Verslag over het jaar 1949 .
A 1.

In het Curatorium van het Mathematisch Centrum kwam Wl.JZJ.ging
door de benoeming van Prof. Dr H. B. G. Casimir tot lid. Deze
benoeming vond plaats wegens vertrek van Prof . Dr Balth van
der Pol naar Genève . Prof. v . d . Pol stelde zijn zetel ter beschikking, doch bleef op verzoek van het Curatorium echter
lid. lfet Curatorium bestond derhalve op 31 December 1949 uit
de Heren:
Prof. Dr H. B. G. Casimir , Kievitlaan 15 a, Eindhoven
Prof. Dr J . Clay , President , Henri Polaklaan 13a , Amsterdam
Prof. Dr J . A. Schouten, Secr . - Penningmeester, Wissel A 126 IX:
"de Zilvergor s" , Epe
Dr G. Bolkestein , van Stienhovenstraat 7 ' s - Gravenhage
Mr A. de Roos, Wet houder van Amster dam, Stadhuis , Amsterdam
Prof. Dr C. B. Biezeno, Nwe Laan 30 , Delft
Prof. Dr W.J . D. van Dijck , Willem de Zwijgerlaan 31 , 's- Graven-·
ha.ge
Prof. Dr B. van der Pol, Pa.la.is l'lilson , Genève
Prof . Dr J . Th. Thijsse, Raam 61 , Delft
Prof. Dr G.M . Verrijn Stuart, Apollolaa.n 1, Amsterdam
Prof. Dr H. R. Kruyt, Thorbeckelaan 178, 's- Gravenhage
Het Curatorium vergaderde op 21 Februari en 24 November.

2.

In de samenstelling van het Directorium (Raad van Beheer)kwam
generlei wijziging. Het bestäät--Uita:e-Horen:
Prof. Dr J . G. van der Corput , Directeur
Prof. Dr J . F. Koksma, Secretaris
Prof. Dn D. van Dantzig
De Raad van Beheer hie ld een groot aant al conferenties en interne besprekingen. Bovendie n werden diverse binnen- en buiten·l a.ndse bezoekers op het Mathematisch Centrum ontvangen. Zo we:.:-·,:
het Mathematisch Centrum in 1949 o. a.. bezocht door de Heren~
Prof. Dr P. Er dös , Syracuse University , (U . S. A.), Prof. Dr F.
Rellich ui t. Göttingen, Prof .Dr L. J. MordelJ uit Cambridge ,
Prof . Dr w. Pauli uit ZUrich , Prof. Dr J . H. Walgrave, Prof. Dr
Lucky, Prof. Dr F. Simonart en Prof. Dr R. Ballieu,allen uit
Leuven, Prof. Dr H. Davenport uit Londen , Prof . Odquist uit
Stockholm, Dr C. I . Bl iss ui t New Haven , Prof . Dr P. C. Rosenbloom uit Syracuse (U . S. A. ), Dr s. c. Lowell uit Londen, Prof.
Dr P. Kipfer, Prof. Dr P. Germain en Dr Dufrasnes allen uit
Brussel en Dr M. V. Wilkes uit Canbridge.
De Ra.ad van Bijstand werd door enige benoemingen aangevuld , en
wel van de Heren Prof . Dr F. Loonstra (hoogleraar aan de T.H. S . ),
Dr P. Mullender (lector aan de V.U.) en Dr C. C. J onker (lector
aan de V. U.) . Een lijst van de leden gaat hierbij .
Medewerkers. Met 1 Septembe r 1949 v~rtrok met studieverlof
Koreva~r, medewerker aan de afdeling Zuivere Wiskunde,
na.ar de Purdue University . Tegen het einde van het jaar vroeg
hij eervol ontslag wegens het aanvaarden van een universitair,
functie in Amerika. Per 31 December verliet ook de Heer W,L.
Scheen, medewerker aan de Rekenafdel i ng, het Mathematisch
Centrum wegens het aanvaarden van ee n research- functie bij de
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De tijdelijke medewerker van de Rekenaf'dcling, Ir Schulte,
verlie t in he t voorjaar het Mathematisch Centrum. (dienstplicht)
Als tij del ijke medewerker aan de afdeling Toegepaste Wiskunde
trad op de Heer C. C. G. van Herk.
In October werd als medewerker a:\ n de Rekenafdeling verbonden
de Heer J . Berghuis.
Op 1 Januari 1949 aanvaardde de Heer J. Hemelrijk zijn functie
van medewerker aan de Statistische Afdeling . Enige assistente n
ver l i eten het MC , ander e werden eengest eld .
Bovendien werd het anntal rekenaarsters uitgebreid .
Wat het administrati ef personeel betreft , hierin kwom wij z i ging
door het vertrek van Mej . Septer per 1 Februari 1949 en Mevr.
Hey-de Herder in Juni 1949 . Voorts werd benoemd tot secretaresse- steno/typiste Mevr . Reckman- van Kampen per 1 Februari 1949
en Mej . A, Zngwijn tot assistente met ingRng van 1 Juli 1949 .
Het Mathcmqtisch Centrum vertoonde bij de janrwissel ing de volgende samenstelling:
Raad van Beheer:
Prof. Dr J.G. van der Corput , Directeur
Prof . Dr J . F. Koksma , Secretaris
Prof , Dr D. van Dantzig
Afd . Zuiv ere Wiskunde :
o. l.v . Prof , v . d. Corput en Prof. Koksma
Medewerkerst C. Schogt (vanaf 1/9/48)
Dr W. Perenans ) vanaf 1/10/48)
Assistentena J . Vos
D. Kortenoeven
F. Scheelbeek
Afd. Toegepaste Wiskunde:
Chef Prof . Dr E. L. v.d . ll/aerden (vanaf 1/9/48)
Medewerkerst J . H. B. Kemperman
C. C, G. van Herk
Afd. Statistiek:
Chef Prof . van Dantzi g
Medewerkers: J . Hemelrijk
As sist enten: H. Theil
Ph . van Elt eren
J. Sparenberg
terwijl geregeld op de afde ling wcr kznam war~n nn Hoor R.v.d.
Vaart e n Mej . Verbeek .
Rekenafde ling:
Chef Dr Ir van Wi jngaarden
Medewerkers: J . Berghuis
Assistenten: J . K~ge r
W. Kok
B. J . Loopstra
J . Zonneveld
K. Zimmerman
Rekenaarsters: E. Al leda
D. Botterweg
M. Debets
P. Heinzen
T. Hurts
L. Kaarsemake r
R. Mulder en
T. Scht"..:ffer,
Met de dagelijkse le).ding van de berekeningen werd belast du He8r
H • J . Hoogen Stoovcnbeld
Typiste: Mej. C.Langcreis
Instrumentenmoker: J . J . Dost
Leerl. - instrumentenmaker: R.M. Jonker

