voorbeeld noem ik 
eenvoudige aritmetische betrekkingen met gehele getallen. Laten we aannemen dat 
ergens in het bewijs van ecn wiskundige stelling de ongelijkheid 21° > lo3 nodig is. 
De gewone wiskundigc is ermce tcvrctlen (lit uit llet hoofd of op een kladpapiertje te 
hebhcn nagerelmld. Voor ectn formed mil thcmi~tiscli hcwijs volgcns de regels van de 
kiinst is het onvolcloende. Mcn staa t hier gcwoo~llijk niet bij stil. Het rekenwerkje 
door e m  computer later1 tlocm, bijv. door dc computer die het AUTOM ATII-boek con- 
troleert, is natuurlijk nog steeds rliet volgcns cle rcgels van de kunst. Maar het is niet 
zo moeilijk om een compliterprogramma te malcen voor automatische tekstproduktie 
speciaal voor dit soort aritrnctisclle wnarlieden, dat dus een aantal AUTOMATIE-lijnen 
kan schrijven die samen een bewijs van de ( ~ 1 s  programma-input geleverde) ongeli- 
jkheid 2'' > lo3 vormen. 

Een belangrijlc facet van de AUTOMATII talen is de organisatie met behulp van 
contexten. De context van een tekstlijn in ecll AUTO MA TI^ boek is de op dat ogenblik 
heersendc rij van gernaalcte verondcrstcllingcn en gc typeerde varia1)elen. Met behulp 
van het simpele meclianisme van in.stnntintie lean een iclentificator uit een context in 
een latere context gehruilit worderi door er cell rij van expressies achter te hangen 
(gescheiden door lcomnla's, terwijl de gchelc rij is omgeven door gewone haakjes), 
die bewijzen voor tle genocmcle onderstclli~gcn en speciale waasden voor de variabe- 
len aangeven. Door dat rncchanisme kan ecn algemecn soort functionaliteit worden 
aangegeven (algemecn, omdat de vasiabcleri zowel objecten als bewijzen kunnen re- 
presenteren), zonder dat een heroep op 1;trnbda-calculus behocft te worden gedaan. 
Daarbij geeft het de mogclijkhcid om spccislcl toepassingen van stellingen te scheppen, 
en om 1)cgrippcm (lie in ecn ;\lgernclic: sitantic zijn geformuleerd (zoals bijv. "de cen- 



gekomen uit de wens om bij de vcrtaling van een half-formele tekst naar AUTOMATII 
te beschikken over een nog steeds gernalikclijk leesbaar tussenniveau; de vertaling 
vanaf dat tussenniveau naar AUTOMATII zou dan een soort routinewerk kunnen zijn 
dat misschien we1 zou kunnen worden overgelaten iian machines met wat kunstmatige 
intelligentie. 

Tengevolge van dit verband met AUTOMATII is natuurlijk ook WOT een beetje 
revolutionnair. Er zijn in WOT maar vier soorten van zinsdelen waarover de gram- 
matica hoeft te spreken: (i) zinnen, (ii) substantieven, (iii) namen en (iv) adjectieven. 
De zinnen kunnen worden gei'nterpretecrtl als proposities, en de substantieven als ob- 
jecttypen. De namen zijn expressies die objectcn iinnduiden. En adjectieven zijn 
gewoon adjectieven. 

Bewijzen worden in WOT niet op clczelfcle voet als objecten behandeld, en daarin 
stemt WOT met de gewone wiskurlclige tiid ovcreen. Een 1)cwijs is een rij van 
nauwkeurig geformuleerde proposities, aanccngelijrrld door informele verwijzingen 
naar vroegere resultaten of afleiclingsregels. De laatste propositie uit die rij geeft dan 
de inhoud van de bewezen stelling aim. WOT eist natuurlijk we1 dat die verwijzingen 
volledig k u n n e n  worclen ingevuld, maar niet dat allcs wcrkelij k s taat opgeschreven. 
En zo dat laatste a1 gebeurt, wortlt dat opgevat als gcschreven in de marge; het 
behoort niet tot de offici& tekst in WOT. 

