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VerslaLQ.VJll : hel jaar: .194§....
1. !n Het Curá_t_o..r.iJ.!.l!LVan het Mathm!l!:itisch Centrum kwam een 'l>•ijzi~ing
doordat Prof, Dr. H.R. Kruyt te t't.-:i·~ht al5 l:!.d t?etrad. Iii=. t .Jtt.:~-
torium bPstaat derhalve than::; i.:.:i.t dé. ;1er<1n:
Prof. Dr. J. Ch:y, V.Q~!·-~_ .; t Hir
Prof. Dr . _].r~J. A ! __Q ::;}_:~~ ::-1_•;" ~0 ·'.! 4' . - pe:mingmf'e ster
Dr. G.A. Bo:J_Jçe_,_.:;_t_e~.yh oun-.n.l~~~ ·::·"' l' "HHl O.K. & W.
Mr . A . d'9 Ro:>t;._ \·l.3th<:>i d sr •1~î"\ ~ :r. s·'."o<n da.T.
Prof . Dr. Ir. C.B. fü.s t.e"o
Prof. Dr:-V:-J.1>. ,•aïi J;~f(G
Prof. Dr. H.R. Kt·U''"
Prof. Dr. B. van cÏ(l; Pel
J . _1~.-1.~,t~
Prof. Dr.
Prof. Dr. G . 1·1 .-V~-~I:J:..~n .:: .:-..1!.n:r.t
Het Curatorium ve1ga'leroo op : i1 Maart 1948. en 19 Augustus 1948

Ir:-

2. In de samenstellin g van het J2.i.r.gç_to~iJJ.!!! (Raad van Beheer) ~·am g E' ··

nerlei 1t•ijziging. Het b, s t a at ui t <J e l!et'en :
Prof . Dr. J.G._...Y!tllf;l f_Ç].l.:r>J.it, Di.rPctemProf._ Dr. J ._F.: __l,S:QkSJt!&, s,1::-;.~i::-;:ar~. 11
Prof Dr. D. Vf.!.C_}.d,t}I",_t:,1..1~
De Raad van Beheo~ hl t'~.C G E:W eroot aantal vergaderin gen en intE"rne
besprekingen . Bov"7r..u°h.'n. \''."'i.'rt:::.n c'he> .~<..e binnC'n- e n buitenlandse be zoekers veer bezpre"dUJ€: n c- ;l i'1;.t t-'~ .~; ema:isc:1 C'<>ntrum ontvangen,
o.a. in Maart P1·of. ~ - E'ole.n \ li.3. A.Js in ApriJ Prof . S. 11ac Lane
(U. S . A .), Mr. Warren t •H·v~-.· var! d.':ö' Rockefeller F'oundation , in Juni
Prof. Dr. Dirk Brouvrer \·ar, de YeJ.e Ur11 versity (in verband met moàe~
ne rekenmetho<J 0n), in JU. i M<:"'X'. D:r . Mi~a Rees van het Office of
Naval Rese<>rch, Wàshi.ngron D.G . 1 fo ~ ugustus Dr . J .N. BigE> lov van
het Institute of Advanced St~rly, P-·~caton N.J., in September
Dr. V. Prasad, D". W. \·'r c.r.a r:-n Pr0." , Dr. S . Kol Ta r, in October
Prof. Dr . H. tlo u~, Prof . Dr • .::, , Sri."'!'~" i. u t Zû:i:- ! 0h, Prof. Dr . A.
Denjoy uit Pa:r1.j3, Prof. Dr. G. s::,1;"ö va:i de St<l L"l:.'orj Unive;rsity
Californië, Dr. !Vi. Kr<1.~m~r, Par:i.j $ ..,n lt'. ~. Ft'fl:'ll•.1. ~ l van de Naval
Ordnance Le.hora tm:·y. \.fa~ t~ Oo.k Mó. GC'dure'1do è\,'3 Maand November
~"aren geregeld o p hêt N<.• '•11 \>1le. ~i!; ".: h r,;!'i1trum aan •e zig Prof . Dr .
P. Erdös van de Svr a ~us ~ u,11;.-f"rCHJ \U .S.A. ) e;1 Prof. Dr . A. Renyi
(Boedapest).
1

1

3. De Raad van Bi.j s_tand i.•erd enkele malen aangevuld. Een lijst van de
leden gaat hierbij.

4. Mede,..erkers, Prof. Dr . B.L . van der Waerden r"patriE>è.rde in dE> looî

van de zomer en aanvaardde prr 1 ~ ep t~ mber 1948 aijn functie als
chef van de afdeling Toegepaste Wiskunde.
Dr . F . van der Blii v erliet door een benoeming elder s per 30
September het Mathema j_sch Centrum. In E>en bijrenkomst van de vol"'
tallige staf van het Mathemattsch Centrum 1 ··erd van d~z e zeer g"'waardeerde medeverker afscheid genomen. Het Curatorium benoe mde
tot medei.•erkers voor de Zuivere \o1iskunde de lieren W. p"r_emans
(1 October 1948) en C. Schggj;. (1 September 1948). voor-de- afdeling
Toegepaste Wiskunde de Hoer J .H.B. K~mperman (1 October 1948) met
dien verstande, dat ook d e beide andere Heren zo nodig ter bes~h'i.k
king van de afdeling van Ptof. van der ~~erden staan.
In de Rekenafdelin g \'S.S r f' eds in 1947 tot vast mede,·•crk er benoemd de Heer _._~. Scho_eri . Deze aan..raardde z.ijn f:wctie op 1 Fe-·
bruar 1 1948 •
In 1948 verlieten ons enige rekenaarste rs, d och piem.rE> krachtirn
konden worden benoemd . Ycor het I.abo.ratoriuur :.·•erk in verband mt>~ è.e
bouw van rekenmachin es ve:rd Al::l instr t1 mentmak0r aangesteld ~-Q~~l
( 1 Maart 1948) . Hola.as werd de ze per i September opgeroepen in t:Ü j .1
taire dienst, evenals reeds eerder me t de physische assistent

.-

- 2 ·C. Schol te ,.·as geschied . In de plaats van C. Bogerd kon aan hPt
einde van het jaar per 1 Jan. 1949 ~"orden benoemd: J.J. D9s~ .