- 3Administratiet E. Hey- de Herder ( s inds Oct .• 49 ter~g v/ halve
E. P. Reckman- van Knmpen
dagen)
A. Zo.gwijn
Portier: B. J . va n Ommen.
B
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Gebouwen.
In do huisvesting van het l-hthenntisch Centrum kwam oen belangrijke wijziging doordat een gedeelte van de toekomstige zetel,
te weten het pand 2de Boerhn'lvestrn." t 49, werd betrokken. Da'\r
enerzijds hot volledige pand nog niet ter bcschik1<ing stond,
echter Anderzijds de ontruimde eerste verdieping t e woinig ruimte bood om de gehele activiteit vnn het Mathemntiseh Centrum to
herbergen, kon met medewerking vnn de Gemeente Amsterdam t evcnB

t ijdelijk in gebruik worden genomen do eer ste verdieping vRn

het belendende perceel 2de Boorho.nv ostraat 51. \'/aar beide c0rst0
verdiepingen binnenshuis verbonden zijn, werd op dio manior een
oplossing verkregen, die althans tijdelijk bevredigend is .
Aan het bogin van 1949 waren noe twee gebouwen in gebruik, n. 1.
Wijttenbachstrant 5 en Nieuwe Kerkstra.at 124, terwijl laboratorium on workplants door de g'\stvrijheid van Prof . Clay waren
gehuisvest in het labcrntorium Plantage Muidergro.cht 6. Nn de
verhuizing , welke 1 Februnri harir beslag kreeg , konden 31.le afdelingen in de 2de Boerhanvestrf\. Lt worden ond o rge~ro.cht, t er wij l
ook een lo.born.torium en con werkpla:-:i.ts a ldn!U' 1<0nd~n worden ingericht.
In de 2do Boerho.rwestra..<\t werd t evens een col legozn:ü ingericht,
zodat thi:i.ns een groot anntnl der door het Mathemr\.tisch Centrum
georganiseerde cursussen en voordrachten alda~r pl~~tsvindcn .
Voor de overige voordrachten te Amsterdam werd weer dnnkbanr
gebruik gemankt vP-n de lubor~torin dor Vrije Universiteit, de
Lairossestra~t 174. De door de
verhuizing verkregen voordelen
wegen rnnr het oordeel van de Rand van Beheer ruimschoots op
tegen het te verwachten inconvenient van de voor 1950 geprojecteerde interne verbouwing vo.n de panden 2de Boerhnavestrn.."l.t 49
en 51~ na welke verbouwing het Mathemntisch Centrum zijn definitieve z etel in het gebouw 2de Boorhaavestrant 49 hoopt te betrekken.
De schoonmaak van het tegenwoorrligc gebouw werd oorspronkelijk
opgedrogen ann oen schoonmankbedrijf , doch is sinds April 1949
geheel in eigen beheer genomen.
2.

3,

De Bibliotheek.
De bibl iotheek werd in 1949 gecompleteerd en uitgebreid . Een
aantal zeer gevmardeerde schenkingen werden door het Mnthcm11tisch
Centrum in dank aanva.A.rd . Dit geldt met name ook ten aanzien vaP
de overdrukken- verzameling. De catalogus verscheen in 1949 en
sinès dien werden enkele supplementen gereed gemaakt. Het tijdschriftenbezit breidt zich ten gevolge van de ruiling met gebruikmaking onzerzijds van het Nederlandse tijdschrift "Indagationes Mathematicae" geregeld uit. "De tijdschriftenklapper telt
ca. 100 exemplaren.
Het Mathematisch Centrum heeft zijn boekerij op verzoek aangesloten bij de Centrale Technische Catalogus, teneinde de bibliothc8k
voor niet in Amsterdam woonachtige mathematici ook dienstbqar
te maken.
Ook in 1949 bracht de organisatorische zi jde van het Mathematü<'!' ·
Centrum voor de leden van de Ra.ad van Beheer en andere weten-schappelijke werkers van het Mathematisch Cem.rum ve·ü administratief werk met zich mede. De Raad van Bereer stelde het da~r 
om ook ten zeerste op prijs , dat ook in 1949 Mevr. l1r C.J. v.d .
Corput-Houwinck de financiële administratie van het Ma thcma;tj :;r:'1

- 4Centrum be l a ngeloos wilde v erzorgen en tevens een aantal problemen voor haar rekening nemen , welke samenhin~en met inrichting en meubilering van het gebouw .
De accountant van het Mathematisch Centrum , de fa . v an Dien ,
van Uden & Co . belastte zich wederom met de financiële controle
en adviezen. De financiële jaarstukken over 1949 vormen een afzonderlijk rapport .
1.

--

Wetenschappelijke werkzaamheden.
Ook in 1949 werden vel e cursussen en v oordrachten georganiseer~ .
De roosters over het voorjaar 1949 en het najaar-1949, benevens
die betreffe nde enige afzonderlijke cursussen zijn als bijlage
bij dit jaarv erslag gevoegd .
'
De traditionele vacantiecur s u s voor leraren werd in Amsterdam
g~ houden van 25 t/m 27 Augustus en het centn1.le onderwerp was
ditmaal de Groepentheorie . Bi j de voorbereiding van deze druk
bezochte voördrachten werd da~baA.r gebruik gemaakt van de
adviezen van Prof. Dr J , de Groot .
In de commissie tot vo orbereiding vnn dc.ZC; V".c:·.ntiC··cursusscn
lcr:-.m g<.nc,;r lci nijzig i ng . De commisoio bcstc.r.t t.br.na uit :
Dr H. H. Buzom~n, voorzittor, vertegenwoordiger van Wimecos
Dr H. Mooij , secreteris, vertegenwoordiger van Liwena.gel
M. G. H. Birkonbägcr , vertegenv10ordiger van Wimeoos
J . v ~n J.ndel , inspecteur der lycea
Prof. Dr O. Bottcmc
Prof . Dr G.H . R, Grosheide
Dr G. Wielingn , v e rtegenwoordiger Liwenngol , terwijl
Prof . Dr J . F . Koksma in de commissie de Rand van Beheer vertegenwoordigt •
.._1e serie " Elcmcnteir e Onderwerpen ven Hoger Stundpunt uit":
te i..mstcrdam gehouden , genoot v1ccr grote bele.ngstelling .
Het collog,~ium "Moderne Alg_obra" o.l . v . Prof . de Gr oot, gehouden te iLmstordam , dat i edere 1 4 de.gen plaüts vond , is in
hot voorjc.nr bccindigd en i n het nnjanr v e:rvnngen door een
collo_9.uium over 1~To~ ic ".
De serle 11 1"ctualiteitcn" v1erd zowel in hot voorjn'lr als in
het no.j c.o.r gehouden .
De cursus voo:r. "Medic i e n Biologen " gegev en door Dr Vf . Poremans
te i"mstordam , vrcrd i n he t voorj e.e.r voortgezet on afgesloten.
Van do ln.ngere cursussen noemen wij die vnn Prof . Dr G. H. li. .
Groshcidc over nAxiomo.t i scho bescl1ouvringen ovor !lrQjcctieve
VTc".1.kRcn" on vv.n Prof . Dr C. S . Meijer over "l3crokcning van be=
p".o.lde integralen met behulp van do omkoorst-01.ling vn n Mellin
en ac int egralen ven 13arnes 11 , van Dr Ir J•• v c.n \lijngE'..nrdon
over "Moderne Rokenmcthoden 11 en van :Prof . Dr B. I" v . d . We.crdcD
over " Kï'istnilogrci'ische Groepen", t.llc gchouacn fë J.msterdarn .
Bu iten .r.mste:fdam vrnrd-on verschillende voord raoh·~on gehouden
on cursussen en c olloq_uia geor gan i seerd . zo in Eif1~hoven
1
(cursus vc.n Prof . Dr J.. Ho;vting 11 Gron9_slg.gQn der ilis~)
,
in ' s-GravenhE'.ge (beeindiginll vanae kadercnrsua 11 Stat1st~ek11
o . 1 . v . Prof . v . Dantzig, een ~ursus over " WJl.arnemingsrekening 11
door Prof . J . M. Tienstra), i n Sittard (colloquium "Moderne
Algebra" o . l . v . Prof . Dr F . Loonstra) , te Rotterdam-räP" initiatief van of in samenwerking met het wiskundig dispuut
"Thomas Stieltjestt ) en te Utr echt (beeindiging va n de curs~~
"Numerieke en Grafische Methoden" door Prof . H. Freudenthal, .
De volgende buitenlandse wiskundigen traden voor het Mathe;na.
tisch Centrum op i
Prof . Dr F. Rellich uit Göttingen ,
Prof . Dr L. J . Mordell uit Cambridge ,
Prof . Dr H. Davenport uit Londen,
Dr M. V. ',filkos uit Cambridge .

