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en voorts Gij allen, die door Uw aanwezigheid van Uw belangstelling blijk geeft,
Zeer gewaardeerde Toehoorders,
Deze rituele gelegenheid wil ik graag gebruiken om U te vertellen over automaten en talen. Eigenlijk gaat mijn verbaal van
deze middag niet over automaten en talen zelf, maar over bepaalde wiskundige voorstellingswijzen ervan en wel over abstracte automaten en formele talen. Maar voor ik spreek over
abstracties en formalismen meen ik er goed aan te doen eerst
globaal aan te geven wat deze onderwerpen bebelzen.
Om U een beeld te geven van bet begrip abstracte automaat
begin ik met b et scbetsen van een simpel voorbeeld van een
concrete automaat. Als voorbeeld neem ik een, misschien wel
fi.ctieve, ijsjesautomaat. Mijn ijsjesautomaat heeft de volgende
kenmerken. Het apparaat heeft een gleuf, die bestemd is om er
dubbeltjes in te stoppen, en verder drie gekleurde drukknoppen,
een bruine, een gele en een rode. De werking van de ijsjesautomaat is als volgt. Als men een of twee dubbeltjes in de gleuf
werpt en daarna op de bruine, de gele of de rode knop drukt
levert het apparaat een chocolade-, een vanille- of een aardbeienijsje. Dat ijsje is klein of groot al naargelang er een of meer
dubbeltjes in de gleuf zijn gestopt na de laatste keer dat er op
een van de drie gekleurde knoppen werd gedrukt.
Hiermee heb ik het uitwendig waarneembare gedrag van de
ijsjesautomaat aangegeven zonder iets te zeggen over de constructie van het interne mecbanisme dat zorgt voor al die
beerlijkbeden. Dit is geheel in overeenstemming met bet algemene begrip van een automaat. Immers een automaat kan
worden omscbreven als een apparaat dat op vaste wijze reageert
op bepaalde stimulansen dank zij een intern, eventueel zelfs een
verborgen, mechanisme. Daarbij werkt <lat mecbanisme, nadat
het in werking is gesteld, geheel autonoom, d .w.z. volgens eigen
wetmatigheden.
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U zult bemerkt hebben dat ik bij het beschrijven van de ijsjesautomaat vooral verteld heb wat het apparaat, van buiten bekeken, doet en daardoor indirect en alleen in grate lijnen, heb
aangegeven wat het is. Anders gezegd, de uitwendige waarneembare werking is voor een adequaat begrip informatiever
clan een beschrijving van het mechanisme van het apparaat wat
mij als zodanig ook helemaal niet interesseert.
Ik zal deze benaderingswijze clan ook volhouden en het
gedrag van de ijsjesautomaat nader bekijken om tot een abstracte
voorstelling ervan te komen.
De ijsjesautomaat reageert alleen op bepaalde invoersignalen,
namelijk op het inwerpen van dubbeltjes en op het drukken op
een van de drie gekleurde knoppen, en niet op smachtende
blikken uit kinderogen of bescheiden klopjes op de zijkant van
het apparaat. Men formuleert dit in wiskundige terminologie
door te zeggen dat bij de automaat een verzameling van vier
invoersymbolen hoort. Een daarvan komt overeen met het inwerpen van een dubbeltje en de andere drie corresponderen elk
met het drukken op een gekleurde knop. Evenzo zijn er zes uitvoersignalen bij de ijsjesautomaat. Hij levert een chocolade-,
een vanille- of een aardbeienijsje wat elk nog weer klein of groat
kan zijn. Abstraherend van alle ijsjes zegt men dat bij de automaat een verzameling van zes uitvoersymbolen hoort.
Maar ik ben nu nog niet helemaal toe aan het wiskundige
model van de ijsjesautomaat. Daarvoor moet ik nog kijken naar
het verband tussen de invoer- en uitvoersignalen dat door het
apparaat gelegd wordt. De automaat levert een uitvoersignaal,
d.w.z. een klein of een groat ijsje van een bepaalde smaak, als
de invoersignalen warden toegevoerd in een van de zes adequate
volgorden. Deze zes volgorden van invoersignalen zijn: het
eenmaal of tweemaal inwerpen van een dubbeltje gevolgd door
het eenmaal drukken op de bruine, de gele of de rode knop.