Tevens i.•erd nog in November een
R.M, Jonker.

ler,rljng-instruml"ntmak~r

aangP'Ste]

Als typiste verd aan de Rekene.fdeling nog toFgevoegd l•1ej .-g.:......r:0r)::~~.n
( 15' Augustus 19l:-8) •
In de loop '\0.n hE'lt jaar "'a1'den Pnige candidaten in de \l'is- "'~- f ::~ ·.
kunde tot assist r nt benoelll1 . D<> assistE!nt J . H.C. Jansen var! •h ·. -;, .'
ling Statistiel<: verliet bl:t Ma~h€'matisch cënti·:lm op-30·,iuni , ,;:,c
'\l'egens zijn benoeming aan de hlJk::>•rerzekeringsbank.
De personeelsbezetting van hot M~th&ca ti sch Cen~rum is dient~~rc\·J
ge op 31 Decembor 19l+8:

Prof. Dr. J.G. van der Corput, Voorzitter

Raad van Beheer : Prof . D:- . J ,F . Kc.Y.sJJa, Secretaris
· -Prof . Dr . D. v~n Dd2~z ig
Afd. Zuivere

\-.11sk1mg~ :

Me da~··erkers:

onder leidit:!J van Prof.Dr. J.G. v. d . Corpnt
Pn Prof.Dr . J .F. Koksma .

9-' i~7
1 - 9- 't1 8
1-1 0- 1 48

J. Korevaar

1-

c. Sclngt

W. Perenans
Assistenten:

Afq_.

To~g_~..2..ê_ste

Chef :
Medewerker:

J.W. E . Vc~

fu;kenafd1?li_ng:

Chef;
Mede"·erkers :
(tijd.)
Assistenten :

trumentmaker :

1~-11-'47

~ - 10- 1 48

WiskunÇ.Ji:

Prof'.Di:·. B.T..,·; en c1') < Wee:r1P.n 1- 9- 1 48
J.H.B. Kemp~·i.'.üan
1-10- 1 48

!fd . Stat i sti~.k :
Chef:
Prof . Dr. D . va.r;
l'ledewerkers : J. Hemelrijk

Assistenten:

3-11 - 1 47

D. Korte~0even
P.A.J. 8~te~!h ~e k

lJ J..1-:,~· .lg

H. Thf:liJ.

Dr. Ir . A. van

Wijn~A sr~?n

1- 2- 1 48

1• • L. Scheen

Ir . A. M.

Rc~ultc

W. C.A. Kok·
J. A. Zo!lnev.:ild
B.J. Loopstra

J.F , K~ger
J.J. Dcst

(\.ii.!:::c.ass.)

( p11ys . ass.)

rl.instrume ntmaker :i-i.M. J onker
Rekenaarsters : Th.M. Chr. S chäffer
G.C.F .E . Allede.
R.D.M. Mulder
L. Kaarsemaker
G. Bottert•eg

Typiste:

3- 1-'49
1- 3- 1 48
1- 8- 1 48

1- 8-'47

15- 6~ 1 48
1- 1- '49
29- 11 - 1 48

1- 1- 1 48
1- 8- 1 48
1- 8- 1 48
1- 9- 1 48

1-10- 1 48

C. Langereis

15- 8- 1 48

E. ttey - de Herder

J. Septer

11-11- '47
4-1 2-'47

B.J. van Ommen

14-1 2- 1 47

agmin1strat1~:

portier:

1- 1- 1 49
16- 9-'li8

.-.
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- 3 1. Gebou"19n, In de huisvesting van het Mat hFmatisch Centrum k,·am g r -

durende 1948 een interne Yij ziging . In h f't b"gin van het jaar ,.,.arPn
Administratie, Re kenafdeling , benevens gedeelten van de andere afde·
lingen gevestigd in de v'ijt t enbachstr . 5, tPn•ijl de rest, t •aaror.d ri·
de Bibliotheek, "'as ondergebracht in de Nieuwe Kerkstraat 124. Bo vt:-:
dien "'as het physische researcwerk ondergebracht in het physiscl:.
laboratorium der Gem. Universiteit, Plantage Muidergracht 6 . Dêl.;r ·i. 1
de Wijttenbachstraat z.ich steeds meer het bez• ·aar van de