Men vraagt natuurlijk waarorn deze vier soorten van zinsdelen worden gehanteerd, 
en hoe het komt dat er met deze vier kan worclen volstaan (terwijl de grammatica's 
van de natuurlijke talen er veel meer op na houden). 

Deze vier soorten kan men ontdcliken uit de bestaande wiskundige literatuur door 
te analyseren wat voor soort dingen er in wiskundige definities worden vastgelegd. 
Er zijn z insdef in i t ies  (zoals: we zeggen dat de punten P, Q en R collineair zijn 
wanneer .), substant ie fdef in i t ies  (zoals: een ruit is een vierhock PQRS waarbij . - .), 
naamde f in i t i e s  (zoals: i.r is de halve omtrek van de cirkel met straal 1) en tenslotte 
adjectiefdefinit ies (zoals: een oneidige reeks heet convergent wanneer . . a ) .  Er zijn 
blijkbaar geen andere soorten definities dan deze vier. 

Nu de vraag waarom met zo weinig knn volstaan. Dat komt doordat men in een 
wiskundige tekst stcecls nieuwe woorden en zinncn door dcfinities invoert, behept met 
getypeerde parameters, en later dar-wuit nieuwe zinnen vormt door voor die parame- 
ters zinsdelen van het goede type in tc vnllen. Bij dc lieuze van identificatoren laat 
rnen zich natl~urlijk lcitlm door t l ~  natln~rlijlic titi11 ( ~ i ~ r i  zal ccn of aliclere eigenschap 
"halfcompleet" nocmen ell licvcr niet "artqqgccaaa", diit lnatstc: is rnintler gemalike- 
lijk te schrijven en uit te spreken, cn het mist de geheugcnsteunende werking van het 
woord "halfcompleet " ). 

A1 eerder gaf ik een voorbeeltl van typering in WOT: "Sirius is een ster". Hier 
is het woord "Sirius" een naam, en "ster" een substantief. Bij de vertaling m a r  
AUTOMATII wordt "ster" een type, en het typeringszinnetje "Sirius is een ster" gaat 
over in de typering "Sirius : ster". 

Natuurlijk kan WOT niet leven zonder de varial~elelihindi~~g van de lambda-calculus. 
Het hulpeloze en dubbelzinnige gcdoe waarmee de natul~rlijlie talen zich op dat ge- 
b i d  moeten behclpen is nict gc.schikt voor wiskmidig wcrk. Dc lambda is de enige 
wezenlijlce kwantor, want alle aii(1er.c l iwi>l~t ,o~(>~~ kunncn wortlcii verkregcn door ccn 
unaire operator op een lambda tc laten werkcn. 

Doordat bewijzen in WOT informd wortlen bchantlcld is Worr mirider krachtig 
dan AUTOMATII, met het gevolg clat c k  grondslag van dc wiskuncle veel minder aan de 



Een van de voordelen van AUTOMATII is dat men een voorgenomen stuk tekst 
ecrst in grote lijnen kan structureren en het invullen vcan details kan uitstellen of aan 
anderen (misschien we1 aan machines) kan overlaten. De randvoorwaarden voor het 
opv~dlen van dc gateri zijn prwies hc'kentl, dus mcn wcet waar men aan toe is. Deze 
mailier om van buitcn imar bi~~ricri t,c wcrlccn is vi~.nouds in de wiskunde bekend, en 
het is eigenlijk een woncler dat het in de laatste ccuw gelukt is het daarmee verkregen 
net niet alleen hoe langer hoe fijnmaziger t,e maken maar het zelfs geheel dicht te 
krijgen. 

Technisch wordt dit openlaten van gaten gerealiseerd door het tijdelijk invoegen 
van axioma's, die men later door het invoegen van bewijzen tot stellingen kan maken. 
Daardoor wordt ook in de ruwe opbouwfase a1 een boek verkregen dat door de con- 
trolerende machine als geheel correct kan worden bevonden. 