- 5 Verde r dienen nog te worde n verme ld het colloq uium "Asym
ptot is che Ontwi kkelin gen " , de ct.:trsl.l s " Ve ctoran alyse "
de zgn.
"Avon dcursu ssen", waar over ondêr de werkz aamhe den en
afd.
ZUiVe ré Yriskt.:tnde enige nader e bij zonde rhedcn worde nder
medeg e·doeld .
Van het meren deel der gehou den cursu ssen on voord rachte n
wet:·den ~cstcng,ildo _sylla Q.usse n verva ardigd en uit gegev en, ws&J-:"J
00J
ook ij velen - die niet aan de bet r effend e cursu s konde n
d f; 1, )_..
nemen - grote belan gstell ing beston d .
Met de N.V. Noord uyn word eon overee nkoms t geslo· ben inzake
serie klcine ro wiEku ndige werke n, hoofd zake l i jk voor bincc \°' C': i.l
nlands gebru ik . Als eerst e in deze serie zal versc hijnen
oen
werkj e: Zeven voord rachte n over Topol ogie, bovat' t;cndc de
ge-·
bunde lde voord rachte n tijden s de vacan t ie cursu s Augus tus
191~7
gehoud en .
Verdo r geeft het Mathe matisc h Centru m in gcst~ncildo vorm
voorlo pige pu.bli catios uit onder de naam: "Sori pta". Voor
de
tot nu toe versch onen scrip ta blij_k t (ook in het bui tcnlan
d)
een groeie nde belan gstell ing te bestaa n .
Tensl otte zij verme ld , dat voor publi catie gesch ikte syllab
us·sen on rappo rten tegen een · .odoli jke vergo eding of als ruilob
ject aan buiten staand ers worde n afgege ven .
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In het vorige jaarverslag werden onderzoekingen van de Heren
v. d . Corput en Koksma op het gebied van analyse , algebra en
getallenleer vermeld. Deze werden in 1 949 voortgezet, terwijl
een dee l der resultaten werd gepubliceerd .
In 1949 verscheen scriptumJlL..3: "Sur les fonctiora symétrigues".
van de hand van de Heer ;!,d. Corput . --- ~
2, Het colloquium "Asymptotische Ontwikkelingen" onder leiding
van de Heren J .G. v.d . Cor:put en S .c. v. Veen 1.1erd regelme.t ig
geh?uden; de resultaten werden in uitvoerige syllabussen voorlop i g vastg~legd • .zo sprak de Heer B .J . de Jong over de Laplace--:.
transfo::matie , de ~ee r H.A. _Lauwerier overlJonfltrnn-t;e
gcometris~he functies, ~lree r v,;a:=cor~µ_t over de Somma ieformuie van Eulcr Îll.J.lQ.t :t,ejle en :i;!l het _c9mp lexe gebied en
over een belangrijke methode, die op het colloquium onder de
naam "];uler en" bekend staat, en de Heer W. L. Scheen over B~ta..
1ntegraien en facult eitr eeksen.
~
3. De literatuurstudie over eon nieuwe bewerking der "Diopbantische Approximationen" van J.F. Koksma werd voortgezet , doch
moest vregens tijdgebrek geruime tijd worden onderbroken.
4. De serie voordrachten onder de naam "Actualiteiten", georganiseerd door d e medewerkers der afdeli ng Zuivere Wiskunde, werd
ook in 1949 rc,gcJ..matig voortgezet. De modewerkors en assistenten
der afdeling hielden diverse colloquia en besprekingen. Zo werd
het reeds in 1948 begonnen eolloguiqm over het nieuwe werk
van G. Birkhoff " Lattico Theory" in 1949 regelmatig voortgezet.
Aan dit colloquium nemen ook enige mathematici deel , die niet
aan het Mathematisch Centrum zijn verbonden (Zie ook rapport
1.

n:x,r.:::

~5).

~ -

5. De Heer J. Koreva.ar promoveerde op 25 Me i 1949 te Leiden op een
proefoohrift , v1aarin hij zijn onderzoekingen op het gebied van do
functie-theorie heeft neergelegd. In Augustus vertrok hij naar
de Verenigde Staten .
6. De Beer c. Schogt zotte zijn bov10rking van het manuscript van de
in de oorlog omgekomen mathematicus Lubolski voort. Hot werk zal
hopelijk in 1950 persklaar komen .
7. Do Heer W. Percmans promoveerd e op 12 October 1949 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschr ift over een groepentheoretisch onderwerp, wanr in hij con deel zijner ondc rzooking0n
op bet gebied dor abstracte algebra publiceerde •. Andere r?sulte...
ten legde hij noer in enkele rapporten der afdeling ZW . SJ..nds
de herfst 1949 besteedde de H0or Poromans s lechte oen e;cdeclto
van zijn tijd aan het Mat hematisch Centrum, daar hij tijdelijk
werd belast met een leeropdracht aan de Universite it van Amst er dam.
8. Do avondcursussen van het Mathematisch Centr um, die ten doel bl.. 1ben wiskundig begaafden , die de gelegenheid hebben gomist.om ~n~
versitair te studeren althans zo ver te brengen e.ls vereist is
voor het onderdeel Wi~kunde van het candidaatscxe.mcn a, "~et. ni;.-·
druk op de toepassingen, werden in de zomer van 1949 beeindig~.
De betreffende stof was toen in con twee-jarige c~:sus eenmaal
behandeld. Docenten waren in 1949 Prof . Dr A. Hey·Ging e.r: Dr J.
Korevaar. Aan de d eo lnomers word in September go logenhe id geg·:-ven z i ch aan een door de docenten in te stellen onderzoek to
onderwerpen. Voor dit tent amen zijn drie personen ges la~gd.