Allerlei andere invoersequenties, zoals bijvoorbeeld het drukken
op de rode knop gevolgd door het vijfmaal inwerpen van een
dubbeltje, leveren soms wel en soms geen uitvoersignaal. Behalve
van die invoersequentie hangt dat natuurlijk ook af van de
situatie van het mechanisme op het moment dat de invoersequentie begint. Stelt U zich maar eens voor dat er net iemand
tien dubbeltjes ingeworpen heeft maar niet op een knop heeft
gedrukt, of dat het chocoladeijs op is. Hieruit begrijpt U dat het
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interne mecbanisme van de automaat in een aantal verscbillende
situaties kan verkeren die essentieel zijn voor de reactie op een
invoersequentie. Deze situatie noemt men de toestanden van de
automaat. Het is duidelijk dat de toestand van de ijsjesautomaat
steeds bepaald is door de invoersequentie die bet kreeg toegevoerd sinds de laatste keer dat bet apparaat werd gevuld. Maar
ook, dat die invoersequentie meer is dan nodig is voor bet
bepalen van de toestand. Want of er nu tweemaal of zevenmaal
acbter elkaar een dubbeltje in de automaat is geworpen maakt
geen verscbil voor de toekomstige werking en dus ook niet voor
de toestand van bet apparaat.
Vergeleken met de invoer- en uitvoersignalen, dus met bet
inwerpen van dubbeltjes, met bet drukken op een knop en met
bet afleveren van ijsjes, zijn de toestanden van de ijsjesautomaat
veel minder concreet. Daarom formuleer ik precies wat men
onder bet begrip toestand verstaat: de toestand van een automaat is een weergave van alle informatie omtrent bet verleden
van bet apparaat die nodig is om zijn toekomstige werking te
bepalen. Voor onze ijsjesautomaat is de toestand de in bet
apparaat aanwezige boeveelbeid ijs van elke smaak en bet aantal
dubbeltjes dat in bet apparaat is geworpen na de laatste keer
dat er op een knop werd gedrukt.
Door gebruik te maken van <lit begrip toestand kan ik de
werking van de ijsjesautomaat als volgt bescbrijven. Op elk
moment is bet apparaat in een toestand en bij bet ontvangen
van een invoersignaal gaat bet over in een nieuwe toestand die
afhangt van dat invoersignaal en van de vorige toestand. Verder
levert de automaat, als bij in een bepaalde toestand is aangekomen, bet bij die toestand passende uitvoersignaal. Analoog
biermee is, in de gebruikelijke wiskundige terminologie uitgedrukt, een abstracte automaat een systeem bestaande uit een
verzameling invoersymbolen, een verzameling uitvoersymbolen,
een verzameling toestanden en verder twee functies: een toestandsfunctie en een uitvoerfunctie. De toestandsfunctie geeft
weer de overgang van toestand naar toestand onder invloed van
de invoersymbolen en de uitvoerfunctie geeft weer de uitvoersymbolen die bij bepaalde toestanden boren.
De manier waarop ik van bet voorbeeld van de ijsjesautomaat
tot een formulering van bet begrip abstracte automaat ben gekomen doet wel wat zwaarwicbtig aan. Mijn bedoeling ermee
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is om U te laten zien dat abstracte automaten een concrete
achtergrond hebben en niet om U de indruk te geven <lat zij
dienen om eenvoudige zaken ingewikkeld weer te geven. Abstracte automaten zijn wiskundige modellen van velerlei technische en ook niet-technische mechanismen en processen. Vooral wanneer zulke processen gecompliceerd zijn, is een mathematische beschrijving ervan plezierig om het analyseren van de
werking te vereenvoudigen.
Natuurlijk kunnen lang niet alle mechanismen of processen
adequaat worden weergegeven in de vorm van abstracte automaten. Dit illustreer ik door nog even terug te keren naar de
ijsjesautomaat. Daarbij bleek <lat het invoersignaal steeds bestond uit een handeling genomen uit de collectie van vier mogelijke handelingen, namelijk het inwerpen van een dubbeltje en
het drukken op een van de gekleurde knoppen. Wiskundig
gezegd is elk invoersymbool een element uit de verzameling van
invoersymbolen. Evenzo is elk uitvoersymbool een element uit
de verzameling van uitvoersymbolen en ook is elke toestand
een element uit de verzameling toestanden. Alle drie verzamelingen zijn discreet, d.w.z. de overgang van een element naar een
ander element uit zo'n verzameling kan alleen maar sprongsgewijze geschieden en niet geleidelijk. Dit in tegenstelling tot
bijvoorbeeld de temperatuur in deze zaal die slechts geleidelijk
en niet sprongsgewijs verandert. Een opmerking van dezelfde
aard geldt voor het moment waarop de ijsjesautomaat van toestand verandert. Dit wordt bepaald door het moment waarop
een invoersignaal wordt ingevoerd. Tussen twee momenten van
activiteit van de automaat kan kortere of langere tijd verlopen
zonder dat dit enige invloed heeft op het apparaat. Men drukt
dit uit door te zeggen dat een abstracte automaat werkt in een
discrete tijdschaal. Al met al zijn abstracte automaten dus mathematische systemen die in een discrete tijdschaal werken met
discrete invoer-, uitvoer- en toestandsverzamelingen. Het is
duidelijk dat een abstracte automaat alleen zinvol gebruikt
kan worden als een wiskundig model van een mechanisme ot
proces dat zelf dit discrete karakter heeft.