Overigens: wie hang is dat voor lolcale doelen toegevoegde axioma's op andere 
plaatsen ongewenste consequenties opleveren, kan altijd werken met het "chastity 
belt" systeem. De axioma's van het systeem worden d m  uitgesproken in de context 
van een slot en een onderstclling dat we over een sleutel beschikken. Later kan het 
;~xiornasysteem clan allccn worclcn toegcpast o~idcr tle onderstelling dat men over 
cbcn s l~~i t ,c l  h(~scllikt,. 01) dic 111illli('~ k111111(:11 mlfs t,(ypdkj(ligc axiomasystemen in 
eenzelfde boek worden onclergcLracllt. 

Men kan het schrijven in AUTOMA'PII vcrgernakkclijken door in de tekstinvoer 
zekere afkortingen toe te laten die men niet noodzakelijkerwijze tot de taal zklf hoeft 
te rekenen. We noemen ze typografische aflcorthgen. Men kan zich voorstellen dat de 
machine zulke afkortingen ongedaan maakt, en er dus een gewone AUTOMATH-tekst 
van lnaakt die vervolgens door een machine op corrcctheid wordt gecontroleerd. Maar 
evengoed kan men zich voorstellen dat de machine die afkortingen intern handhaaft. 

Als belangrijkstc afliorting noem ilc hicr de te lescopen,  dat zijn rijt,jes van abstrac- 
toren. De naam is ontleend aan de ouderwetsc uit segmenten opgebouwde inschuifte- 
lescopen. Elke abstractor uit zo'n rijtje mag afllangen van de variabelen die in de 
voorafgaande abst,ractoren waren ingevoerd, en lian daarom gezien worden als een 
segment dat binnen de voorafgaande segmenten past. 

Vaak worden zullie tclescopen als een eeilheid gevoeld. Veel van de complexe 
begrippen uit de wisknrlde zijn niet als typen tje inter1)retercn maar als telescopen. 
Als voorlwcld kan nwri hct lwgrip "grocp" 11einc11. Tocm J .  Zuckclr (zie [15]) een 
iiilciding tot tlc i~~l i>ly~(!  scllrc.ef iri;~;~kt,c~ 11ij uitvoerig van zulke tclescopcn gcbruik. 
Het gchmak tlat sidks oplcvcrdc. hlijlct wc:l llit lict fcit clat liij nagenoeg alle tekst 
direct in zijn AlJ~~~A' l ' l~ -vcss ie  Au'r-IT schrecf zonder ecrst een kladje te maken in 
"gewone" wiskundige taal. 

Men kan overigens ook een soort aflxeldirigen beschouwen van een telescoop naar 
een tweede telescoop, waarbij men op een lloger niveaii weer een soort lambda-calculus 
terugvindt (zie [12]). 

Om didactische invloedcn van gcdachten uit AUTOMATII te gaan bevorderen ben 
ik in 1976 in Eindlloven begonnen met een college "Taal en Structuur van de Wis- 
kunde", voor ~iskuricltst~udentcil die een ondcrwijsbevoegdheid wensten. Daarin werd 
ruime aandacht bcstectl i>all dc wiskllildigc omgangstaal WOT. Dat is het mengsel van 
woorden en forrnlllcs dat wiskundigcn spreken cn scllrijven, cn waarbij fragmenten die 
letters of grotere stuklcen van formules zijn op ecnr/,clfde manier als zinsdeel worden 
aangevoeld als stulilien die uit woorden bestaan. De conceptie van WOT is voort- 



Wanneer men zo allerlei dingen in eenzelfde frame onderbrengt heeft men het 
idee dat het begrip "wiskunde" ver uitstijgt bovcn wat we gewcnd zijn. Men moet 
natuurlijk het begrip "wiskunde" niet vastleggen door cen lijstje met traditionele 
onderwerpen, maar door de wiskundige werkwijze. Die wcrkwijze is bepaald door het 
frame. Alles wat met dat frame kan worden opgebouwd zouden we wiskunde moeten 
noemen. Men kan dingen in dat frame bespreken die traditioneel niet tot de op de 
verzamelingsleer gebouwde wiskunde behoren (zie [lo], [13]). 