afv·e ~:!. 6!-c·:t •

van de Bibliotheek en het daarmf>e verbonden bezii•aar van de verf' ~H· 1.
ding van enige afdelingen over t• ee of dri r gebOU'l>'en deed ge voele P .1
werd me t de komst van Prof. van der Waarden de bibliothePk naar h e:
gebouv \:'ijttenbachstr.5 overgebracht, hetgeen een fundamentele ,,·i jz:
ging in d~ indeling der vertrekk~n betekende . Alleen de afdeling
Mathematische Statisti ek blPef (wegens ruimtetekort in hf't gebom··
Wijttenbachstr. 5) gehuisvest in de Nieu11•e Kerkstraat. De ruimte aldaar i.·erd tevens ingericht als collegezaal. De zgn. "avondcursus",
benevens de colleges van Prof . Dr. B.L. van der Waerden als bijzonder hoogleraar aan de Gem.Universiteit ii•ordE"n daar thans gegeven.
Voor de meeste andere voordrachten "'erd ge bruik gemaakt van de gastvrijheid van de laboratoria der Vrije Universiteit in de Lairessest1
174 . Het physische researchwerk van de Rekenafdeling bleef gebruik
maken van de d• or het MathPmatisch Centrum op hoge prijs gf>stelde
gastvrijheid van het Laboratorium van Pr of. Clay.
De bovengenoemde interne verhui z ing ble ek inderdaad e0n grote vet
betering, al "·erd, mede gezien de u1tbre1ding der diverse afdelinger
het ruimtegebrek inderdaad nijpend . Daarom verd voortdurend uitgezie
naar betere huisvesting, "'aarbij gr ote mf'dev·erking van de zijdP ''3n
het Stadhuis "'erd ondervonden. DivPr se gebou,..en ,.,,erden bf'> Zicht igd .
Aan het einde van het jaar 1·•erd aan het Mathf'matisch Centrum h.t>t
schoolge bouw Boerhaavestraat 49 t oeg(''l-1eze n. Met ingang van 1 P r-+• t:ari 1949 kon hiervan reeds ren derge~ !jk gedePlte i•orden betr ok~~n
(tijdelijk aangevuld met een gedee l\.e v a:"l hf't gebou1· Boerhaave!,-, .~ .5
dat daarin de gehele activiteit van ii<"'l Yiathematisch Cent.run; ~<:.:..1~
worden geconcentreerd (uiteraard afgr-zi e:i van de cursus sen :-~ .'. 1c. ,
Amsterdam en misschien ook van enige Amsterdamse voordra ~htan) .
Het ligt in de bedoeling dat in de l oop van 1949 het get cw" :C:M~
haavestr .G-9 geheel i.•ordt in gebruik gnnomen, zodat dan het p an"~ .L~)-,:
haavestr. 51 "'eer kan ",orden ontruimd.
De schoonmaak van het pand Nieu1·•e Kerkstraat geschiedde weer d.c..c1
Sociale Zaken en die van het pand v'ijttenbachstr. 5 'l<•as door de Ré.'ad
van Beheer opgedragen aan een particuliere firma.

2. Bibli t theek. Deze 1·•erd in 1948 • P passende "'ijze gecompl1>teerd en

uitgebreid. Een aantal '·•aardevolle sche nkingen 1·•erden door het
Mathematisch Centrum in dank aanvaard. De catalogus, die in 1949 v ~J
schijnen zal , 'll'e rd gereed gemaakt.
De tijdschriftenruiling met buite nlandsP instanties onder gebruj!t
making van de "Indagati• nes Mathematicae " bre idde zich nog geregeld
uit.

3. Ook in 1948 werden de 11retenschappelijke mede111erkers aanmerkelijk

i.~

be slag genomen door organisato ~ ische e n administrati ~ve be slom.meri~·
gen die hen vaak langdurig aan hun "'iskundige arbeid onttrokken . D"'
Raad van Beheer mocht ook in 1948 profitere n van de activiteit van
Mevrouw Mr. J.C. van der Cornl!t-Houi ·inck, die belangPloos de finar.ciële administratie en de aanvullendf' voorzie ning van meubilair v e~ ·
zorgde. Als accountant van het Mathematisch Centrum is opgetreden dE
fa. van Dien, van Uden & Co . , die zich o.m. he eft belast met het
ontwerpen van de financiële jaarstukken over 1948, die e ~ n afzonder ·
lijk f1nanciäe1. rapport vormen .

.-.