Deze details over de discretie van abstracte automaten geven
mij de gelegenheid om het verband met een ander tamelijk
nieuw gebied van wiskundige activiteit aan te geven. Ik doel op
de mathematische systeemtheorie waarin gewerkt wordt aan
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het onderzoek en het gebruik van wiskundige methoden voor
de studie van diverse soorten dynamische processen. Vooral bij
problemen in de regeltechniek is het plezierig om over een arsenaal van wiskundige beschrijvingen en methoden te beschikken
die op velerlei fysische processen van toepassing zijn en daardoor
nuttig zijn bij het ontwerpen en regelen ervan. Het fundamentele
model van de mathematische systeemtheorie is een wiskundig
systeem dat invoersignalen omzet in uitvoersignalen en waarbij
deze omzetting steeds afhangt van de toestand van het systeem.
Deze toestand is clan weer bepaald door de voorgeschiedenis van
het systeem. Meestal zijn daarbij zowel signalen als toestanden
grootheden die waarden uit continue verzamelingen kunnen
aannemen en die functies zijn van de continue tijd. In dit verband
kan de theorie van abstracte automaten beschouwd warden als
een discrete tak van de mathematische systeemtheorie. Omdat
de basisgrootheden in de mathematische systeemtheorie continu zijn, vormen de differentiaal- en integraalrekening het adequate wiskundige gereedschap ervoor. Ten gevolge van het discrete karakter van de grootheden in de theorie van abstracte
automaten is daarbij vooral algebra relevant, de relatie met
algebra1sche methoden is zelfs zeer nauw. Deze betrokkenheid
van de theorie van abstracte automaten en van de mathematische systeemtheorie op twee verschillende hoofdstukken uit de
wiskunde leidt van nature tot een zekere wederzijdse isolatie van
beide gebieden. Daarom is het plezierig te constateren dat sinds
enige jaren op enkele plaatsen gewerkt wordt aan het uitdiepen
en zinvol gebruiken van het verband tussen abstracte automaten
en mathematische systemen om daardoor beide gebieden te
stimuleren in hun ontwikkeling.
Nu ik al begonnen ben om het verband tussen de theorie van
abstracte automaten en andere gebieden globaal aan te duiden
wil ik daar graag nog even mee doorgaan. Een deel van de
betekenis, en ook het boeiende van abstracte automaten, ligt
juist in de samenhang met diverse gebieden die op het eerste
gezicht nogal los van elkaar staan.
Een belangrijk facet van de theorie van abstracte automaten
is haar verband met de schakeltechniek, dus met een onderdeel
van de elektrotechniek. Als hulpmiddel bij het ontwerpen en
analyseren van sequentiele schakelingen bedacht HUFFMAN, omstreeks het jaar 1954, wiskundige modellen die vrijwel geheel
7

overeen komen met het type abstracte automaat, dat ik zojuist
voor U schetste naar aanleiding van het voorbeeld van de ijsjesautomaat. De problemen die daarbij vooral naar voren komen,
betreffen het efficient realiseren, met bepaalde technische hulpmiddelen, van de toestanden en de toestandsfunctie van automaten die een gegeven relatie tussen invoer- en uitvoersignalen
hebben. Het is clan ook heel begrijpelijk <lat men abstracte
automaten vaak sequentiele machines of ook wel sequentiele
schakelingen noemt. De wisselwerking tussen de techniek van
het ontwerpen van sequentiele schakelingen en de theorie van
abstracte automaten is zeer vruchtbaar voor beide gebieden
omdat problemen en methoden ervan elkaar wederzijds stimuleren.