Als we allerlei soorten getypcerde lambda-calculi hekijkcn, die slechts verschillen 
in de regels voor abstractie en applicakie 1)ij typc:~, hc~kruipt 011s 11ataurlijk de twijfel 
welke de heste is. M a x  ik gcloof tlnt ~iitxi 001; (lit soort k(:iiz(~ri lmiten hot frarrir: kan 
houden, doordat m ( ~ i  ii1 tlczc c;ilclili kit11 i~il)ctlck:n in ccw eiikc~lc (waiirvoor clie van [ll] 
rriij c~cn ~~it,~t,t!li(~~itl(: 1;;111(litl;iiit lijkt,), 0111 tli111 vc~rvolgc~iw tic* sl)cc.ifit~kc~ it1)str;rctic:rt-g(!ls 
te sirnuleren mct 11cl111ll) van in 11c.t 1~oc~li t,c* scl~rijvoil axionla's (xie bijv. [5]). Dc 
wens om dingen mct taalregcls tc tlorll ilip1;m.t~ vim met axionm's lxrust waarschijn- 
lijk grotendeels op de gedachte dat het ovcral moeten aanroepen van die axioma's een 
onaangenaam werk oplevert, maar ik geloof dat clit soort dingen juist heel gemakkelijk 
kan worden geautomatiseerd, en dat er afkortingen in de invoertekst kunnen worden 
gevonden die maken dat men het verschil met het werken met taalregels nauwelijks 
merkt . 

Natuurlijk bestaat wiskunde niet uit de formele taal alleen, want dat levert eigen- 
lijk alleen de in hun graf bijgezette eindresultaten. Er zijn de heuristiek, de inter- 
~retat ies,  de smaak, en zo meer, en die gevcn een groot cleel van het nut en van het 
plezier van het wiskundige bedrijf. Maar de taal is het centrum van dit alles, want 
er zijn geen wiskundige objecten waaraan men iets zou kunnen vragen buiten de taal 
bm. Sommigen zullen mij tegenwerpen dat er nog zoiets als mectkundige intui'tie 
bestaat, en misschien ook cor~~hi~li~t,oriscl~c; intllitie. Diiarin llt~l>hcr~ ze rnisscliicn cerl 
bectje gelijk, ~nnwr dic clingcn vormcw 11liii1r (:(:11 heel lcleiu <leeltjc. van tle wiskunde. 

Men heeft hct Au'I'OMATII-strcvcw forlnalist,isc.h gcmofmtl. Dat is het wel, maar 
nnt~uwlijk is ieclcrwn dicb t,ad cmst,ig ~ i c m n t  op dat ogcli1)lik for~nalistiscll bezig. En 
ook wiskundigen die zich gecn formalisten zouden willen laten noemen zouden het 
niet kunnen verdragen dat er slonzig met de formules uit hun vakgebied zou wor- 
den omgesprongen, afgezien van slonzigheid die in htin subcultuur gangbaar is. We 
kunnen er als wiskundigen niets aan doen daft in de rest van dc wereld het woord 
"formalisme" bijna een scheldwoord is, dat gedachten welit aan bureaucratic en vorm- 
zonder-inhoud. 

De formalisatiegewoonten zijn lang niet in alle delen van de wiskunde hetzelfde. 
In mijn jeugd was meetkunde duidelijk mindcr geformaliseerd dan analyse, en binnen 
de analyse waren er trouwens nog verschillende culturen. En wat rneetkunde betreft: 
het "begrijpen" is daar soms zoiets als het begrijpen van de fysische werkelijkheid, 
en het verstaan van de kunst die werlielijkheid met wiskundige uitspraken in verband 
te brengen. 

Veelal wordt precieze behandeling van iets simpcls erg pedant gevonden, en dan 
is er geen traditie van formalisatie. Ecn voorbecltl waar tle formele behandeling wkl 
gcacccptcerd is, is clc voll(digc? intl~~ctit.; 11io1rli111tI 1ioi:ft zirh t,o scliamen die pictepcn- 
tcrig wc:c.r t,c: gcvchu. Miliir bij so111iriigc~ ; 1 1 1 < 1 c ~ c h  i~~t,riit,icd' tl~~i(lt~lijkc r/,;\kar~ g ( : h ~ r t ,  t h t ,  

niintl(:r. 
Hier dcnk ik aan allcrlci uitspralcen over cintligc. verzaxnelingc~n die niet moeiteloos 

met inductie te vatten zijn, zoals hct latlonprincipe. Ook denk ik aan het hinderlij- 