- 4 C

~.n.s.Ch§J.ppeli j}s_e_.)~e.r.kzqaml!g_d_~I'.h

1. Een vnornaam deel van de verkzaamhe<"en van het Mathematisch Centru
had "'eer hetrekking op ~Jä~n en voordracpten. Als bijlagen gaa
hierbij de roosters over het voorjaar 194~en het najaar 1948, bPnevens die betreff<nde enige afzonderlijke cursussen. Van deze zjj
allereerst genoemd de voortreffelijk geslaagde vacantiecursus voor
leraren in .Amsterdam gehouden. Hij had betrekking op grondslaGenproblemen en 1··erd gPorganiseerd in samem·erking mPt de NPderlaricl .;,e
Vereniging voor Logica. Bij de voorbereiding '•'Prd dankbaar g f'brt~:l.}~
gemaakt van de adviezen van Prof. Dr. E.W. Beth tf' Amsterdam. In è
in het vorige jaarverslag gPnoemde Commissie uit het Mathf'matisch
Centrum, Wimecos en Liwenagel, 1•elke onder·werp, plaats, data, enz .
voor deze vacantiecursussen voorbereidt, is Pnige •·ijziging g~ko~~
Ze bestaat thans uit de Heren:
D~_
. _H~JI· Buzeman, voorzitter
Dr. H. Mooij, s~cretaris
11. G.H . Birkenhäger
;G__v.f!!Lj\ndel , inspecteur der lycea
Prof.Dr. o. Bottema
Ei_o f__._ -P..:r:...._ _G. H...'.. . Grosbeide
Dr. ~Q.!.-WiPlen_g_ê_s_. vertegen"1oordiger Li1·enagel, teri"ijl
Prof .Dr. J .F. Koksma in de C-!immissie de Raad v .Beheér verte gem"
Ten t.,.•eode moet vorden gemoemd de uitmuntend g.,.slaagde Topologi
sche Dag op 11 October 1948, georganiseerd onder leiding van Dr . J
de Groot (inmiddels beno~md tot hoogleraar te Delft) trr gPlegenheid van het bezoek van Prof .Dr . H. Hopf uit Zürich.
In 1948 voerden voor h"t Ma thnma tisch Centrum V<" lC' bui tt=mlander
h~t ~oord, o.a. Prof, Dr. G. Sze e5 ( Stanford Univ.) (over Scient~
fic Training in Europe and U.S.A.), Fr of, Dr . E . Stiefel, Prof.Dr.
D. Brom•er, Prof. Dr. S. Mac Lane, P1•0.:':.Dr . H. Hopf; Prof.Dr. P.
Erdös sprak over diverse onden erpe11, o , a. over het nn>uwe (nog ni
gPpubliceerde) beidjs, dat hij tezacn:r'.. ir,-,t b,, Si41berg hr>eft g f-'· ,~n-·
den van dP riem etalst . lin. Op g~~1ci van dez? voordracht e ~ nL
aanslui tendA co loquia i·prd hot bG'V'.l ~ :i in zo ee.-:voudig :noge l i~ :te
vorm door Prof . v.d. Corgu:t neerg-=.sr:!H'P.Ven ; als scripturu nr .1 'J':.•n
het Mathemätisch Centrum is h0t v oo~ belangste:.llenden v""rkri j i;:)é.·;,r
gesteld. Als scriptum nr .2 zal verschijnen het belangrijkP be, ._l~ .-:;
van Dr. A. Renyi, dat üder natuurlijk getal te schrijvPn is a ls
som van een priemgPtal en een bijna-priemgetal; hi~rover gaf Dr.
Renyi voor het H.C. een seril? van 4 voordrachten .
In grote belangstelling mochten--zrëh de voordrachten over
"Elementair.J'l ..ond...er'l>•erpen van hoger standpunt uit" verheugen, terwTJraecolloquia over Noderne Algebra te Amsterdam, Sittard ( onà.9
leiding van Dr. F. Loonstra) en Eindhoven (onder leiding van Pr of ,
Dr . A. He~ting) eveneens zeer geslaagd genoemd moeten worden.
In 1948 verd op initiatief van de heren van der Blij en Korevaa
een aanvang gPmaakt met een serie voordrachten onder de titel ".Actualiteiten", ''elke werden gehouden op de Zaterdagen ~··aarop ook he
Wiskundig Genootschap vergaderde . In het voorjaar werden de spreek
beurten af1·isselend verzorgd door de genoemde beide h eren . In het
najaar werden ook sprekers van buiten het Mathematisch Centrum uit
genodigd. Het ligt in de bPdoeling deze .voordracht~n te continuere
Grote toeloop hadden de Zaterdagmiddagvoororachten van•_?rof. v~
~ig over ~pific_s.
De avondcursussen, gegeven door d~ H. H. van der Blij, Korevaa~
en Heyting en na het vertrek van Dr. van der Blij alleen nog door
laatsgenof'-mdfi t'·•ee here~" ll'Orden nog ste .,..ds trouw bezocht. Deze in
1947 ingestelde ti·•eejarige cursus bP.doelt 'l> iskundig begaafden, die
gr·en gPlegenheid hadden tot universitaire studie, in dE' gelegenhei
te stellen hun tekort op mathematisch gebied aan .te vullen.
De Heer W. Peremans begon met f' en nieu"1e cursus voor Medici en
~iol~geny die levendige belangstelling geniet. Hetzelfde geldt voo
1

1

.- .

- 5de cursus van Prof. Dr. H. fr~ud~ntha l t~ Utrecht over NumeriPke
en Grafische Methoden.
- De samen"rerking met hPt Dispuut Thomas J . Stif>ltjPS te RottPrdam bleef als in 1947, nauw en vruchtbaar. Aldaar konden t~ngevol
van deze samenwerking diverse voordrachten en cursussen plaats vi
den.
Behalve de boven reeds genoemde cursussen van Prof . Freudentha
en de Heer Peremans werden op het gebi ed der toegepaste "riskunde
nog druk bezochte cursussen gegeven door Prof.Or . B.L. van der
Wi.i
Waarden , over de "Lé!!>lace- transformatie", door Dr. Ir . A. van
gaärden "Principes- der Electronische Rekenmachines" en ove.r 11 Moch~
ne ]fékenmethoden '', door de heren Pr of. Dr. D. van Dantzig en Dr .
J .J. J. Dalmulder over Mathematische Statistiek (te Den Haag) 1 doo
de H"eer Har kink over machinerr- kenen on ver"•ante onder"•erpen l te
Den Haag)
Van vrijwel alle voordrachten kon aan het auditorium van tP vo
een min of meer uitgebreide syllabus ter beschikking "'orden geste
Van sommige voordrachten of cursussen (b.v . dej.ctualiteite n, de
Significa, de Mathematische Statistiek, de Asympt""otische Ont' ikke
lingen) hadden deze syllabussen h~t karakter van ePn volledig rap
port, resp . een uitge1'•erkt dictaat.
2. Wat het intPrne '\o•etenschappeli jke "'erk betreft, zij allereerst g

\orezan op de :ln het najaar ingestelde "''erkbespreking~, die des
Zaterdagochtond s '"erden gohoudeh . Hier legden dP mflde\·•Prkers van
het Mathematisch Centrum onopgeloste problemen aan de andPre medP
werkers voor . Als de gf legenheid zich voorde r-d namf'n somP ook
mathematici van buiten aan deze besprekingen deel. Dit i.•as o.a. h
geval met de heren Denjoy , Erdös en Renyi.

3, Voor hun verdere ~iskundi ge opleiG1ng 7P.rblevPn voor korterA cf
langPro tijd aan het Mathematisch Centr um de jonge buitf'nlandtl1
"'iskundigen F. Gijsse~ (Louvenj~ I.-ilV'J::.~ühl (Parijs), D.v.d~
Reyden (Pretoria}, ter,,,ijl de Heor Y.!lll. c!E>r Va~~-t, bioloog to
Leiden zich onder l eiding van het Matne11mtisch Centrum in de lta~,'I
Statistiek hAkwaamt . Ook deze heren na:nen aan de \.•erkbesprekinge:i
deel. '
research~~rk betreft, dit vond plaats in alle afdelingen
en wordt afzonderlijk gememoreerd in dP hierachter gevoegde afd ~ ·
lingsverslagen.