- '7In de herfst VTcrd door Dr i7 . PerCJJlfillS con cursus Vootoraoalyser·
begonnen , die tot op zekere hoogte is te beschomron als een
voortzetting van de Avondcursussen .
Tot de work~Mmheden der afdeling Zuivere Wiskunde bchoord0n oolt
administratie en verzorging van de Bibliotbock , waaronder eveneens de tijdschriftcnru il valt •
11
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Personeel van de afde_lin_g .
Naast Prof . van Dantzig als hoofd van de afdeling, waren op
1 Januari 1949 aan de afdeling verbonden: J, Hemelrijk als
medewerker en H. Theil als ass ist ent , In de loop van bet jaar
werden daaraan toegevoegd: Ph. van Elteren en J . SparenbeJ~g
~ls assistenten . H. R. v . d. Vaart, bioloog, werd door z.w.o.
in staat gesteld wekelijks, ter opleiding, enkele dagen aan
de afdeling mede te werken . Dit leverde een voor beide zijden
vruchtbaar conte.ct. Mej . A. M. J . A. Verbeek, verbon<le.n aan het
Bi nncngast huis, werkt gercge ld op de afdeling , eveneens ter
opleiding. Zij heeft aan één van de onderzoeken (rapport S 22)
haar mcdewor~ing verleend.
Uitbreiding van bet personeel is, in verband met de vrij aanzienlijke toevloed van opdrachten en verzoeken om advies on d0
uitgebreidheid van hot to bestrijken terrein, zoor gewenst.
II . Werkzaamheden .
1. Een gr oot aantal opdrachten word uitgevoerd . De dosbotroffendo
rapport on zijn i n bij lage 3 opgesomd , tezamen met tot rapport or~
verwerkte adviezen, overzichtsrapporten, memoranda en andere
al dan niut voor publicatie bost.cmde stukken van ovcr·Ncgond di-daktisch karakt<Jr. In bij la.go IT Zijn do tot nu toe •1c,rschcnen
publicaties va.n do statistische afdeling vermeld . In bijlage V·
do in 1948 verschenen rapporten.•
Bij hot uitvoeren der opdrachten on hot verstrekken van adviezen werd er voortdurend naar gest r eefd de moderne methoden, die
vooral op het punt van exact heid verre boven do gangbare te
verkiezen zijn, ingang to doen vinden.
2.Do kadercursus van Prof. v. Dantzig werd gedurende bet gehele
jaar voortgezet en aan het eind van 1949 beëindigd. De syllabus
van deze cursus, ±,300 pag., zal binnenkort geheel gerood zijn.
3.Gostadig word gewerkt aan het litoratuuroverzicbt in do vorm
van: a) kaartsysteem naar schrij ver on naar onderwerp (bet
systoe:m omvat momenteel enkele duizenden titels); b) uittreksels; c) r angschikking van r evi ews; d) con eerste overzichtsrapport (rapport S 28 (0-1)J op bijlage IIIno.22) is verschonen,
Dit werk , dat voor de afdeling van bet grootste belang is , word
vertraagd door gebrek aan tijd en personeel. Het grootste gedeelte van do beschik.bare tijd moest besteed worden aan het verwerken van do opdrachten .
4.Naast do opdrachten, die door hot opstellen van oen r apport
werden afg<:sloton, worden een aant al vragen mondeling beant woord.
5.Aan hot eind van het jaar waren twee opdrachten nog in bewerking; beide waren vrijwel voltooid. Eén van deze t w?e 'o?trof
hot grootste on moeizaamste onderzoek, dat de a~deling in 1949
heeft uitgevoerd • hier word gedurende een half Jas.r ae.n gov1Crkt
met medewerking ~e.n de rokcna.fdoling (de "pol icpen"-opdracbt) .
Verder z ijn publicat ios van H. Th.oil on H.R . v.d . Vo.art in vsr-gevordcrd stadium van voorbereiding en oen momorarill_um..ovor de .
toet.a. vo.;:i_Wilcoxon van de ha.nd van H.R. v.d. Va.ed.
III. Voorgenomen werkzaamheden iJ:! 1950.
6. Bebalve de in punt 5 genoemde opdrachten~_ijn"?.orhc·t; jaar 19~·,~
diverse opdrachten te vervrachten. Over drie nieuwe opdrachte.1
is reeds in 1949 overleg geploegd,

-

-

-

7. Een tv1oedo overzichtsrappor t ia in voorber eiding (H. Thoil ,

Over tijdreeksen) , Zo mogelijk zullen mo0r van deze overzichten worden samengesteld .
8 . Hot werk aan het kaart systec.m en het rangschikken dor revicv1s
zc.l mot kracht word en voortgezet ,
9 . De theoret i sche onderzoeking~n worden voortgezet .
10 . In samenwer king mot do Vereniging voor Statistiek zal do Statistische afdeli ng voor lopig do verzorging dor lntcrno publioat ios ve.n do Scot ic Mathcmat isohe Statist iok ven genoemde ver-·
oniging verzorgen .

- 10Deze afdeling stelt zich tot taak bestaande methoden der toe gepast~ w i~kunde to ontwikkolen en moer bekend te ma.ken, zo
m?gel iJk nieuv!c methoden te ontwerpen on wiskundige probleme.n
uit de practiJk voortgekomen op te lo ssen .
Beha~ve het tvwcjarigo college: "Methoden der mathematische
physica", dn~ Prof •. v . d . _Wa<?rdon als bijzonder hoogleraar aan
de Gemeentelijke Universiteit geeft , gaf hij evünecns in het
gebouw van het Mt!thematisch Centrum een cursus over "Kristall-oe;raph i schc: Groe.I?§D.!' •
De Her en Peremans en v.d.Uaerden hebben samen de lüiding van
een w~rkgrocp van st ud enten over de toepass ing van de Groepentheori e op do quantenmechcnio a op zich genomen .
In 1949 werden door de afdeling Toegepaste Wiskunde de volgende rapport en uitgebracht :
1 . B. L. v . d . Waarden , Geleiding van geluidsgolven door een
buis .
2. J . B.B . Komperman , Photospe nningon in kristallen .
3 . B. L. v.d . Wacrden , Voorlopig r e.pport over stockproefschem e. ' s.
4. B. L. v.d. V/aerden, Ove r do zndclpuntmethod e.
5. B .L. v.d . Weerden , Do vcrdolingafuno tio von bet e.e.nte..l in-

versies.
Rappor t 1 wns het a ntwoord op e~n vraag va n de R~kenafd e ling.
Rapport 2 wns hot cntwoord op een vr aag ven een physisch laborf'.torium .
Het derde r apport had o . a . t en doe l een gemeenschappel ijk on~crzock van dE:l afde lingen Statistiek en Toegepaste Wiskunde
in do sequontieanalys e t o organiser en. Afgezien van het rapport ZW 1949- 009 zijn de meeste ge vonden r es ultaten nog niet
gepubliceerd.
Rapport 4 is van be lang voor vele toepassingen van de zadelpuntmethode in de mathematische physica en zal in het tijdschrift
"Applied Scicntific Research" gepubliceerd worden .
In Repport 5 stelt de ff&e rv. d. '.îaerd en , in antwoord op een vraag
van een bioloog , oen algemene theorie op over het asymptotische
gedr ag van de verdelingsfunc tie van het a~ntal inversies optre dend tuss en t wee s teekproe ven met verschillende vord el ingsfunct ios. Voor bE:Jt bijzondere geval van homogene verdelingsfunct ies
vond J . B. B. Kempcrman verschillende exacte formules .
Onze astronomische medc~orker , do Heer Bako~, die tot 31 Octobcr aan do afdel ing ~es verbonden , heeft tabellen voor sterrentafels on planetent afels berekend . Vorder heeft hij heliakische op- en ondorgangen van Venus berclc.end , di e voor do dat er ing van Hammurap i van belang z ijn.
Voorts worden berekeningen uitgevoerd ovor de helderheid van
de hemel na zonsondergang, mot het doel tot een zuiverder berekening van de eerst e en laatste zichtbaarhe id van planeten
en vaste sterren te geraken . Deze berekeningen worden nog voort_gezet .
µe .Heer.v.d. \laerdcn nam als vertegenwoordig er va.n het Matheme.tisch Centrum plaats in de r edactie van het tijdschrift
"Applied Scientific Research". De eerste doo1:' zijn bomiddc~ing
GOJ'.lgcbodon publicatio we.s van de Heer La.uwcrior ( Laboratori~m
B. P .M. , Amsterdam) over een s tromingsproblee m , dat tot lae ti~~
asymptotische ontwikkelingen aRnlciding gaf .
In verband mot een momentenproblee m, gustold door een r esoar.l\•;..
laboratorium, we.s de Hoe r c . c.G . van Herk , specie.list op dit
gebied , tijdelijk verbonden aan de afdeling Toegop~sto Wiskunde J hij bracht het probleem goeddeels tot op~o~sing . De P."'3.e~
v . d . Weerden hield geregeld contact mot industriecn als de
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1. Persone elsbezet ting.
Bij de a a nvang va n 1949 bestond h et per sonee l uit 15 personen , te
weten:
Cheft Dr. Ir. A. van Wij ngaarden
Medewerk ers: De Heer •;1. L. Scheen en Ir A.M. Schulte (tijdeli j k)
Assisten te n: J . T. Kager, W. C. A. Kok, B. J. Loopstra en J . A. Zonneveld
Rekenaar sters : Mej . G. C. F. E. Alleda, Me j. G. Botterwc g , Me j. L.
Kaars emaker, Hej . R. D. M. Muld er , Me j . T.M. Schäf fer
Typiste: Me j . C. I.Qngere is
Instrume ntmaker' J . J . Dost
Leerling - instrume ntmaker: R. M. Jonker
I~ Schulte verliet de afdeling in het voorjaar in verband
met
militair e d i enst, De Heer Schoon verliet de afdeling ultimo 1949
om in dienst t e treden bij ·1e geologis che afdeling van de Bataafse Petroleum Mij. Medio October werd, voorlopi g in tijdelij ke
dienst, asn de a:!delil'lg ala medewer ker verbonde n de Heer J, Berg•
huis. In het voorjaar trad in dienst de Heer ffoogen Stoevenbcld,
belast met de dagelijk sto leiding van berek eningen. De assisten t
Kok werkte gedure nde do zomermaa nden nie t op de :afdaling in verband met practisc h werk voor zijn studie.
In Februari trade n twee rekenaar sters , te woten Me j. P. M. He ins
en Mej . G.A~ Hurts en in October eon derde r ekenaars ter, Mej . en
M.C. Debets tot h et team toe, zodat dit nu uit 8 r ekenaar
besta.at . Aan het laborato rium werd als assisten t tenslott esters
nog de
Heer K. Zimmer man verbonde n•
Aan het einde van 1949 be stond het persone el derhalve uit 20 per sonen.
2.