Een geheel ander aspect van de theorie van abstracte automaten is een stukje ontstaansgeschiedenis ervan dat mij persoonlijk erg dierbaar is. In 1943 publiceerden McCULLOCH en
PITTS in het Bulletin of Mathematical Biophysics een artikel
met de provocerende titel A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. Hierin gaven zij een model van de
bouw en de werking van het zenuwstelsel, waarbij zij uitgingen
van een vereenvoudigde beschrijving van de werking van zenuwcellen en hun onderlinge bei"nvloeding. Dit model poneerden zij
als een werkhypothese voor theoretische neurofysiologie en zij
ontwikkelden logisch-mathematische formuleringen om een
aantal facetten van de werking van het zenuwstelsel te beschrijven en te bestuderen. Dit artikel is de directe en indirecte
oorzaak geweest van vele en op velerlei problemen gerichte
studies, onder andere van de mogelijke werkingen van netwerken opgebouwd uit elementen waarvan de activiteit in een
discrete tijdschaal verloopt en de invoer- en uitvoersignalen
discrete grootheden zijn. Een van de studies die direct gebaseerd
zijn op de zogenaamde McCULLOCH-PITTS netwerken is in 1951
door KLEENE verricht. Het is gepubliceerd onder de titel Representation of events in nerve nets and finite automata. Dit
werk vormde op zijn beurt het uitgangspunt voor veel publikaties over wat men nu abstracte automaten noemt.
Zonder een poging te doen om serieus op de geschiedenis van
dit onderwerp in te gaan wil ik nog een punt ervan noemen.
V ooral ook omdat het aansluit bij het onderwerp van de formele
talen en ik U daar ook graag iets over wil vertellen.
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Bij het zoeken naar een precieze formulering van wat mechanismen of machines wel en niet kunnen doen, of anders gezegd,
wat nu wel effectief berekenbaar is en wat niet, beschreefTuRING
in 1936 een bepaald type abstracte automaat. Dit wiskundige
model wordt gewoonlijk Turingmachine genoemd. Het is een
mathematisch systeem met toestanden en invoer- en uitvoersymbolen, net zoals ik straks beschreef in verband met de ijsjesautomaat. De bijzonderheid van een Turingmachine is dat de
invoersequentie, symbool na symbool, geschreven is op, bijvoorbeeld, een papieren band en de automaat deze symbolen
een voor een kan lezen. Door het lezen van een symbool gaat
de Turingmachine over in een nieuwe toestand en doet hij een
stapje naar links of naar rechts op de band om daar een volgend
symbool te lezen. Bovendien schrijft de Turingmachine zijn
uitvoersymbolen op deze zelfde band die zodoende als een soort
geheugen voor de voorlopige resultaten dienst doet. Het grappige gevolg van deze constellatie is dat de autmaat al werkende
oak zijn eigen resultaten weer als invoersymbolen te lezen kan
krijgen en deze dan mede betrekt in zijn verdere werking. Het
resultaat van de bewerking van een op de papierband geschreven
invoersequentie is, als de Turingmachine stopt, dat wat er dan
op de band geschreven staat. Het al of niet stoppen van een
Turingmachine is daarbij een interessante vraag die in het algemeen niet te beantwoorden is; het is een onbeslisbaar probleem.
De Turingmachine is daardoor een belangrijk model bij veel
onderzoek van de grondslagen van de wiskunde. Maar daarnaast
is het oak een soort prototype van de digitale computers die de
laatste vijfentwintig jaar zijn ontwikkeld. Immers deze concrete
automaten lezen symbool na symbool van een aangeboden
programma en het resultaat van de bewerkingen, waarbij tussentijdse resultaten mede een rol kunnen spelen, wordt uiteindelijk
afgegeven. Natuurlijk is dit een sterk vereenvoudigde weergave
van de werking zowel van een Turingmachine als van een
digitale computer, maar het essentiele verband tussen deze twee
is hiermee wel aangeduid.
Dames en Heren,

Nu ik U een en ander verteld heb over abstracte automaten
wordt het tijd dat oak formele talen aan de orde komen. Maar
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daarvoor moet ik eerst iets zeggen over gewone, natuurlijke
talen. Een belangrijk onderwerp bij de studie van talen is de
grammatica. Nu ben ik geen linguist en ik zal me clan ook maar
snel beperken tot het ene aspect van grammatica waarover ik
wil spreken. Het betreft de syntaxis, dus de structuurregels voor
de zinnen van een taal zoals die tot uiting komen in de volgorde
van de woorden in grammaticaal correcte zinnen van die taal.
Het onderzoek naar grammaticale regels die gelden voor
natuurlijke talen leidde CHOMSKY, omstreeks 1956, ertoe om
wiskundige modellen op te stellen voor de syntaxis van talen.