4. Wat het
D

Hoewel geheel los staande van he t Mathemat isch Centrum moeten hio
worden vermeld de bijzondere professoraten in "actuariële leer do
Sociale Verzekering" en " actuariële leer der levensverzekert ng':
"de Toegepaste Wiskunde, "'aarvoor rasp. werden benoemd de heren
Dr. C. Campagne, Dr. J. Engelfrie t en Dr. B. L. van der Waerden,
daar deze leerstoE>lP.n voor een deel tot stand zijn ·gr komen ~Pde
dank zij het initiatief van hf·t Mathematisch Centrum. De Her~n
Campagne en Engelfr iet aanvaardden beide op 25 Octobrr 1948 hun
ambt, waarmede de studie voor actuaris aan de Gem. Univers iteit
een feit '\'•erd. Prof. Dr. B.L . van der Waerden is ev<neens reeds n
zijn colleges begonnen; zijn inaugure l e Tede zal in 194? Y.>~en ~
houden.

Verslag van de Afdeling Zuivere \&'iskunde
1. De Heren van der Corput en Koksma hielden zich bezig me t d1vrrse
problemen op het gebied van an.<i"l.~rse, algebra en getallenlee r. O. a.
leidden de bP-sprek1ngr n mnt bP.zonkE>rs ven het Mathe~a~isch Centrum
tot diverse onderzoek!n gan, o.a. van CTdös en van der Cornut over
de priemgetal stelling, va::. Sale'!l en f\ok.sma-o .rc>1· eig,~ns ~hal'.:pe n van
meetbare functies, van Erdfs en Kohs:na OVC'r € l~jl<\r r rde-li!'lg modul,.,
en diophantisc he approxi111nt~es. Divc:c.:P ~?l~catJ.-<,s ovrr d"Ze onder
werpen z:tjn in voorberei<l5. rig . Onèe>r zo ~ t~.!'igen vtm van der Ccrput en
Kemperman over getalsystel!'l en ztüï.et. !.!'l 191;.9 versc:lijnen . Van der
Corput hield ve:rschi.lle:i< lû vooi..'<1H1.c~; ·t;in over zijn re~ e ntf' cr.dE•r zoo ki~gen te Cambridge, London, ba~eJ, Z~rich, Bern, F~ibourg, Lau3ann
en Gen~ve, o.a. over de hoofd.>tclU. ng der algd~ra •3U de methode der
·
kritieke punten.
2. Het Coll11quium Asymptotisc he ontwikkelin gen ,,·erd i·•eer gf'regeld ge -

houden. Behalve de he:r'3n ve.n der CorP.Ut E'n van Veen, sprak de Heer
Dr. R. Timman. Het besprokene ''erd tC'lkenmale schriftelij k vastgelegd, ter voorberPJ.dj ng •1a n hat hé:n'5.boak, dat het doel· de:- colloquia vormt. Nieu•,ip vond::: ~en ~·e-rd1rn gcdaen en reeds bekende methoden
werden verdiept of gegeneralls se=d.

3. Met de voorbereidi ng van eon ni.c'l\t'e bewerking van Koksma 1 s "diophan
tische appr<'tximati es" kon
den begin '"'orden gemaakt.

,.,~ ~ e~w

tl,jtJeP.b:;:-s\.": nog slechts

oen beschci

4. De mede\'•erkers van der Blij en Korevaar namen eind" 1947 het initta
tief

tot het houden van voordrachte n

o~er

recente ont\'•1kkel1n gen

in vcrschillC'n de gebiE!den der 6<liv,<>ro W~ sku::idr· . Onder dE> titel

11
Actualiteite n 11 l•erden deze v00:.·draciltEi n in 1948 rt' gelm9.tig gehouden; sprekers waren, brhalve ven der fü.~. j ( t"·ee maaJ.) en Korevaar
vier maal), Prof. Dr. H.D. Klooster ma::'.! on dP. He er J. Y.~m:;;><'rman. Va n
deze voordrachte n werden :in tl~ ::!'&e~l zeer ui.te r b::-":iac; srliabusser1
vervaardigd , die tegelij!{ ••i;, r.:len op~t'nomt?n in à.e scrfo 'ffopporter.
Zuivere Wiskunde 191f8 11 ( zio bijJsv0sgde lijs c).
BovPngenoem'.ie medever]<:ers bc.~;tE:u.;. J,1 !:1 oen gedPelte van hun tijd
aan "'erk, samenhangen d ült"' t d~ b::.~1:. ...-r~1e ek. O.a. "'erd een catalegus
ontworpen en in All~ï.u;tus ·;c,~to o ià.. (l)e?.e catalogu.,. zal binnenkort
verschijnen) •
Op 1 September trad als mede-Y•erker toe de Heer Schogt, op 1 Octo
ber de Heer Peremans; de hoer v.d. Blij vertrok op laatstgenoe mde
datu~. De hee r Schogt heeft zich tot nu toe voornamelij k b~zigg~hou
den n:et de bewerking van het manusc:L'ipt "Lubelski", dat hij aan een
nauwgezette en critische bestudering onderwe.rpt, tPr~ijl de Heer Pe
remans onderzoekin gen verrichtte op het gebied der abstracte algebra.
Gedurende geheel 1948 was aan de medewerkers van der Blij en Kor
vaar (na 1 October 1948 alleen Korevaar) opgedragen het geven van
algebra en analyse in de "Avondcursu s WiskundE>". Deze medewerkers ,
en na 1 October 1948 de heer Peremans, gaven voorts een cursus ~ r is
kunde en Statistiek voor Med1~èi1Biologen .
Vele malen werden ingezondP.n manuscripte n aan een critisch onder
zoek onder"•orpen . Enige daarvan "'orden vermeld in de bijgevoegdo
lijst van rapporten Zuivere Wiskunde.

5. Vaak kon de afdaling steun bieden aan de RekAnafdeli ng, "'aar het
meer theoret1scn9

k"~sties

ging.