Een component, of liever een sub-taal, van Wo'r is de natuurlijke deductie met 
vlaggen en vlaggestokken, zowel voor propositie- als voor predikatencalculus. Dit was 
een onderdeel van het college "Taal en Structuur van de Wiskunde" dat later naar 
een cursus voor eerstejaars-studenten is overgebracht, en daar heel goed verteerbaar 
bleek. Naar mijn mening zou een deel ervan heel goed in het schoolonderwijs terecht 
kunnen komen. Dat zou tegemoet kunnen komen aan het bezwaar dat er tegen- 
woordig op school geen materiaal meer worclt onderwezen waarbij men kan leren wat 
wiskundige bewijzen zijn. In de simpele propositiecalculus met implicatie en conjunc- 
tie is bewijsstructuur en bewijsstrategie te leren aan de hand van niet-triviale en altijd 
begrijpelijke opgaven. Het grote geheim van dit onderwijs is weer het vermijden van 
metatheorie (inclusief waa.rheidstafels!). In zekere zin kan men de meeste systemen 
van traditionele logica riletatheoriecn nocmen. 

Voor WOT gcldt wccr lict,r/,c:lftle als wnt ili ccrdcr voor AUTOMATII zei: de tekst 
in WOT rnoct nict gc.r/icn wortlcli ;ds tle vcrtaling van wn  formcwl systeem maar als 
het systecm zelf. Wir. WOT hant,c~:rt lioeft zicli verd(~r iiiet voor zijn grorldslagen te 
verantwoorden. 

In een vorig levcn had ik we1 eens het idee dat ili met drie dingen te maken had: 
(i) de wiskundige objecten, (ii) cen formcel systeem (zoiets als predikatencalculus 
plus ZF),  en (iii) de taal waarmee we erover spreken. Hct anti-platonistische inzicht 
heeft (i) a1 de nek omgedraaid, en (ii) is overbodig doordat WOT de grondslag van 
de wiskunde in zijn grainmatica heeft. Dus WOT kan het allemaal alleen. Natuur- 
lijk gebruiken we nog informele en heuristische taal on1 WOT heen, en allerlei zg. 
"typografische" afkortingen (sommige ervan heten "sugaring"), maar daar hoeven 
we niet moeilijk over te doen: het zijn clingen die zich gemalilielijk laten elimineren 
zonder grote verliezen in efficientie. 

Wanneer men eenmaal hegrepen heeft hoe AUTOMATII met objecten en bewijzen 
omspringt, ligt het voor dc hand tc gililn kijlicn of llctzclfde frame ook niet voor 
antl(:rc: clinger1 is t,c gc,l)nlilicl~. Ecw van dc ecwtc. tlii~gon dic in hct oog springcn is het, 
alo~ltlc: g-c:hicd v;ln t 1 t . s  11ic~ct~li1u1tligc: c.ol~st,r~ic.t,ic:s. Mcm liolllt dan tjot e m  for~ni~lisatic 
van de heschrijvillg vim c-o~lstructios met tlirilrbij tle 1)cwijzen dat die constructies 
de gezochte ohjectcn levercn, c11 &in spclcn dairr allerlei dingen door elkaar heen: 
de figuren in ons rncctkllntligc vlak, de i~c.tics van lict trekken van lijnen e.d., en 
tlc 1)ewijzcri vilrl eigc~iiscl~;al)l)c~~~ van tlc gcl )ol~wtlc figi~rcl~. Iots dergelijlis kn.n men 
voor co~~iputc~rl)rogra~n~ii;~,'s oritlor~ic~rilcn, cli 1nissc1iic:n ooli voor liet hcschrijven van 
hardware, met bewijzen dat die aan de gestelde cisell bcantwoordt. 