Zijn doel daarbij was om, zo niet alle, clan toch een groot deel
van de zinnen van een taal te kunnen voortbrengen door het
gebruiken van een eindig aantal syntactische regels en om langs
deze weg door te dringen in grammaticale problematiek.
CHOMSKY stelt de syntaxis van een taal voor als een soort mechanisme dat zinnen van de betreffende taal genereert door
woorden uit het vocabulaire van die taal op grammaticaal
correcte wijze achter elkaar te plaatsen. Zijn visie op de syntactische regels van de grammatica wijkt nogal af van die uit
de klassieke linguistiek. Ik illustreer <lit aan de volgende N ederlandse zin: een koe eet het gras. In de klassieke linguistiek ontleedt men deze zin als volgt: koe - onderwerp, eet - gezegde,
het gras - lijdend voorwerp. In CHOMSKY' s benadering stelt men
dat deze zin bestaat uit een naamwoordelijk deel, een koe, en
een werkwoordelijk deel, eet het gras. Op zijn beurt bestaat dit
werkwoordelijk deel weer uit een werkwoordsvorm, eet, en een
naamwoordelijk deel, het gras. Beide naamwoordelijke delen bestaan uit een lidwoord, een respectievelijk het, en een zelfstandig
naamwoord, koe respectievelijk gras. Hiermee is de zin, een
koe eet het gras, structureel geanalyseerd in syntactische elementen. Tot zover bevindt CHOMSKY zich in het gezelschap van
wat men wel de structurele linguisten noemt, zoals DE SAUSSURE
en SAPIR. Maar voor CHOMSKY is niet de analyse van een gegeven
zin van een taal belangrijk: het gaat hem om regels die kunnen
leiden tot het voortbrengen van grammaticaal correcte zinnen.
Daarom krijgen bij hem syntactische regels de vorm van vervangingsvoorschriften waardoor syntactische elementen tenslotte worden vervangen door woorden uit het vocabulaire van
de taal. Nemen we weer de zin een koe eet het gras als voorbeeld. Deze is het resultaat van het toepassen op het begin10

element zin van de volgende vervangingsregels: vervang zin
door de syntactische elementen naa.mwoordelijk deel gevolgd
door werkwoordelijk deel; vervang werkwoordelijk deel door
werkwoordsvorm gevolgd door naamwoordelijk deel; vervang
na.a.mwoordelijk deel door lidwoord gevolgd door zelfstandig
naamwoord; en nu komt het vocabulaire op de proppen, vervang het syntactische element lidwoord door het woord een of
het; vervang zelfstandig naa.mwoord door koe of gras; vervang
werkwoordsvorm door eet. Het toepassen van deze vervangingsregels, te beginnen met het syntactische beginelement zin,
levert de zin die ik als voorbeeld nam: een koe eet bet gra.s,
maar ook de onzin een gras eet het koe. Hieruit blijkt dat zowel
zinnige als onzinnige volzinnen, die syntactisch correct zijn,
kunnen warden voortgebracht. Het is ook duidelijk dat de
volgorde van de gebruikte vervangingsregels de syntactische
opbouw of structuur van de voortgebrachte zinnen weergeeft.
En het gaat mij hier om de syntactische correctheid van zinnen
en om hun structuur. Want ik wil alleen, en clan nog zeer onvolledig, spreken over de syntaxis en niet over de semantiek of
betekenis van zinnen uit een taal. Voor het bekijken van semantische aspecten van een grammatica is veel meer nodig dan ik
hier ter sprake kan brengen.
Nu ik globaal heb aangeduid wat CHOMSKY's benadering van
de grammatica van talen inhoudt kan ik gemakkelijk overgaan
naar formele grammatica's en formele talen. Daarbij werkt
men niet meer met natuurlijke taalkundige begrippen, zoals
leesbare zinnen en echte woorden, maar met symbolen. \Vel
behoudt men gedeeltelijk de terminologie van de natuurlijke
talen. Een formele grammatica is een wiskundig systeem dat
bestaat uit een verzameling van syntactische symbolen, waaronder het beginsymbool Z, verder een vocabulaire of verzameling eindsymbolen en dan een eindige verzameling vervangingsregels. Door deze vervanginsregels warden syntactische symbolen vervangen door andere syntactische symbolen of door
eindsymbolen uit het vocabulaire. Als wiskundig systeem heeft
een formele grammatica ook een werking en deze is als volgt.