Verricht e werkzaamheden.
Evenals vroeger v ervall en deze in vier groepen:
a . Verwerki ng van opdracht en.
b. Wetensc happelijk e onderzoe kingen.
c. Ontwikk eling v an r ek ena pparatuu r.
d. Werkzaamheden van andere aard .

a• Y~~~~E~!~-~~~-~E~~~~~!~~·
1 R 19. Mathema tische scheepsv orme n. II!
In opdracht van een scheepsbouw Mij . werden ee n dri et a l
functies va n het argument u in 4 decimale n berekend voor u = 0
(0. 0001) 1. In totaal werden 30 000 func tiewaard en g etnbell ePr~
op 100 pagina's .
R 21.!... Afscheid ing van 17- ketost eroïde n.
In opdracht van een laborato rium te Amsterdam• Dit betrof
statisti sche berekeni ngen.
R 23. Polyloga rithmen.
Betreft ui t gebreidc tabellen van de in allerlei ontw:i.k1:~ lingen optreden de functi e s
[

"

n- k x n •

ns1

Seismische golven II.
R 26. Seismisc he golven III .
Uitgevoe rd voor een industri eel Re search- laborato rium. In
R ~ 5 is de voortpla nting van explosie golven in een va ste stof met
vaste tussenla ag berekend , t erwij 1 in R 26 he tzelfdo vraagstuk j s
behandel d, doch nu voor ee n vloeisto f-tuss enlaag . De afde ling

~25 .

-13vormde de uit Le.place- transform atie ontstane complexe integrale n
op passende wijze om en voerde de gecomplic eerde berekening en
door.
R 28. Functies voor een levensverzc kcrings Mij.
Diverse functies werden gotabe:.1e crd. In totaA.l werden
98627 funct i ewalU'den in 4 of 5 cijfers berekend op 282 pagina's.
R 29, Do wortels van sin z + z
O.
Te n behoeve van een Engels lllf1.thematieus werden door iteratie in 6 decimal en nauwke urig de oerste 10 compl ~xe wortels bepaald.
x
2
2
R 30. Tabellen va n e - x on
e- t dt
~

=

J

1

R 31. Ber ekening van

J

~

dt
voor kleine wa"l.l'den vnn E•
t[1- X(l- t)Pj
R 32. Ber ek e nin.g va n Ik(z) met be hulrt van relaxatie .
Op verzoek van d o statistisc he afdeling.
R 33 . Scheblone n voor harmonisch e ana l~. - x2
R 34. Berekenin g va n
e- x - 6 e
dx •
R 35, De difforenti aalvcrgc lijking (x 2- l)y"+a:y = 0 .
Tabellerin g van een oplossingJ x = 0( . 01)1.
R 36. Ond erzoek auto- ongeluk.
Advies 1•1erd uitgebrac ht over de vermoedeli jke loop van
zekere verschijns elen bij een auto- ongeluk.
R 37, Cariesond erzoc k .
In same nwerking met de statistisc he afdeling.
R 38. Mathemati sche schc ~ psvorme n, IV (zie R 19).
Getabellee rd werden 20 000 functie - waa rden op 100 pagina's .
R 39, Seismische golv~IV (zie R 25 e n R 26).
R 40. Wortels van Multigrade n.
R 41. Tabellen voor de tost. va n Ma nn en Whitney.
Tabellen in opdracht van de Statistisc he Afdeling.
R 42. Berekening scheepsvor me n.
Met behulp van de reeds genoemde functieta f els (b.v. R 19)
werd he t complete bouwspan tenstelsel van een schip getabellee rd
en afgeleverd e nke l e dagen nadat de sche epsproeven waren gcëil"ldigJ .
Dit bet eke nt een winst va n ca. 6 weken in het bouwprogramma. van
een derge lijk schip.
R 43 . Sphcrische aberratie van een bêtaspectr ograaf.
In opdracht van het Instituut voor Kcrnphysi sch Onde rzoek
te Amsterdam . Berekend werd het magneetve ld van een magneti sche
lens van bepaalde afmetinge n, zoals t e gebruiken in een betaspectrogra af. Met behulp hiervan werd de eerste orde- ba.an va.n
electronen in tien verschille nde stelsels met vijf of zes lenzen berekend , wat een tweede orde eigenwaard eprobleem betekent ..
Hieruit werd weer de spherische aberratie berekend.
R 44. IJklijneo~ffici~nten .
Berekeninge n in opdracht van de Statistisc he Afdeling van
het Mathematis ch Centrum.
R 46. Numerieke oplossinge n van een differe ntiaalverg elijking.
R 47 . Tabellerin g van een integraal.
-i:

-14R 48. Stabiliteitskromme n van rijwielen.

In opdracht van een Nederlands instituut werden een aantal
berekeningen betreffende de stab iliteit van rijwielen als func tie van diverse afmetinge n en de snelheidsgraad uitr,evoerd.
R 49 . Fresnel- integraal.
---- In opdracht van een Opt i sch Laboratorium. Tafels va n de
Fresnelintegra len C(u)= j''cos ~ t 2 .dt en S(u) =
sin
t 2.dt
in vijf gegarandeerde decimal en voor u = 0( . 01)20°werden verv~~r
digd. Dit is eon aanzienlijk hogere prec i sie, groter en fijns r
interval dan waarin C(u) en S(u) t ot nu toe waren gepublicee rd.
Zowel numerieke integratie a l s ontwikkeling in machtreeksen on
asymptotische re.:iksen, dez e laat ste al of niet gccombj_necrd met
de transformatie van Euler, werden toegepast . De tafel met j_nleidendc tekst werd gepubliceerd a ls rap~ort R 49 onder de tit el:
11
'!'abl e of Fr esnel Int egr als " by A. van Wij ngaarden and W.J•• Scheen,
Verh. Kon. Ned.Akad . Wct ensch., afd . NRtuurkunde, Eer ste Sectie ,
XIX , 4, p. 1-26, 1949 .
R 50. Binomiale v erdel ingen.
In cpdracht vnn de Statistische afdeling van het Mathematisch Centrum. Een aantal eenvoud ige berekeningen ter vergeli jki ng van exacte on asymptotisch benaderde verdelingen.
R 51. Vormveran_dcring van l~ orvlakk en.
- - In opdracht vnn oen resGnrch- laboratorium. Een dri etal
functies 9 optredende in de theorie v an do vervorming vnn lagers
tengevolge van do druk in de oliefilm. Een methode werd ontwik-·
keld voor numerieke integrat i e van functies met bekende s i ngulariteiten.
R 52. Onderzoek va n WistarrRtten , II.
In samenwerking me t de nfd . Statis tiek van het Mathem~tisch
Centrum.
g__,5.3 . De tri l lende vleugel in subsone stroming.
Dit is de grootste en uit wiskundig oogpunt de meest interessante opdracht die de nf'deling tot nu toe te behandelen
heeft gekregen. Het betreft de berekening van luchtkr achtcoëffiei~nte n van een dunne vleugel bi j verschill e nd getal va n Mnch
(0,35 ; 0,5; 0,6; 0,7 en 0,8) en een groot a~ntal waarden van de
relatieve vleugelfrequentie. Voorts is de vle uge l a l of niet
voorzie n van een ro er van verschillende l engte. De berekeningen
moeten worden v erricht voor translatie of rotatie van h et ro e r .
De theorie v an het onderwerp is behande l d in het Nf,J,- rapport J!'5 4
van Dr R. Timman en Ir A. I . v . d. Voeren. De daadwerkelijke uitvoering van de berekeningen v ereist echt er nog veel aanvull cndo
theorie . Een grote rol in de ber ekening spelen Math i eu- functies,
zowel van h et periodieke t ype als ook van het Hankeltype . Uit voerige berekeningen van eigenwaard en en Fourier-coëfficiënten
vormen do eerste stap om hierop vat te krijgen. Nieuwe ontwikkelingen in facu l teitrecksen werden opgesteld , welke in het
bijzonder de weg effenen tot de beheersing vo.n de oplossingen
van hot Hankeltype .
De tweede groep functies , die optreden zijn oneindige int egra J n~i
wel ke verwa nt zijn met Ha.nkelfunct ies, en waÇ\.rvan de meest ge compliceerde ook Ma.thieufuncties van het Hankeltype in de int::grand bevatten.Een derde groep functies, welke een rol spel en , zijn tenslotte
eindige int egralen, waarvan sommige verwant zijn aan onvolloa L~ -·
Besselfuncties .
Allereerst is de vleugel zonder roer onder handen genomen. In
1949 is hiervan het l eeuwe ndeel re ~ ds bewerkt .

