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MATKEMATISCH CENTRUM
======~========~===-:=

Verslag over het jaar 1950.

A 1. In het Curatori11m va.n het Mathematisch Centrum kwamen enige wijzi ginf;ën.m;-·a~·F'óTI<estein en Prof . Dr G.M.Vert>ljn Stua-rt zagen zich
genoodzaakt wcgen3 ::.ndere drukke wer:<Zaarr.heden te bedanken als lid.
Aan deze heren we!'d de dank van het Cu:;.•a torium ge~:'?.cht voor de door
hen i~ belang van het Mat~ematisch Centrum verrichte arbeid .
Als opvolger van Dr G.Bolkestein, die in het Curatorium zitting
had als Regi:!r!ncsv':'rtege n"1oorèiger, werd door de Minister van Onder wijs, KunsLen en W~tensc~&ppen P~of , Dr O.v . d.Leeuw ~e G~on1ngen benoemd. Die'.'l::i bf:t:.•) em~.:-.g werd dooi:- Curatoren en Ra;.:,d var, E,,:heer op
hoge prijs f.!:<'sre1d, gezien de ·velerlei wijzen, wa.a:::>op het Matheina tisch Cent!•u·~ zich nar. de oud-minister Van der Lee:.w vr··::-pl.J.~ ht ge voelde. Op 18 N~v~mb ei:- 195J cntviel ons echter de nieuw b~noemae
door de dcod. Zijn naged~chtenis staat bij het Math~raatisch Centrum
in hoge ere.
Daar in de vacature Verr~n St1Jart nog niet werd voorzien, be stond het Curatc:' .!.l!;n derhalve op 31 December 1950 uit de heren:
Prof. Dr J.Clay, President, He nrL Polaklaan 13a, Amsterdam;
11
Prof. Dr Ir J.h.Sc 11.)uh:-n, Scc:..·.-Pcnningr.1eester, ''De Zilvergors ,
Ec.>e;
E:.."i~awc:g 9, v.~ 1 ë-~el,
Prof. Dr H.B.G.Ca•ti;nir, Kicvitl?.<!!1 l5ö, Eindhoven ;
Pref. Dr Ir C.B .Biezer:Q, NH!'...1'e Laan 30, Delft;
Prof . Dr W.J.D.v::.:1 Dljck, WilJ.em de Zwijget'laan 31, 's - Gravenhage;
Prof . Dr li.R.Kruyt, Thorbeckelaan 178, 's - Gravenhage;
Prof. Dr B. van der ?ol, Pale.ls Wils::m, Genève;
Prof. Ir J.Th . Thijs~e, Raam 61, Delft;
Mr A. de Roos, Vert.agenwoordig er van het Gemeentebestuur van Amsterd~m, Wethouder van Amsterdam , Stadhuis, Amsterdam.
Het Curatorium vergaderde op 20 Juni 1950.
Deze vergade:::'ing werd tevens bijgewoond door de Heer J.H.Bannier
als Directeur van z .w.o.
2. Het ~~ectorium (Raad van Beheer)bestond op 1 Januari 1950 uit de
heren :
Prof. Dr J.G.van der Corput, Directeur
Pref. Dr J.F .Kcks:na, Secretaris
Prof. Dr D.van Dantzig
De heer Van der Corp,ut kreeg met ingan~ van 11 Juli 1950 verlof om
de uitnodiging als 'visiting professor aan de Stanford University,
California aan te nemen . In overleg met de Raad van Beheer benoemde
het Curatorium als waarnemend Directeur Prof. Dr Ir J .A.Schouten,
die op l Augustus 1950 zijn functie aanvaardde . De Raad van Beheer
hield veel conferenties en interne besprekingen.
In de loop van het jaar werden diverse binnen- en buitenlandse
bezoekers op het Mathematisch Centrum ontvangen (zie onder D).