Te beginnen met het syntactische beginsymbool Z wordt, door
het toepassen van vervangingsregels, uiteindelijk een rij eindsymbolen uit het vocabulaire voortgebracht. Indien in dit proces
op een gegeven moment verschillende regels van toepassing
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zijn kunnen ook verschillende rijen eindsymbolen worden gegenereerd door de formele grammatica. Alle zo ontstane rijen eindsymbolen worden zinnen genoemd. En al deze zinnen tesamen
vormen, zijn de formele taal gegenereerd door de formele grammatica. Uitwendig bekeken is een formele grammatica dus een
systeem dat een formele taal genereert.
Op deze manier hebben we ons gedistantieerd van de natuurlijke linguistische begrippen grammatica en taal. Alleen de
vormen en de nomenclatuur ervan hebben we behouden. Het
zijn formele wiskundige objecten geworden waarmee we formeel kunnen manipuleren. Dit maakt <lat formele grammatica' s
en formele talen middelen zijn voor de communicatie van de
mens met de machine, de computer bijvoorbeeld, en voor de communicatie tussen dat soort machines onderling. Ik zal nu nader
ingaan op het verband tussen formele talen en abstracte autornaten.
De vervangingsregels van een formele grammatica, die een
bepaalde formele taal genereert, zijn soms vrijwel direct om te
zetten in de toestandsfunctie van een abstracte automaat. Hoe
dat precies in zijn werk gaat kan ik U hier niet uiteenzetten. Bij
<lit omzetten van de vervangingsregels in een toestandsfunctie
komen de syntactische symbolen van de grammatica overeen
met de toestanden van de automaat en het syntactische beginsymbool correspondeert met een speciale begintoestand. Verder
correspondeert het vocabulaire van de formele grammatica met
de verzameling invoersymbolen van de automaat. Voor sommige soorten formele grammatica' s zij n zo de erbij passende
abstracte automaten te bepalen. De relatie tussen zo'n grammatica en de erbij passende automaat is als volgt aan te geven. Veronderstel dat de abstracte automaat in zijn begintoestand is en
dat een zin uit de formele taal symbool voor symbool wordt
toegcvoerd aan de automaat. Deze zal bij elk symbool van de
zin van toestand veranderen. De structuur van de zin wordt
daarbij geanalyseerd doordat de automaat van toestand naar
toestand overgaat en de toestanden overeen komen met de
syntactische symbolen van de formele grammatica. Aan het eind
van de zin gekomen bevindt de abstracte automaat zich in een
bepaalde toestand. Deze eindtoestand noemt men een accepterende toestand van de automaat om aan te duiden dat alleen
een syntactisch correcte zin de automaat vanuit zijn begin12

toestand daar naar toe voert. Een rij symbolen uit het vocabulaire van de formele taal die syntactisch gezien geen zin vormt,
brengt de automaat vanuit zijn begintoestand naar een nietaccepterende toestand. De uitvoer van de automaat bestaat uit
een ja-of-neen symbool dat de syntactische correctheid van de
toegevoerde symbolenrij aangeeft en bovendien een weergave
van de toestanden die doorlopen zijn en daarmee dus een weergave van de structuur van de zin.
Globaal gezien komt het verband tussen formele grammatica's
en abstracte automaten neer op het volgende. Een formele
grammatica genereert de zinnen van een formele taal door eindsymbolen uit het vocabulaire ervan op syntactisch correcte
wijze achter elkaar te plaatsen. Als aan de bij de formele grammatica passende abstracte automaat een rijtje eindsymbolen uit dat
vocabulaire als invoersequentie wordt toegevoerd, maakt hij een
syntactische analyse en beslist of het een syntactisch correcte
zin van de formele taal is. Bovendien geeft de automaat als uitvoer een weergave van de structuur van de zin. Deze structuur
is van belang als de toegevoerde zin ook gei"nterpreteerd moet
worden, d.w.z. als de automaat zijn resultaat moet doorgeven
aan een mechanisme dat iets naders moet doen in reactie erop.
Maar dat is nu niet aan de orde omdat ik daarmee weer op de
semantiek stoot. Hier is het alleen van belang dat een abstracte
automaat met een begintoestand en bepaalde accepterende toestanden een formele taal bepaalt, vastlegt. En wel de formele taal
die bestaat uit die invoersequenties, die de automaat vanuit zijn
begintoestand doen overgaan in een accepterende toestand.