r

f

- 15R 54. Berekening T.G. Filter , I .
In opdracht van een r esearch-laboratorium.
R 55 . Zwartingscalibraties.
R 56 . Verdampingsnelheid van een heterogene ve rzam~ling van
vloeistofdruppels.
Te bepal en waren de integralen

n

1~u5e-un { 1-

n

1:5e- un S 1- r 2 u-2} du

r(6/n)
r(6/n)

r2 u- 2} 3/2 du

l

voor n = 1/5, 1/3, 1/2, 1, 2 en 3 en voor zulke waarden van r
dat de integralen het interval 1 tot 0 ,05 geli jkmatig doorlopen.
Voor de verschillende gevallen werden verschillende methoden
toegepast. Sommige kunnen worden herleid t ot Bessel- functics
van imaginair argument of tot de int cgraal · lognrithme en onvol ledige gamma.functies. Andere kunnen worden herleid tot reeksen
in deze functies, t erwijl i n somfllige gevallen t ensl otto numerieke inteer at ie moest v1orden toegepast . In totaal werden 150
wnarden berekend.
R 58. Regeneratievermogen van poliepen.
In opdracht van de Statistische afdeling van het Mathematisch Centrum.
R 59 . Berekening T. G. Filter , II.
R 60. Berekening T. G. Filter , III.
Een zeer gecompliceerde pendant van R 54 , o. a . bevattende
it er atieberekeni ngen van de tweede orde en polynomen vAn ze?r
hoge graad . De ber ekeningen worden nog voortgezet .
R 62 , Tabel van Ehl crs.
Betreft betontechniek .
appr oximatie .
Simultane
R 64.
Berekening van een in de theorie der simultane approximaties optredende i ntegraal.
b.

Wetenschappelijke onderzoekingen.
Behalve de in het vorige hier e n duar aFtngcstipte punten vermelden wij nog het volgende:
Door de Heren Scheen en van Wijngaarden werd een theorie ont worpen over de frequentie van Rfrondingsfouten in lineaire composita van afgeronde functi ewaarde n. Publicatie zal in 1950 g a -t1R~
schicden. Een voorpub licatie vond plaats als !]CdccjcJ i ng MR.. 3
voor de cursus "Actualiteiten" van het ~thematisch Centrum.
Veel aandacht werd doÖr cfe Heer Scheen besteen a~n facult ~ it 
reeksontwikke lingcn, walU'van het belang stee ds cluidelij'lcer naar
vor en kwam tijdens ons werk . Over dit onderwerp hield hij een
aantal lozingen in de ~s "Asym~totischc Ontwikkeli ngen" vRn
hot Mathematisch <'')ntrum , welke oo in 1.9?6 nog voortgezet \-:orrlc~: 
Tczamen met de Heer v. d. Corput schreef hij een verhandeling
over "Gegeneraliseerde Bête.integralen", welke hiermee samenlu\ ~1~.':
De cursus "Moderne Rekenmethoden", gehouden door de Heer van
Wijngaarden , welke in 1948 was begonr.en, werd voortgezet en
beeindigd in 1949 . De syllabus van en. 160 pngina ' s vond ook
buiten de cursi3tenkring goede aftrok . Hierin zijn v orwer~t
enkele kleine snufjes voor numerieke berekeninge n.
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Ontwikkeling van reken~~~~~~~~ ·
Nadat in Februari 1949 het gebouw aan de 2de Boerhaavestraat
49/51 betrokken was, kon eerst daadwerkelijk een begin gemaakt
worden met de bouw van de relais- machine , inmiddels gedoopt
Automatische Relais~Rekenmachine Amsterdam (ARRA).
De eerste zorg betrof de uitbreiding van de werkplaats tot een
efficient ingerichte eenheid. Naast de precisie-draaiba nk,
welke in 1948 was aangekocht, werden aangekocht een universele
frais- en steekbank, een draaibank voor ruw werk, een zaagmachine, een lintzaag , een zetbank, een wikkelbank en excenterpersje. Voorts allerlei klein gereedschap, een autogene lasapparatuur, verfspuitinstal latie en nikk elbad . Allerlei apvaraten werden voorts door de werkplaats zelf gemaakt, bijv. een
cirkelzaag en een platenscha.Ar. De uitrusting is nu zodanig,
dat slechts zelden hulp van buiten mo et worden ingero epen.
Daarerrtegen wordt nu en dan aan het natuurkundig laboratorium
hulp verleend en enkele malen werden zelfs werkzaamheden tcgvr.
betaling voor buitenstaanders verricht .
Grote zorgen baart speciaal hier de bchuizine;. ttet kunst. en
vliegwerk moet nu en dan worden voorkomen, dat de houten vloei
bezwijkt, terwijl voorts geen pre cisiewerk kan worden verricht
op de banken wegens het gebrek aan fundering. Gedeelten van de
gal'\g en een kamertje moesten worden geannexeerd ter vermindering van de vloerbelasting en uit ruimtegebrek.
De a}€emene inrichting van werkplaats en laboratorium werd door
de 1'lerkplaats verzorgd . Voor het laboratorium werd een beschei -·
den meetapparatuur aangeschaft, o.a . een tweetal kathode-stra~l 
oscillografen, een aantal universele meters, een lampvoltmeter,
een me etzender en een toongenerator. Het laboratorium bouwde
zelf een meetinstrument voor het meten van overgangstijden voor
relais, t erwij l een grote kathodestraalos cillograaf' met speciale
sweep in ontwikkeling is. Een accubatterij en een tweetal generatoren werden geinstalleerd.
Door de besprekingen in Engeland hebben wij de beschikking gekregen over 2000 Sienens-highspeed relais . De ARRA, welke oorspronkelijk gecopieerd was A.ls een copie van de ARC van D~
Booth te Welwyn Garden City te Engeland is in opzet gewijzigd in
een volkomen oorspronkelijk apparaat. Deels is dit geschied met
het oog op slechte e rvaringen met de ARC opgedaan, deels ook
omdat zij in het algemeen andere inzichten hadden omtrent de te
gebruiken schakelingen. Het rekenkundig orgaan van de ARRA is
uitgevoerd met drie electronische registers en in het algemeen
is een nauwe verweving van relais- en electronische scha.kelingor.
toegepast. Het bleek mogelijk op deze wijze met drie relais een
directe opteller te bouwen. Togen het eind van het jaA.r was e.:i1:
compleet rekenkundig orgaan met de vermenigvuldigin g- on doelscha.keling van de besturing gebouwd . Hoewel in principe do ge-volgde schakeling voldeden aan de verwachtinge n en oen vormcnir.·
vuldiging met een snelheid van ca. 1/5 seconde bereikbaar ble"'k .
was de t echnische afwerking na alle a~ ngebrachtc veranderingen
ten slotte onvoldoende, zodat een volkomen nieuwe opbouw ontworpen werd. Deze is inmiddels grotendeels uitgevoerd. Een
belangrijke beslissing vormde het monteren vnn de relais op
buisvoeten, wa~rdoor het mogelijk is eon relais door eon andE~
te vervangen zonder in te grijpen in de schakeling. Voorts is
trouwens op alle punten een technische aanzienlijk verbeterde
uitvoering verkrege n, waardoor zonder twijfel veel ondervonden
storingen niet meer zullen optreden. Het f'ei t, dA.t langz amerhar.r~
allerlei eloctronische onderdelen gemakkelijker verkri jgbaf\I'
geworden zijn maA.kt het ook eerst recht mogelijk een goede opbouw te verwezenlijken. Medewerking l'lerd van verschillende zij den ondervonden. Philips leverde normaal niet in de handel ver-