3. De Raad van Bi J.:U~!}.<! werd door enige benoemingen aangevuld en wel
van d.eHer·en "F1·<·1. Dr C .Campagne , Prof. Dr J .Engelfriet, Prof. Dr
N.H.Kuiper en Prof, Or A.C.Zaanen. Een lijst van leden per 1/1/1951
is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. Op de leden van de
Raad van Bijstand werd enige malen een beroep gedaan met name met
het oog op het vinden van enige geschikte jonge mathematici die,
op verschillende afdelingen, als medewerker of assistent zouden kun nen worden geplaatst.
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4. Medewerkers .
a . Zuivere Wiskunde .

----------------·---

Met ingang van 1/2/1950 werd de Heer H.J.A.Duparc, Doctorandus
in de Wis - en Natu~rkunde, benoemd tot medewerker bij de afdeling
Zuivere Wiskunde. Tot voor die datum was de Heer Duparc universitair
assistent van P1,of. Dr J .G.v.d .Corput. Bij zijn aanstelling aan het
M. C. werd er een regeling getroffen waarbij de Heer Duparc zi.in wer kzaamheden als medewer:cer é'.an het M. C. voor lopig zou combine.ren met
het assistentschap bij Prof . Van der Corput .
Bij het vertrek van Prof . Van der Corput naar Amerika, werd de Heer
Duparc door de Universiteit van Amsterdam belast met de waarneming
van de colleges van Prof . Van der Corput .
Dr W.Peremans, medewerlcer aan de afdeling Zuivere Wiskunde, die
eveneens belast w&s met het geven van colleges aan de Universiteit
van Amsterdam, wegens een daar bestaande vacature, kon vanaf 1/10/
1950 zij:i volle tljd Neer ter besclükking van het M.C. stelle!l, daar
in de bedoelde vacature Prof. Dr B.L . v .d . Waerden werd benoemd als
hougleraar .
De heer C.Schoe;t be~incllgde zijn werkzaamheden als medewerker
aan de afdeling Zuivere WiskunCe op 1/9/19:>0 .
De assistent J .W.E .Vos a.a.n de afdel ing Zuivere Wiskunde ontving
na het afll'lggen van zijn doctoraal ex.ar:P.n een benoemin& aan het
Centraal Bureau voor de Statistiek me t ingang vo."l J.5/1/1950 .
De Heer P.A.J.Scheelbcck werd na het afleggen van zijn doctoraal
examen met inga~g van 1/3/1950 benoemd tot l eraar aan de R.H .B . S . te
Harlingen .
Als assistent aan de afdeling Zuivere Wiskunde werd met ingang
van 1/10/1950 benoemd de heer J .Verhoeff, cand.1.d.".at in de Wis - en
Natuurkunde, ter\trijl voor het verrichten van b'.:lpualde werkzaamheden
aan deze afde l ing tevens werd toegevoegd de Heer W.C.Hermans per

1/6/1950.

~~-r~~~~~~~~~-~~~~~~~~rn deze afdeling kwam een zeer gewichtige wijziging, doordat
Prof. Dr B.L .v .d . Waerden, de chef der afdeling, per 1/10/1950 het
M.C . verliet wegens een benoeming tot gewoon hoo3leraar aan de Uni versiteit van A;::o terdam .
Tot chef der afdeling werd met ingang van die datum benoemd Dr R.Timman, wiskundige aan het Nationaal Luchtvaartl aboratorium te Amsterdam . Door de weJ.willendheid van de D.trc!::i;ie van de lai'l'.::st,pen0emde
instelling kon een schikki n!; worden getroffen, waarbi j de-Heer Tim man voorlopig zijn tijd verdeelt tussen het M.C . enerzijds en het
N.L.L. anderzijds.
Op 2C/12/l950 promoveerde de medewerker aan de afdeling, de
heer J.H .B.Kemperman cum laude aan do Universiteit v::tn Amsterdam op
een proefschrift getiteld "'l'he general one - dinH::r.s:!J">r::;.l l'an.~'.)m walk
with absorbing barriers with applications to s 2~~cnc ial anaJvs1s".
De heer C. G.G. van He't'k, mc-dewe1'ker aan de a f'ck· ling T<le~epas te
Wiskunde, zag zich na het afleggen van zijn doe :;o;. aa l .~xarne:i in de
Wis - en Na tuurku.nde, wegens aT'è.ere werk ::a.<unhede?.! i;;e;-,c0d?.&.& h:t de mede werking aan het M.C . met ingar..g van 1/7/1950, na:?.r wij hoi:en tijde lijk, te staken.
~!-~~~~~~~~!~~~-~~~~~~~!~~ In de loop van het jaar verlieten de assistenten J.A.SPa'i'.'enberg
( 28/2/1950) en H. Theil ( 31/8/1950) het M. C. Nie11w werden betlO(';mè als
assistenten de heren M.de Vries (15/3/1950) en H.lüeuwenhu:ts (15/3/
1950), terwijl tegen hèt eind van het jaar tcve;is a ls assistente
voor volledige werktijd werd benoemd Mevrouw E .C.Bos-Levenbach .