Uiteraard dringt zich nu de vraag bij U op naar het nut van
de wiskundige acrobatiek die ik U zojuist geschetst heb. Immers
formele grammatica's zowel als abstracte automaten zijn wiskundige systemen en, hoewel ze verschillend van aard zijn,
bereik ik er toch hetzelfde mee, namelijk het bepalen van een
formele taal. Om de betekenis van het bekijken van beide systemen aan te geven zal ik gebruik maken van de relatie tussen
formele talen en programmeertalen enerzijds en tussen abstracte
automaten en digitale computers anderzijds.
Welnu, een programmeertaal is een kunstmatige taal waarmee
een programmeur de communicatie onderhoudt met een computer. Het is een voorbeeld van een formele taal, immers een
computerprogramma bestaat uit een rij opdrachten en gegevens
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die allemaal symbolen zijn uit het vocabulaire van de betreffende
programmeertaal. Die symbolen moeten heel precies volgens de
syntaxis van die taal op een rijtje warden geschreven omdat de
computer het program ma anders niet accepteert. Zo' n programma
is dus een zin uit de programmeertaal. Hetdoel van een programma
is natuurlijk meestal om de computer gegevens te verschaffen
tesamen met opdrachten volgens welke die gegevens moeten
warden bewerkt. Maar met het praten over bedoelingen overschrijd ik weer het kader van mijn verhaal en kom ik op het gebied van semantiek en pragmatiek van talen waar ik niet op in
zal gaan. Waar het mij alleen maar om gaat is <lat een programmeertaal een voorbeeld van een formele taal is.
In verband met de Turingmachine heb ik U straks al verteld
<lat een digitale computer een realisatie is van een abstracte
automaat. Dit zal ik nu enigszins moeten uitbreiden door er nog
wat bij te vertellen. En wel dat een computer zonder meer een
nogal onhandelbaar apparaat is waarmee niet gemakkelijk te
praten valt. Veronderstel dat we ermee willen communiceren in
de programmeertaal die gebaseerd is op een gegeven grammatica. Door nu een geschikte rij symbolen, interpretator genaamd,
in het geheugen van de computer te zetten bereikt men <lat het
resultaat, computer plus interpretator, een automaat is die past
bij de grammatica van onze programmeertaal. Als nu een programma, dus een zin uit onze programmeertaal, aan de computer met interpretator wordt toegevoerd, zal <lat programma
eerst syntactisch geanalyseerd worden. Als het geaccepteerd
wordt, dus als het programma syntactisch correct is, kunnen
daarna, mede op grand van de structuur-analyse, ook de opdrachten die het programma bevat warden uitgevoerd en het
resultaat daarvan warden afgegeven. Hiermee is het verband
tussen formele talen en abstracte automaten in concreto aangegeven, zij het erg kort en globaal, als de relatie tussen programmeertalen en digitale computers.
Dames en Heren,

Met het voorgaande verhaal heb ik geprobeerd U te vertellen
over abstracte automaten en formele talen zonder al te abstract
of formeel tewerk te gaan. Ik hoop dat ik U door mijn uiteenzetting een redelijk, zij het nogal summier, beeld heb gegeven
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van onderwerpen die mij boeien en waarover ik doceer. Ik kan
U verzekeren dat deze onderwerpen uit zichzelf aanleiding
geven tot fascinerend wiskundig werk met alle abstractie en
formalisme dat men zich wensen kan. Ook is het heel goed mogelijk om in dit gebied reele problemen aan te pakken in het kader
van een zeer concrete achtergrond. Met mijn verhaal heb ik
bovendien geprobeerd globaal de betekenis aan te geven die
deze onderwerpen hebben voor onderwijs, voor onderzoek en
voor de samenhang van enkele gebieden van wetenschap en
techniek. Maar ik kan er niet mee volstaan te bekennen dat het
fijn is de gelegenheid te hebben om over boeiende onderwerpen
te doceren en er aan te studeren. Het is ook nodig om enkele opmerkingen te maken over de implicaties voor onze samenleving,
want die zijn er zeker en komen steeds pregnanter naar voren.