-17krijgbar e onderde le n, a ls buisv oe t cn . De P. T. T. beloofde voo r
een Siemcns- v errcsch rijvcr t e zullen zor gen (inmidd els gearriveerd) en the Univers ity l~thellk~tical L~borato ry Cambri dgc ,
Rngeland leverde tekening en vnn andere ~pp~ratuur voor het invoerorga an.
d.

Werkzaam heden van nndere aard .
Op 14 Hei 1949 werd t ezamen met de Natuurku ndige V0rc1::.g ing een
sympos i um georgan iseerd o ver " Mode r ne RcJrnnm~iJ1e.fi", waar de
l d gcti t0ld "Algeme en overHeer van Wijngaa rden e cm lezing hie
zicht ove.x:. ma.d.e:r:.ne r ~kQ__nm::tchincs 11 • In de ENSI~ schreef hij een
artffiel ov " r "Pr'.lctis ch Rekenen ". opae "Confere nce on high spccd automat ic cn.lcula ting m.1.chines ", gehoude n van 22- 25 Junj
hij een l~ over " Projcs_t s
1949 te Cambridg e , EngelRn d, hield
11
of computing~chines in Holland •
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Prof. Dr H. Freudenthal, Schubertstraat 44, Utrecht.
Prof. Dr J.C.H. Gerretsen, Gratamastraat 31, Groningen.
Prof. Dr C. J. Gorter, Nieuwsteeg 18, Leiden.
Prof. Dr J . de Groot, Ferd. Bolstraat 29, Den Haag.
Prof. Dr G. H. A. Grosheide, Linnaeushof 72, Amsterdam.
Prof. Dr M. van Haaften , Bott icellistraat 11, Amsterdam.
Prof. Dr J . Haantjes, Hoge Rijndijk 27, Leiden.
Prof. Dr A. Heyting, Oud Blaricummerweg 5 , Laren.
Dr C. C. Jonker, Dinte lstraat 85 I, Amsterdam.
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1. J. Korev aar en P. A. J . Schee lbeek , Inver sie van een matri
x, 5 p.
2. J. de Groot , Over7 .icht van het boek "Intro ducti
on to to".lology"
dcor s. Lef schet z, 3 p .
3, W. Perem ans, Aostr~cte algeb raisch e syste men, 12 p.
4. J . F. Koksma en R. Salem , Unifor m distri butio n and Lebes
gue
inte ~ration, 9 p.
5. W. Peremans en J . H. B. Kemperman, 1Een-nutnmel'._inssproble
em, .
4 pag.

6. W. Perem ans, Exist entie van eindi ge binni re proje ctiev
e gro epen,
13 p .

7. J . Ridde r, Convexe funct ies, 2 p.
8. O. Bottem a, De vierho ek van Benn ett, 2 p.
9. J . H.B. Kemperman, Enige metho den uit de seque ntiean alyse , 9
p.
10. J . A. Schou ten, De diffe rentia alope rator van Lie, 7 p.
ll. J . C. H. Gerre ts e n, Quate rnion en, 4 p .
12. C. Schog t, Enige stelli ngen van Lubel ski uit de ·groep
e ntheo rie,
13 p .

13. J . Heme lrijk, Over de bepal ing van betro uwba arheid
sinterval 1en
en schat tinge n van de coëff iciën ten van een r echte
r• f •" • • • ... " lijn uit een aanta l onnau wkeur ig waarg
enomen punten, 39 p.
14. F. Loons tra, Het begri p "orde " in de wisku nde, 4 p.
15. W. Peremans, Een opmer king over vrije algeb ra.'s, 3
p.
16. W. Peremans, Een opmerkiJ1S. over irrtu5't)ot1Lqtis.ch~ l!llg-1.c
a., 4 p.
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BIJLAGE III.

In 1949 uitgewe rkte rapporten, ad viczon en
JEQJ.!!Qranda van de afd. MATHEN'iATISCHE STATISTIEK