- 3 De heer H.R . v.d.Vaart, bioloog, werkte, daartoe in staat gesteld
door Z.W .O., gedti~ende een gedeelte van het jaar wekelijks enkele
dagen op d·~ ?.fdcllng ter voltooiîng van zijn opleiding in de Mathe ma tische Statistiek.
Mej. A.M.J.A.Verbeek, verbonden aan het Binnengasthuis, zotte
haar vrijwillige werkzaamheden op de afdeling voort. Aan de afdeling
werd verder tcegevcegd in verband met verscheidene noodzakelijke
werkzaamheden Mej. h,A.Kuipers (14/2/1950) .
De medewerker aan de afdeling Mathematische Sta.tistiek, de heer
J .Hemelrijk, promoveerde op 13/1271950 aan de Universiteit van Amsterdam curn laude op het proefschrift getiteld "Symmetrietoetsen en
andere toepa~singen van de theorie van Neyman en Pearson".
~! - ~~~~~~f~~~~~~ ·

In ve::::"bend met haar huwelijk verliet de het langst in dienst
zijnde rek&naarster, Mej. T.M.C.Schäffer op 28/2/1950 het M.O.
Medio November verliet Mej . P.M.Heinsen de afdeling wegens een
benoeming elders als arbcidsanalyste. Omstreeks die tijd echter werd
het team rekenaarsters aanzienlijk uiteebreid door de aanstelling van
de dames:
H.Otte!1s-Van der Spaa
2!f/l0/1950
J . van ~Ia r i s
30/10/1950
H.C.Hagenaar
1/11/1950
C.van Eltepen
l/ll/1950
E.Tuynman
20/11/1950
T.Walst
1/12/1950.
Ten aanzien van het laboratorium kan worden medegedeeld, dat de
heer C.Scholten, die op 31/1/1948 het M.C. had verlaten wegens mili taire die:.stplicht , weer als assistent optreedt sinds 1/9/1950 .
Ir J. F . Carrière kwam in Mei als tijdelijke medewerker om zich
in het vale te bekwamen en zodoende het labora toriu:nteam te vers ter ken.
In de werknlaats was gedurende enige maanden een hulpkracht
A.de J onge in dienst, die ec hter overging naar óe Marine en medio
Augus tus werd opgevolgd door de leerling H.de Wolff .
Aangezien de heer J .J . Dost ons in 1951 wegens emigratie verlaat, trad een opvolger H.Kindt r eeds per 18/12/1950 op proef in
dienst. Aan het ej.nde van 1950 bestond het perscneel der rekenafdeling ui t 27 personen , terwijl het aan het begin van 1950 20 perso nen telde.
~!-~~~~~~~~E~~~~·
Mevrou~ E .Hey- de Herder , die in Juni 1949 het M.C. had verla ten
en sinds O~tob e r 1949 vcor halve dagen weer aan het Centrum was ver bonden, verliet per 6/2/1950 de dienst van het M. O.
Per 16/9/1950 werd benoemd Mej. B. M.Berkhout als steno - typiste
en Mej . C.M.Sp ielcr:ian als typiste .
Mej . A.P.Zagwijn, die met het oog op bepaaJd.e wer!rz:v:tmheden
aan de administratie was toegevoegd, verliet per 31/· é;/!.9'5·) de dienst
van het M.C.
Het Mathematisch Centrum vertoonde derhalve bij de jaarwisse ling de volgende samenstelling:
1