Ik kan dat heel simpel aanduiden. Het is duidelijk dat de theorie
van abstracte automaten en formele talen nauwe banden heeft
met digitale computers en het mogelijke gebruik ervan. Anders
gezegd, deze theorie vormt een deel van de zogenaamde computerkunde, dat is de wetenschap van computers. Daarin bestudeert men niet zozeer de bouw als wel de werking van computers
en ook, en dat is een wetenschappelijk veel minder ver ontwikkeld deelgebied van de computerkunde, de programmatuur die
zich bezig houdt met de middelen voor communicatie tussen
mens en computer en tussen computers onderling. Welnu, vooral
de steeds sneller en intensiever optredende invoering van het
gebruik van computers in vele maatschappelijke processen, zoals
bestuur en administratie, maakt dat de vraag opkomt: waar
gaat dat naar toe en willen we dat wel? Dit is geen loze vraag,
maar een heel reeel probleem dat de toekomst van ons allen
betreft. Ik ben niet in staat om U hierover, hie et nunc, een
evenwichtige en gefundeerde uiteenzetting te geven. Wei ben ik
ervan overtuigd dat het een belangrijke vraag is zodat het nodig
is om er aandacht aan te blijven besteden.
Dames en Heren Studenten,

Het is een goede gewoonte om in een inaugurele oratie enkele
opmerkingen speciaal tot Ute richten. lmmers een deel van Uw
opleiding en ook een deel van Uw persoonlijke ontwikkeling
wordt in Uw studententijd gerealiseerd zodat U nauw betrokken
15

bent bij de docenten die daarbij kunnen stimuleren. Ik neem aan
dat relatief weinigen van Ude behoefte zullen hebben, ofkrijgen,
om nader kennis te nemen van het nogal specialistische onderwerp van abstracte automaten en formele talen. Uiteraard wil
ik graag allen, die hier belangstelling voor hebben, zo goed mogelijk helpen om in dit vakgebied door te dringen en er ook de
charmes en de implicaties van te ontdekken. Maar mijn leeropdracht in zuivere en toegepaste wiskunde houdt ook in dat er
verschillende andere stukken mathematiek zijn waarover ik
doceer. Daardoor zal ik met betrekkelijk velen van U althans formeel in contact komen. Ook daarbij wil ik graag proberen zinvol
bij te dragen tot het bereiken van het doel waarvoor U werkt.
Bovendien hoop ik dat we ons gezamenlijk kunnen buigen over
onderwerpen die ons boeien, of ze nu van vaktechnische of meer
algemene aard zijn, om daardoor iets van menselijk geluk te bevorderen.

Zeer geachte Toehoorders,
Bij deze openbare aanvaarding van mijn ambt wil ik graag
allen danken die tot mijn benoeming hebben bijgedragen. Ik vat
dit samen door mijn erkentlijkheid uit te spreken jegens Hare
Majesteit onze Koningin, die mij heeft willen benoemen.

Mijne Heren Curatoren,
U dank ik voor het vertrouwen dat blijkt uit het feit dat U
mij voor deze benoeming hebt voorgedragen.

Mijne Heren Leden van de Senaat,
Enigen van U waren mijn leermeesters in de jaren dat ik aan
deze hogeschool studeerde. Ik ben blij dat ik veel van U heb
geleerd wat ik zal kunnen gebruiken bij de uitvoering van mijn
taak als een der Uwen.

Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Medewerkers van
de Afdeling der Algemene Wetenschappen,
Reeds enkele jaren ben ik met plezier werkzaam in de Onder16

afdeling der Wiskunde. Het prettige contact met U heeft me
steeds gestimuleerd, zowel in het werk als in een persoonlijke
betrokkenheid bij het wel en wee van de afdeling. Ik vertrouw
dat onze samenwerking ook in de toekomst plezierig en vruchtbaar zal zijn. De groep der instructeurs wil ik speciaal danken
voor de bereidheid tot steun en informatie die ik van haar ondervonden heb.
Dames en Heren,

Van deze gelegenheid maak ik graag gebruik om uitdrukking
te geven aan mijn dank en waardering voor het vele wat ik van
mijn speciale leermeesters heb meegekregen. U, van Soest, hebt
mij, vanaf mijn eerste jaar als student in Delft, de gelegenheid
gegeven om te assisteren bij cybernetisch onderzoek. Uw persoonlijk voorbeeld van wetenschappelijke interesse en van warme
menselijkheid heeft veel voor mij betekend en doet <lat nog. lk
hoop <lat Uw invloed zal blijken in de manier waarop ik mijn
taak hier vervul. U hebt mij ook naar Warren McCulloch gestuurd, wiens invloed op mij en mijn vrouw blijvend is. Zijn
hartelijke vriendschap, zowel als zijn opwindende stimulance
op wetenschappelijk terrein , is een grote verrijking. U, Loonstra, hebt mijn promotor willen zijn. Uw belangstelling voor
ons wel en wee en Uw noeste vlijt in mathematicis is mij een
voorbeeld.
Ik heb gezegd.
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