Olll
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Wer kzaamhedeh van de afdeling "Toegepaste "'iskunde" van het Mathematisch Centrum in het tijdvak 1 Sèptember 1948 tot 31 December •4e

::=========

De afdeli ng "toegepaste Wiskunde" Jbestaat tot nu toe uit twee
1
personen, te weteh Prof& Dr. B.L. yan
der Waarden eQ Drs. J.H.B.
Kempertnan. Zij trad eerst op 1 Sephmber 1948 in "'erking. In het
bov~ngenoemde tijdvak heeft zij de volgend e probl~men behandeld:
1. Een rahdl-•aardeprobl eem bij efln niet- lineaire gf'"•one differentiaal-

_v ergelijking 1 betrekking hebbende op photospannihgeh in ~alfgelei
ders. Dit probleein \.leI'd gesteld door Prot' 1 Bakker, directpur Van het
Zeemanlaboratori um alhier•

2. Een randwaard~pr obleem bij ren lineaire part iele differehtiaalvergelijking. Het heeft betrekking op de wateruitt.1issPl1 ng tu<-sen land
en wind, en verd gesteld door Dr. Dey van het K.N . M.I. Er "-'Ordt nog
aan gewerkt de oplossing in een practisch bruikbare vorm te gieten.

3, Een probleem gpsteld door Dr. Ir. A. van Wijngaàrdeh betreffende de
waarschijnlijkh eidsverdeling van de n-de differentie verkrE>gen uit
een tabel met afgeronde functiewaarden.

4, Een probleem gesteld door Prof. Dr. D. van Dahtzig. Het had betrek•
king op een door Dr. B, de Jongh grvonden methode om d~ ongelijkheid
van Camp- Meidell (uit de statistiek) t e verscherpen.
In het kader van de afdeling Toegepaste Wiskunie verd an op een
aantal Zaterdagmiddage n voordrachten gegeven d~or Prof. Dr. B.L.
van der Waerden over Lap1acetransfo rmaties, bedoeld voor studenten
en mathematici uit de indust~ió.

""

... 8 Verslag van de afdeling voor Mathemat i sche Statisti ek.
Deze afdeling had met verschillende moeilijkheden te kampen, die in
begin van 1949 gedeeltelijk konden worden opgelost. Docr ruimtegebrek wa
de afdeling gevestigd in het pand Nieuwe Kerkstraat 124, ter"1ijl de Bi• ·
bliotheek en de andere afdelingen zich in de Wijttrnbach str. bevonden.
Het tweede bezi.•aar betreft het tekort aan geschoolde krachten, d~t op
het gebied der Afdeling in Nederland heerst.Met het oog daarop is de
sus Mat~matische Statistiek die Prof, Dr . D. van Dantzig en Dr. J.J,J ,
Dafmuld~r ook in 1948 op grond van de samen1··erlffng tussen het Mathematisch Centrum en de Vereniging van Statistiek gaven, van groot belang.
De Heer H.R. van der Vaart, bioloog te Leiden, vertoefd e gedurende
1948 i n verband met zijn opleiding in de Mathematische Statistiek op
geregelde tijden aan het Mathematisch Centrum. Hetzelfde gold g edurend~
een aantal maanden voor de Heer D. van der Reyden, Statisticus te Pret t r ia (Z. Afrika),
Wat de onderzoekingen der afdeling betreft, zij allereerst genoemd
de hulp , die aan ·enige onderzeekers op medisch en biologisch gebied "1erd
verleend. Verder werd een uitgebreid rappert opgesteld naar aanleiding
van een opdracht op het gebied der schadeverzekering. In verband m~ t ài•
onderzoek zijn nog enige publicaties in voorbereiding. Tenslotte "'erd
tezamen met de Rekenafdeling een onderzoek ingesteld in opdracht van
Unilever.

De afdeling ziet het als een harer doelstellingen, te komPn tet een
systematisch overzicht van de statis t ische metheden. Dit kon in 1948
nog niet worden ter hand genomen . N\l met 1 Januari als medeverker kon
worden aangesteld de Heer J. Hemelrijk en nu de afdPling in hr t nieuwe
gebouw beter is gehuisvest, zal dit "'erk t evens ter hand i..•ordt:1n genomen,
Tekt1rt aan krachten zal echter in deze voorhands nog "'el remmend blijven
111erken.

1
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Ver!lag van de wprk!aamheden van de
Rekenafdeli ng over het jaar 1948 .
,

Bezett1rig_~JL1.11riç_hting

a. Rekenstaf.
Aan de Chef van de Rekenafdéli ng, Dr. Ir . A. van Wijngaarden ,
verd in het begin van 1948 de Heer Drs. W. L. Scheen als '"EltE"nschappelijk medewerker toegevoegd .
Het in dienst zijnde rrkenp~rsonePl groeide in de loop van hPt
jaar aan tot 2 assistenten en 5 rekenaarste rs, t·vens "'erd een typiste aangesteld, die brhalve de corresponde ntie ook het typen van
de verslagen en tabellen en van de syllabus der cursussen verzorgdP .
Als mechanische hulpmiddele n stonden aan het eind van het jaar
'
ter beschikking :
1 schrijfmach ine (Torpedo)
Facit LX
4 handrekenma chines
1 electrische rekenmachin e Facit ESA
F1·idPn S 10
u
"
2
2
2