Raad van
Prof. Dr
Prof. Dr
Prof. Dr
Prof. Dr

Beheer :
J.G .van der Corput, Directeur
Ir J .A.Schouten, Waarnemend-Directeur
J.F .Koksma, Secretaris
D.van Dantzig

- 4 Afdeli ng Zuiver e Wiskunde:
o.l.v. Prof . Dr J.G.v. d . Corput en Prof. Dr J . F.Koksma
Medew erkers: Dr W. Peremans
(vanaf 1/2/19 50)
H.J.A. Duparc
oeven
Korten
D.
:
enten
Assist
J .Verho eff'
W.C.Hermans
Afdeli ng Toegep aste \!'iskun de:
Chef Dr R.Timman (vanaf 1/10/1 950)
Medewerker: Dr J . H.B . Kempcrman
Afdeli ng Mathem atisch S~a~i~tiek :
Chef Prof. Dr D.van Dant~ig
Medewerker: Dr J . Herne lri ,jk Jr
Adspir ant -medewerKcr : T.J. Terpst ra
Assist enten: Ph . van Eltere n
M. de Vries
H.Nieu wenhui s
Mevrouw E.C.Bo s-Levenbach
Mej . H.A. Kuipcr s
t
terw1j1 gerege ld op de afdeli ng werkzaam waren de heer H.R . v . d.Vaar
.
eek
en Mej. A.M.J.A.Verb
Rekena fdel1ng :
Chef Dr Ir A.van Wijnga arden
Medewerkers: J .Bergh uis
B. J.Loop stra
Ir J . Jl .Carri ère
Assist enten: J.Kage r
K. Zimmerman
C.S.Sc holten
W.Kok
J . Zonnev eld
Reken aarster s: E.Alle da
D.Bott erweg
M.Deb cts
C.van Eltere n
H.C.Ha gcnaar
T . Hurts
L.Ka.a rscmak er
J.v<ln Maris
R.Muld cr
H.Otte ns-Van der Spaa
E.Tuynman
T.Wals t
Met de dageli jkse leidin g van de ber ekenin gen was belast de heer
H.J.Ho ogen Stoeve nbeld
Typist e: Mej . C. Lange reis
Instrum entenm aker: J.J.Do st, (H.Kin dt)
Leerl.- instru mente nmaker s : R.M.Jo nker, H.de Wolf!
Admin istratie :
Mevr. E. P. Reckman-Van Kampen
Mej. B.M .Berkh out
Mej . C.M.Spiekman
Portie r : B.J.va n Ommen