Deze manier om verschillende abstracte wetenschappen in 6kn systeem onder te 
brengen heb ik integratie genoemd. Die integratie kan leiden tot een eindresultaat 
wanrbij men vrij is van allerlei interpretaties over de relaties tussen verschillende on- 
derdelen. In het bijzonder kan dat praktische waarde llebben voor het bewijzen van de 
correctheid van computerprogramma's, waar juist die informele interpretaties fouten 
kunnen opleveren. Integratie zou stap voor stap tot stand kunnen komen door het 
concreet maken van steeds meer dingen die men eerst als onbewezen uitgangspunten 
had (zoals de specificatie van wat ecn computer voor oils doet lian worden aangevuld 
met een bewijs dat de hardware ii;m die specificatie voldoet). 



Euclides 55 (1979/1980) 262-268. 

9. -. A survey of the project AUTOMATH. 
In: To H.B. Curry: Essays in combinatory logic, lambda calculus and formalism, 

ed. J.P. Seldin and J.R. Hindley, Academic Press 1980, pp. 579-606. 

10. -. Formalization of constructivity in AUTOMATH. 
In: Papers dedicated to J.J. Seidel, ed. P.J. de Doelder, J .  de Graaf and J.H. 

van Lint. EUT-Report 84 -W~~-03 ,  ISSN 0167-9708, Department of Mathematics and 
Computing Science, Eindhoven Univcrsity of Technology, 1984, pp. 76-101. 

11. -. Generdizing AIJTOMAT~I by nlcilns of a litmhda- typcol lambda calculus. 
In: Matllernatical Logic and Theoretical Coinputer Science, Lccture Notes in pure 

and applied mathematics, 106, (od. D. W. Kueltcr, E.G.K. Lopez-Escobar, C.H. 
Smith) pp. 71-92. Marcel Dekker, New York 1987. 

12. -. Telescopic mappings in typed lambda calculus. 
To be published in Information and Computation. 

13. -. The use of justification systems for integra.ted semantics. 
In: Colog-88, P. Martin-Lof, G. Mints (editors). Lecture Notes in Computer Sci- 

ence vol 417, pp. 9-24 Springer Verhg, 1990. 

15. L.S. VAN BENTIIEM JUTTING. Checking Landau's "Grundlagen" in the AU- 
T O M A T H  system. Ph.D. Thesis, Eindhoven University of Technology, 1977. 

Mathematical Centre Tracts nr. 83, Amsterdam 1979. 

16. J .  ZUCKER. Formalisation of classical mathematics in AUTOMA'I'II. 
In: Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, 249, 

(July 1975), pp. 135-145. 



kc verschil dat men rnoet 1r1;tkcn t,usscn eon gctal cli een rijtje van n getallen met 
rr = 1, en tussen een getallenpaar en een rijtje met n = 2. En in de combinatoriek 
zijn veel voorbeelden te geven waarbij de eis tot formalisatie aan het min of meer 
intui'tief combinatorische gedachtenleven geweld aandoet. Als voorbeeld noem ik het 
redeneren over eindige bomen, waar men allerlei dingen zo we1 even am de hand van 
een plaatje "ziet" die men niet gewend is formeel te bewijzen. Er is dam geen traditie 
om inductiemethodieken te gebruiken die daaraan aangepast zijn. 

Toen ik omstreeks 1968 voordrachten hield over AUTOMATH waren er veelal twee 
commentaren (i) Peano heeft dat allemanl a1 gedaan omstreeks 1900, en (ii) omstreeks 
1935 heeft Godel a1 laten zien dat het niet kan. 

Het antwoord op (i) is dat Peano we1 een flink deel van de wiskunde met de calculus 
van F'rege heeft uitgedrukt, maar dat hij niet de pretentie had dat het resultaat 
automatisch leesbaar zou zijn: de bewijsindicaties bleven informeel. Het antwoord 
op (ii) is dat Giiclel nooit zoiets heeft beweerd. Wkl hebben we van Godel kunnen 
leren dat we niet cle illilsie moeten hcbben dat alle wijsheid in een enkele vaste taal 
te vatsten is. Maar als we bereid zijn om 011s binnen een vaste taal te bewegen, wat 
de rneeste wiskuncligen i~rirnc:rs docn, is de automatisclle verificatie van alles wat in 
die taal gezegd k h  worclen, geen ilhisie. 
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