11

2

11

11

Hades 20 A
Made.s 20 .AT

11
"
11

Nar·char'; SS

PJ.us
2 handtelmach ines
P~ecisa
1 electrische telmachine
N~t ional 3000 SpPciaal
1 boekhoudmachinA
Laatstg l"lnoemde machine, die speciaal voor zijn doel is verbou1·d ,
heeft als veel- registermuc rine haar grote nut bij pt·oce ssen als
differentieb erekPningen en subtabellat ie afdoende br~~ze n .
Laboratorium__e_?'l._1~erkplaa~
De inrichting van de "'erkplaats maakte aan het eind van hf't jaar
goede vorderingen . Naast de aan$chaff1n g van klein grreedschap als
vijlen, boren en dergelijk~ is nog de aankoop van f'en Mattrer prf'cisie-draa ibank en van een A.I. electrische boormachine t e nbe-men.
Omtrent de aanschaffin g van eon univ~rsele frePsmachin e Pn een
tlieede draaibank voor grof ''ark zijn besprekinge n gaande,
Wat br-treft de outillage van het laboratorium1 hir>r hPbbrn enige
reizen van de chef der Rekenafdeli ng en de heer B,J. Loopstra naar
Engeland goede vrucht afgf:l..,•orpen. Allerf'erst kon me-n b<·slag lP ggen
op een hoeveelheid ,.arsurplus-materiaal~ hetgP.en eP-n zeer voordelige
transactie betekende en waal:4bij een aantal transformat oren, electronen en kathodestra albuizen en electrische schak~londe rde lPn goedkoop
verkregen werden.
Zeker niet minder gunstig was het resultaat van de brspreking~n
over speciale relais~,signaal- en servomotore n; mP.n kon als gevolg
hiervan de voor de automatis • he relaismachin e en da differentia alanalysator benodigde onderdelen tegen ca. 10 à 15% Vdn de comm"'r. ciële prijs aanschaffen .
Tijdsoms tandighPden lieten ook de R~kenafdeling niet ongemoe id :
lrerd eerst aan het bPgin van het jaar de heer c.s. Scholten in militaire dienst geroepen , enige maanden later volgde de pas aangesteláe
technicus, de heer c. Bogerd . In de op deze vijze ontstane vacatures
verd voorzien door de Heer J,T , Kager tot physisch assistent en de
Heer J,J, Dost tot instrumpntm aker te benoemeh. Tenslotte is de
Heer R. M. Jonker als leerling-ins trumentmak er "'erkzaam.
Grote dank is de Rekenafdeli ng verschuldig d aan Prof. Dr. J.Clay,
die ondanks de beperkte ruimte van zijn laboratorium toch aan het
laboratorium en de l•erkplaats van het Ma thematisch Centrum gul gastvri jheid verleende . Een ge,·•i jzigde toestand zal intreden vanneer hf?t
Mathematisch Centrum zijn nie~·e gebou,- aan de 2de Boerhaaves traat
zal betrekken.
.b.

.

-.
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2. Qpdrachten ,
De door de Rekenafdelin g uitgevoerde opdrachten zou m~n in
hoofdzaak in drie categorieën kunnen verdelen , n.l.:
a. die , ",elke betrekking hadden op statistische problelll()n
b . die , "'aarbij het t·•erk grotendrels neerkwam op de tabf'llatie
van functies,
c . die, ",aarbij van numerieke integratie in de mt=>est algt>mene
zin sprake is, d.~ . z. zo~el d~ integratie van dP diffprentia alvergelijkingen met gegeven randvoor"•aar den als d, berekrning
van bPpaalde int~gralen.
a, Sta_t_t_s_tisc_ly>'"' ber ekeningPn
Hieronder valt het b.:werki:m van statistisch materiaal verzameld bij:
Pagodroma Nivea
Anthropolog ische metingen in Indonesië
Hormonensec retie...
Groeiversch ijnselen bij Wistarrattf'n
Eerst- en laatstgPncem de g•schieddP in opdracht van de Statis tische afdnling van het Mathematisch Centrum.
Speciaal 'l>•at de anthropologi schi> mrtingen aangaat , •·as h!>t
materiaal zeer omvangrijk; o .a. "·ar An aan t"1 er groepen van 2t0
personen 76 groothf'den bepaald, ,,•aarvan gemiddelde, standaarddeviatie, middelbare af'l>1ijking rn var1atiecoë ffic1ent berPkend
moesten wordAn, tPr· ijl ook nog een groot aantal correlatiecoëfficiente n gevraagd werd .
Bij de Pagodroma Nivra 1·erd Choleski 1 s methodE> van de omke~
ring van een symmPtrische matrix toegPpast, in hPt bijzond~r
,"erd nagegaan onder .,.,elkE' voon1aarden men bij deze methodt> g"en
complexe getallen hoeft te introduceren .
Verder zijn nog berekcningPn tP noemen, 1 'aarbij een bovengrens van de herverzekerin gspremit>s bepacld werd, eveneens in
opdracht van de Statistische afdeling, ter•·ijl E'"n begin ge maakt 1"erd · met de vorming van tabellen ten dienste van de 11"vensverzeke ring.
b, Tabellaties .
Zes functies, die van belang zijn voor de schePpsbouw ."'erden
getabelleerd , ieder voor 10 .000 "'aarden van het argument; van
nog drie functies zal hetzelfde in het komende jaar volg~n.
De andere afgeleverde tabellen zijn:
Spanningen in beton-balkA n,
Energie- en drukverdelin g van het gr.luid over een trommel- '{ , ~
vlies in ePn door een buis vernam··de gehoorgang.
,..,
Astron• mische tabellen voor de positiebepa ling van Vi>nus;
deze laatste in opdracht van de Afd0ling Toegepaste Wiskunde.
c. Nume_r_:l,_eke__ ~n_tegraties
Hier • nder vallen:
Berekening van de te™r_atl,lur_~verQ.el!n_g_ .1.Q een stroomçlragen de
halfgeleider ,
Hiervoor '·'erd de difft=>renti aalvngelijki ng opgPl•st !IY't de
be ginvoor'll•aard en

m(O)

=M

m1 (O)= t
Bij vi:-rschillt=>n de ,..aarden van M ,..n zekere
t "'erd dan ~ bepaald uit
'(
'
m(
+ t ~. m 1 ( ~( ) = m0 ,
hi~ruit bepaalt mPn dan m1 : m( ~ , ) en
k2:
Bij i " der ~·aardepaar m0 ,é ~·erd ePn tabel van
le~rd i m had de i•aardrn 0.02(0.02)0. 10 en
0

s, )

·,

.- .