B 1 . Gebouwen .
De verbouwing van het pand 2de Boerhaavestra~t 49 kreeg ook in
1950 nog niet haar b~slag, hoewel de voorbereio~-.-.:J:: werk~a~r.:heden in
verband met aanb~s t:eding enz. dusdanige vorde1·:'..ng::m meak te'!"., dat in
het laatst van D<>cer.iber met de verbo~m1ngswei.'V ;:.ë.:'3,ni1er1-;,n <J::m daadwer kelijk begin ken worden gema8.kt . Gedurende he'; gs:;~ :..e ~'>&'.:" waren in
gebruik de eerste verdiepingen van de pr.r!den 2dr .~: )erl1r-!..lV 3S tra:3. t 49
en 2de Boerhaavest~aat 51 , benevens e~.:.;~e ver t;·€k'~\m <'iJ d:= te .~aY1e
grond van 2de Boerhaavestraat 49 . Hoa~el deze h~l1vnstin3 inr0nve ni!nten met zich m~ob ra cht bleek <leze voorlopige ~n:orsi n~ bevredi gend . Alle afdeli':'!gen wa".'en op de;::e wij ze onde::: t;)w1 0<.i.k verei.1gd ,
terwijl een groot a&ntal der cu~suseen en voo rara ~~tcn in tl~ collegezaal van het M.C. werden gegeven. Voor bepaalCe ~ncrdra~hten werd
weder gebruik gema.:t.kt van de gastvrij)1eid van de la boratoria der
v.u., De Lairessestraat 174, Amsterda~-z.
De schoon~~ak v2n het gebouw 2de Boerhaavestraat 49, die sinda
April 1949 geheel in eigen beheer was genomen, werd ook in 1950 op
dezelfde wijze verricht .
In afwachting van de komende verbouwing werden uiteraard in het
gebouw zelf geen veranderingen of vernieuwingen aangebracht .
2 . Bibliotheek.
Ook in 1950 werd de bibliotheek uitgebreid door ruilingen, aanl<open en zeer gewanrdeerde sc:1enkingen. Op de in 1949 verschenen
catalogus zag in 1950 het 2e su~·plement het licht. Het tij~;.,chrif
tenbezi t breidt zich nog regel;natig uit tengev0 1ge van de ruili:.igen
met gcbrui\{lnaking onzerzijds van het Nederlan<ise t1.jctschrift Ind:i. gationes Mathemacicae .
Door een schikking met de N.V . Erven P.Noordhoff wordt ten aanzien van ruilinstant ies, die op de Indagation(;)e !·ft·ü11cMati cA.e geen
prijs stellen ( doo:;:·dat zij reeds in he t bezit :::~c;::i van cl.e J?rcceedings
der Koninklljke Nederlandse Ji1.cademie van Wetel"!nn:-.,;.pt.;i:>r, ) met
grceicnd
11
succes geb".'uik ge:na.akt van het tijdschrift .S 1r~1c:-, ';):;11vln • De tijd schriftenklapper ~elt thans ± 200 exemplaren.
Daar de bibliotheek van het M.C. aangesloten is bij de Centrale
Technische Catalogus wor dt op haar door diverse instellingen en per sonen een regelmatig beroep gedaan .
11
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Ook in 1950 eiste de organisatorische zijde van het M.C. veel arbeid
van administratieve aard met name van de leden van de Raad van Beheer .
Ook in vorige verslae;en werd met dank gememoreerd d"it Mevr. Mr J.C .
van der Cor~ut -Houwir.k belangeloos de financi~l ~ administratie van
het M. C. wilde ve r zorgen . Door het vertrelc van de H~è:' H1 Mevr. Van
der CQrput né'.ar GD-1' fornii:! kwam met ingang van j•..lni 1950 a).n de be moelïr.gen van Mevr. Van der Corput ter zake e cm eh~de . Op V'}Cl'.'stel
van d0 Raad van Beheer werd Mevr. E . P .Reckman-•/cr> Ke.rnpen vo0 1·~_cpig
met de financi~le administrat ie van het M.C. be~a st.
De accountant van h et M.C., de Fa. Van Dien, Van Uden & Co.,
belastte zich wederom met de financi~le contr6:~c en advj ezen . De
financ i~le jaars tul{ken vormen een afzonderli j lc r·appo;.•t.

C 1. Wete~~c::ha:e2el1jk_~~i;~zaamheden .

0ok in 1950 w," ~de>n vco l cursussen en voordrachten georganiseerd.
De roGH t ers ov er '!OOrjaar J.950 en najaar 1950 benevens enkele circu laires betreffende arzonJe~lijke cursussen zijn al s bijlagen aan dit
jaa 'l'.'Y e J"{,J.ag toef?;ev"egd, De vacantiecurs'\8 voor lera ren we::cd weer in
A r.iste-..·~am geh0tH:.;-n en wel op 28 , 29 en 30 Augustus. Als centraal onderwerp was ge!1~ozen de waars cr;:tjnlijkheidsre!-w:ür.g , haar gconc:Jslagen
en ha::i.r toepa.ssin::i;en . Deze C;\~rs"J.s was zeer dr1<1~ bezocht . 5lj de voorbereiding werd dankhaar gebrulk gemaakt van advlezen van Prof. Dr
D. van Dantzig en Prof. Dr S.C.van Veen .