- ---===:==== == ===== ==~====;===================~

Alle verslagen zijn onder supervisie vn n Prof . va n Dantzig
tot sta nd gekomen. I nd i an do naam Vl'.n Prof. van Da ntzig ve:rmeld staa t, bct ok e:nt dit , de.t Prof. van Dnnt zig hot ond er zoek pe rsoonli jk hc.c..ft uitgevoerd met assistent i e ve.n do vord e r
genoemd on . De memoranda, die voor publice.t i e bost omd zijn
drag~n e:n overwegend did~ktisch kc.r 2.kter . De oorspronkelijke
publica ties ve.n de a fdeling z ijn i n Bi j l age IV ve rmeld.
1 . S 7 (Ml) . Ove r do onge lijkh eid V P..n Camp on Mei doll , door
H: The 1. Best emd voor publica tie ; ges chreven nanr a8.nlciding va n vragen en sugges ties va n Dr B . Fi . d o Jongh . 8 p~g .
Januari 1949 .
~
2 . S 8 . Enige statistische aantekeningen bij e en modisch o.nd ol'··
zoek , Janua ri 1949 . Door H. Theil; onderwerp: significe.nticbcrckoningon voor een dubbele dochotomie , e on mc d i sch ondoJ'..
zoek botreffe.ode, en formulering vg n de conc lu.l:l i cs. 3 peg ,
ve n één- en twee zijdige overschrij3 . S. 9 (M2). Bet g ebruik
d ingsknns on voor he t toetsen van hypoth esen , door J.Hemolr i ~k
en l:J . R. v.d . Va.art . Memora ndum wordt binnenkort gepub lio ec:rd .
12 pag . Februa ri 1 949 .
4 . S 10. Berekcningswij ze de e lsommen va n eon du.bbelr ocks, waarva n d e t e rme n d o vorm x"'it'
hebben . Berekening voor een spe)},1 ,.... ,/
ciaal geval uitgevoerd . Door J . Henmlrijk in samenwerking
meit de Rokonafdoling. 2 po.g ., 11 Mao.rt 1949.
5 . S 11. Eerste r~.pport ij kli jnprobloem. Opme rkingen over oen
oplossing vv.n een spe ciaal geval va n dit probleem . Door
D. va n Dantzig. 1 pag., 30 Ma a rt 1949.
6. S 12. Twe ede rapport ijklijnprobleem . Kritiek op een voorgestelde oplos sing va n dit probleem in alg emene vorm. Door
D. van Dant zig en J. Hemelrij k . 4 pag ., 27 April 1949.
7. S 13. Eerste (vo or lopig) rapport Cariesonderzoek. Door
J. Homelrijlc. Ond Elrwerp : aanwijzingen voor uit to voeren
onderzoek, opgcstElld naar a enleiding va n d e g eg e ve ns va n een
in do oorlog verricht Ca riesonderzoek. 5 pag. , 1 2 Mei 1949.
8. S 14. Dorde verslag b etr e ffende groeiproeven mot Wistnr-rnt ton . Door D . va n Dantzig , J , Hemolrijk en H. Thcil. Voortzetting van een vroeger onderzoek. 6 p ~g . , 18 Me i 1949.
9. S 15. RA.pport over ond erzoek van knkkorlc.kkon . Ond c. rwcrp:
thoorot ischo overwegingen omtrent een nog te verrichten
ondcrzoclc over b e strijding ve.n k E>.kkorle.kkon . Do or J. Heme lrijk. 5 pag ., 8 Juni 1949.
10. S 16. Bea ntwoording ve.n enkele vragen omtrent do g rondsle.ge;,
der V/n.arschijnlijlcheidsrekening . Door J . Hemelrijk. 3 pç1.g.,
17 Juni 1949.
S
17. Tweede (voorlop i g) r apport c a rie sondorzo ek . Onderwerp:
11 .
schatting vei.n do kans op succes va n e e n 1roorgonomon ondo:r-_
zook , op g rond ve..n r oods verzamelde gegevens (zie ook S r.
Door J. Hemelrijk. 9 png., 24 Juni 1949 .
12. S 18 (V1) . Een methode ve.n line<'. iro r cgr os sic - o.nalys e . Ver·
slag vnn co n door H. Tho il voor do 21e e con omc tristonv c rg~ 
doring gehouden voordra cht. Ondcrvrnrp: con do?r ~om ontworpen methode ter b epaling va :i _b ot l'.'ouwbe.a.rhei~a int erv~~l?:!
voor de coc fficiont on vo..n con .. .i.noairo r ogrcss i evorgeliJk:i.. <
8 peg., 28 Juni 1949 •

.....-liliiiiii~..___.:......:::......:..

BIJLAGE III (Vervo lg )
''

13 . S 19 (M2) . Constr uctie van een betrou wbaar hcidag cbiod
voor de lijn , die een lineai r ve rband tussen twee groot heden aange eft . Ond crvrorp : niou.wo oplos
ve.n hot iikl:L i .·,problea n. J?es'Br;ï voor'.tWlicElt:ie. Ibat'J. PemeJr ij k . sing
17 peg ., Ju.ni 19),g''
14 . S 20 . Statis tisch verslag over toetsi ng v~n levorp roparn
t on . Onderw erp: Stntis tischc verwe rking v c.n ~-ro.r.rnomings-·
r esulta ten en theore tische opmerk ingen . Door H. Thon
.
7 pa g ., Augu.s tus 1949 .
15. S 21 . Sta ndard isatio n of symbol s in mo.themo.t ical stctis
t : ~r:
and biome trics, by D . v nn Dantz ig . Ondcrv 1erp : voorst el Vl•::r
norma lisatie van s ymbole n , aan norma lisatio comm issio 73,
6 pag . , J.ugu.s tus 1949 .
16. S 22 . Rappo rt over oen onderz oek on bu.iton lendsc public
..
tios omtren t het toetse n van l evorpr opc.r uten (thcoretis od:~
overwe gingen on kritie k) . Door mej . A. M.J .A. Verbce
k en
J . Hemel rijk. 4 pag . , Augus tus 1949 .
17 . S 23 . Kritis che opmerk ingen omtr ent public aties over
do
ver del ing der uiters te ~marden ven oen st eekpr oef . Door
D. von Dantz ig , J. Heme lrijk en H. Thcil . 4 pag ., AUf3US·
tue 1949 .
18. S 24 . Vierde versla g botrcf fende gro eiproe v en met Wietar r e.tton . Door J . Hemel rij k on H. The il. 4 pe,g ., Augus tus

1949 .
19 . S 25. Statis tisch versla g betref fende con hooiko ortson de:r-·
20 .
21 .

23 .

24 .

zoek . Onderwerp : signi ficsnt ie- ondorz oek om te beslis
tussen tv1ee gcneoa metho den. Door J . Home lrijk . 3 pag .sen
,
Octobe r 1949 .
S 26. Voorlo pig versla g groeip roeven met witto ratt en .
Dit onderz oek werd als apoedo nderzo ck b innen 3 dngen
gevoer d. Door J . Hemelr ijk . 3 pag ., 15 Novem ber 1949 . uit~
S 27 . Vijfde versla g betre ffend e groeip roeven met Wistn rr e.tten. Door H. Theil en J . Hemel r i jk. Bereke ningen uitgo·
vocrd door d e Rc kcnafd cling . 8 pag ., 21 November 1949
.
Zie verdor S 24 en S 14 .
S 28 (01) . Over de bepali ng van betrou .wbati. rhcidsi ntc:i;i: c-11?·"
en schatt ingen van d e cocffi cientc n van con r echte 11.Jn u.J.i,
oen no.nte. l onne.u.wkourig waarge nomen punten . Ovorzi chtsr2.p-.
port no. 1. Onderw erp z do v crsch illond o oploss ingen
v e.n hr:·~
ijklijn problc cm. Door J . Hemelr ijk . 39 png ., Decem ber 1949S 29. Oploss ing van oen theore tisch proble em ui~ .de theori ~
der ti jdreek sen . Dit proble em Imam no.or i:oren
een hy·drodyn amisch c t heori e . Door D • vc.n Dantzi g . 7 bl.J
pE'.g . , December 1949 .
S 30 • T heorot ischo overw eginge n omtr ent con D..c.n het f:1at~ c
m'\t isch Centru m v oorgel egde ontwer pmetho de voor do signi-:ficant iotoot s van een dubbe le dichot omie . Door J . Homolr1~.,
·
3 pe.g ., 24 De cember 1949 .
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BIJIJ.GE IV .

Publicaties van do a.fd .

MATHEM.l~TISCHE

STATISTIEK

===============~~=l~~ê=~~=l~±~~=============~===

Een publicat ie van 1948 is vermeld , daar deze pus in 1949 in
druk is verschenen .
1. SP1 • Sur la méthode des fonctions génératriccs , pe..r D. van
Dnntzig . Voordracht voor het "Colloque international de calcul
dos probnbilités et de statist i quc mathématiquc", Lyon 1948.
17 pag .
2. SP2. Sur l ' cnalys c l og i quo des relations entre le celeul dos
probabilités et ses applice.tions , par D . vnn De.ntzi g . Voord r acllt
voor het "Oongros int e r nat i onal de philosophio dos soiencos",
Par ia 1949 . 15 pag .
3. SPi • Laplace , corruno probabiliste et statist i ci on , par D. van
Dnntzig , Voordracht voor de La.place- herdenking , Parijs 1949.
Ver schijnt in de Archives internatione.lcs d ' historie des scien l~ ü9 .
4. SP4. Construct i on of a confidcnce r egion for e· line , by
J . Hemelrijk. Proc . Kon . Ned .akad . ~ (1949) 995-1 005 .
Twee publicaties, één v~n H. Theil en één ven H. R. v . d . Vncrt,
verkeren in vergevorderde sta.at van voorbereiding .