"'aarden van m0 en
, 2
[- l,
k2 ti:-gen m1 afgeé ,.as 1 of 10.

- 11 i1agn~~isc_Qe resonantie van k~nspins
De differentiaalvergelijki ng 6
c( t.,.., + .t :!:..:!! - ( k t " v 't. j )'\. • -

"'~~'td."'-

0

r?: -

6

hPeft Pen stel oplossingen, die voor r-"' 0 tot 1 natle1~n,
trr,·•ijl de eerste vijf afgeledden nul zijn ; onder die c..p1ossing"n verd diegene gez• cht, ,•aa1•van de afgeleide vo: ·\'
r = N nul is , Noe"men "'e die oplossing no: dan '·•erd gev.rsagcl
bij gegevenr en N k zo te bepalen, dat
N

~
1:>0
i\ A

Berekenin"
~

1
va n f.
0

1'\o 't. t,. J, "(, ;:
1
0

1

6

.,J

IV

V,..,-_-y-x""'~-.,

c-'-

~

f

~

-

r

l

~

,J ....

,t >~

'4 .._

Q.ti..Yfisch:1 J-l~è.

o

en voer .o_=:_·_LfilL.2...!.
~arden van de parameters o.t , f3 ~
De intr.graal is elementair, doch levert e~n uitdrukking, dle
a:> zo ing,..."•ikkeld is, dat numerieke intPgratie preferabel is .
· KO"J §.ellm~_c!'le gol VPn in hf't ~rq.Q..PI)fil'vlak
Hierbij treden integralen op, 1·a arvan de integranden zo ge·compliceerd zijn, dat deze rePds de volledige rekencapacit ~ :t
van de afdeling Vf'reisten.

f1J:J,

!iJot Een goed eind gevorderd zijn de brrekeningen over potentiaal-

/ ' ''

stromingen om om,~ntelingslichamPn.
Zijdelings Pas de Rekenafdf'ling b•:.trokken bij df' num,..riPke bPhan,
..:.dêl1gg van een rand,·•aardeprobleem b1J Pen n1et-11nPa1re ge"•one
diff r rentiaalvergelijking, dat bij de Afdeling Torgepaste Wis kunde in bewerking "'as.
Naast deze specifiek num~rieke opdrachten mo~t nog een onderzoek
vermeld "'orden door Dr. de Wijs naar reeksont11•ikkelingen van een
zekere integraal.
Aan de Af.deling Zuivere Wiskunde "'erd hulp verleend bij het nagaan of een bepaald getal priemfactoren ondPr 1000 had.

3. Interne the•retische research.

Deze behelsde voornamelijk:
a. Bepaling van de nulpunten van L~gendre - polynomen.
b. Algemeen onderzoek over de toepassing van Relaxatie-methodes.
c. Berekening van Weber- functies.
d. Idem van Pelylogarithmen.
e. Samenstelling van tabellen veer de oplossing van derdegraadsvergelijkingen .
r . epstelling van Pen theorie over de erfect0n van de afzondPringsfouten in de differentierekP.ning .
De Heer Drs. J.H.B. Kemperman van de Afdeling ToegPpaste Viskunde gaf hir-rvoor een formule voor de "aarschijnlijkheidsverd eling van een lineaire combinatie van onderling onafhankPlijke
stochastische variabelen, die ieder een homog~ne verdeling hebben.
g. ~lgemeen onderzoek over differentierekening, zoals toepassing
van Operatorenrekening, berekening van de differentiatie-poly·
nomen on de theorie van het ieru~rerpen van hogPre differPnties .

1+ . Cursus...Rn. en lezingen.

In de eerste maanden van het jaar '"erd do• r de chef van de
Rekenafdeling een cursus gegeven over Princip~s d~r ElPctronisch1
Rekenmachine9, in October "'erd een begin gemaakt mPt de cursus
over Mederne RekPnmethodes , ''elke op het ogenblik nog voortgang
vindt. Tijdens deze laatste cursus "'ordt hPt onder 3g genoemde
enderzoek m~teen in toepassing gebracht.
De veelzijdige belangstelling, die voor deze beide cursussen
bestond, zullen een aansporing zijn om ze in de volgende jaren
naar de nieu"1ste ont"•ikkelingen van die tijd ge1'rijz1gd, te herhalen.
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Op het congres ~or -Aerodynamical Computations te Parijs
hield Dr . Ir. A. vg_RJ'Uj_ngaarden een lf'zing over "Potential Ml?<. /
Flow_ around a ]'ody of Revolu.tion".
%
~ ij de cursussen v•erd een uHgebreide lyllhbus aan de toe - ·~0
hoorders uitgereikt; de oovengenoemde lez ng -äcf eên publicr~
tie tot gevolg die dezelfde titel droeg als de voordrac~t .
Binnen het verband van de Rt=•kenafdeling 'li'erden cursu.ss en
aan het rekenpersoneel gegeven in de grondbeginselen van do
Analyse.

5.

Physische Research voor ne ont,..ikkeling van rekenmachines.
GPzien de moe:Uijkh . . .den, ondervonden bij de aanschaffing van
de voor de reken~achines benodigde onderdelen en de onder 1b
vermelde wisselingen van het personeel alsmede het gebrek aan
",erkruimte h f"ef t deze tak van de Rekenafdeling niet die vlucht
kunnf."·n nemen welkf' aan het begin van het jaar ver1··acht 1·•erd.
Nu echter in het lc•mende jaar j_n de gPnoomde bev·ar r n verbetering
zal komen, mogE>n ve hopen, dat deze zi,111 terugslag o p de physisctl
research zal hebben .

,
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