-----

In de commissie tot voorbereiding van de vacantiecursus kwam
een wijziging doordat de Heer J . van Andel, die als vertegenwoordiger
van het college van Inspecteurs bij het M.O. en V.H.0. daarin zitting had, wegens zijn aftPeden als Inspecteur bedankte. Als zijn
opvolger zal optreden de heer A.J.S.van Dam, Inspecteur bij het M.O .
De commissie bestaat derhalve thans uit de heren:
Dr H. H.Buzeman, Voorzitter, vertegenwoordiger van Wimecos
Dr H.Mooij, Secretaris, vertegenwoordiger van Liwenagel
M.G.H,Birkenhäger, vertegenwoordiger van Wimecos
A. J.S.van Dam, Inspecteur bij het M.O.
Prof. Dr O.Bottema
Prof . Dr G.H.A.Grosheide
Dr G.Wielinga, vertegenwoordiger Liwenagel
Ir J.J.Tekelenburg, terwijl
Prof. Dr J.F.Koksma in de commissie de Raad van Beheer vertegenwoordigt.
In de serie "Elementaire onderwerpen van Hoger Standpunt uit"
werden in het voorjaar 5 goed bezochte voordrachten gehouden. In
het najaar werd dit aantal teruggebracht tot 3 teneinde tijd te winnen voor een didactisch colloquium dat onder leiding van Dr H.Mooij
werd gehouden. In dit colloquium spraken Prof . Dr ~Freud,enthal en
Dr L.N,H.Bunt, resp. over "Het eindexamen in verban met de eisen van
})et hoger onderwijs" en over "De mogeli"JKheid om de beginselen der
waarschijnlijkheidsrekening op~e Middelbare School te onderwijzen".
Het colloq~um to_QQ..logie onder leiding van Prof. Dr J.de Groot
te Amsterdam gëhouden vond zowel in het najaar als in het voorjaar
regelmatig plaats.
Het colloquium over Asymptotische Ontwikkelingen werd wegens
het vertrek van Prof. Van der Corput naar Amerika in Juni 1950 tijdelijk be~indigd. In het najaar kwam daarvoor in de plaats een serie colloquia over Mathematische problemen uit de praktijk onder
leiding van Prof. Dr S . C. van Veen en Dr R.Timman.
De serie voordrachten, die op de Zaterdagen waarop het W.G.
vergadert, te Amsterdam onder de naam van Actualiteiten door de medewerkers van het M. C. wordt gegeven, ondervond zowel in het voorjaar
als in het najaar een blijvende belangstelling.
Daar van verschillende zijden er op werd aangedrongen dat het
M.C. weer een avondcursus zou organiseren voor wiskundig begaafden,
die door het verloop van hun levensomstandigheden de gelegenheid
hebben gemist om aan een universiteit wis- en natuurkunde te studeren,
werd een enqu~te ingesteld naar de grootte der belangstelling. De
uitslag van deze enquête was dusdanig, dat de Raad van Beheer besloot opnieuw een dergelijke avondcursus te organiseren.
In de herfst van 1950 werd met de cursus, die het eerste kwartaal
de vakken analytische meetkunde, hogere algebra en analyse omvatte
een begin gemaakt. Als docenten traden op de heren Peremans en Duparc. Het is de bedoeling om zodra een derde medewerker aan de afdeling Zuivere Wiskunde benoemd, is ook deze in te schakelen bij
het werk aan de avondcursus.
De heer Peremans had in het voorjaar zijn cursus over Vectoranalyse, die bedoeld was als een vervolg op de vroeger gehouden
avondcursus, beMindigd.
Een aantal belangrijke cursussen vanwege het M.C. werden buiten Amsterdam gehouden. Wij noemen de cursussen:
Cursus Moderne Algebra onder leiding van Prof. Dr F.Loon.stra te
's-Gravenhä:ge;
Curaus Grondslagen der Wiskunde door Prof . Dr A . Heyting te

Eindhoven;
Cursus Waarnemingsrekening (de grondslagen, de ontwikkeling van de
methode der kleinste vierkanten met toepassingen) door Prof.
J.M.Tienstra te 's-Gravenhage;
Cursus Intu!tionistische Wiskunde à.oor Prof . Dr A. Heyting te
Eindhoven.

Evenals vorige jaren werden op uitnodiging van de Raad van Be heer door enkele mathematici voordrachten of korte cursussen gegeven
over onderwerpen op het speciale terrein hunner belangstelling. Hier toe behoort de serie voordrachten in Maart gegeven door Prof. Dr
J.C.H.Gerretsen uit Groningen over Puntrijen van Reye . Prof. Dr
B.L.v.d .Vlaerden gaf twee voordrachtênovëi'Baylonische en Griekse
~gebra en over de oudste astronomische berekeningen in Babylon!~.
Buitenlandse sprekers waren Dr I.S.Gàl (Parijs) over een onderwerp op het grensgebied van getallenleer en functieleer, Prof. Dr
F. Conforto (Rome) over een onderwerp uit do algcbraische meetki.mde.

,
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Dezelfde sprak voor de medewerkers van het M. C. over een te Rome in
gebruik zijnde me thode voor het behandelen van voor de praktijk nut tige differentiaalvergelijkingen . Prof. Dr F.W.Le\d (Bombay) sprak
over fundamentele methoden der analyse. Prof . Dr N.Chako (U . S.A . )
over voortplanting en diffractie van golven .
De samenwerking met het dispuut Thomas Jan Stieltjes te Rotter dam was ook dit jaar uitstekend.
Van het merendeel der gehouden voordrachten en cursussen wer den wederom syllabussen vervaardigd . Ook dit jaar werden voor publicatie geschikte syllabussen en rapporten tegen een redelijke
vergoeding dan wel als ruilobject aan het buitenstaanders afgegeven.
Aan de serie scripta werden enige nieuwe nummers toegevoegd
(zie verslag afdeling Zuivere Wiskunde).
In de Centrumreeks welke verschijnt bij de N.V. Noorduyn verscheen het reeds in het vorige jaarverslag aangekondigde eerste deel tje (zie verslag afdeling Zuivere Wiskunde) .
Op het M.C. werd in alle afdelingen wetenschappelijke research
verricht hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van anderen.
Voor deze werkzaamheden zie men de afzonderlijke verslagen der af delingen.

1. Buitenlandse contacten .
Zoals reeds onder A 2 . werd vermeld werden op het M.C. diverse
binnen- en buitenlandse b a soekers ontvangen, o.a.:
Dr I .S .Gál, Parijs thans Princeton
Prof. F.Confe rto, Rome
Prof. Harold Grad, New York
Prof. Alfred Tarski, University of California, Berkeley
Dr H.V.Wilkes, Cambridge, England
Prof. J.Neyman, University 9f California, Berkeley

Dr W.Richter, Neuch~tel
Prof. Dr T.C.Koopmans, Chicago
Prof. Dr T.Laurent, Stockholm
Prof. Dr H.B.Curry, Penna. State College , U.S.A.
Dr I.Neuhaus, ZUrich
Prof. Dr E.Velander, Ingeniörs Vetenskaps Akademien, Stockholm.
Een aantal buitenlanders hield voordrachten voor het M.C. (zie
onder C 1.).
Met een gr• ot aantal personen en instellingen uit het buitenland werd gecorrespondeerd over aangelegenheden van wiskundige aard
dan wel in verband met uitwisseling van geschriften enz.
Tot de Nederlandse Delegatie op het Internationale Congres van
mathematici te Cambridge, Mass., (September 1950) behoorden ook de
heren Van der Corput, Koksma en Duparc. De beide eerstgenoemden vervullen samen met Prof. Dr H.D.Klooaterman de door het Wiskundig Ge -

nootschap afgevaardigde delegatie op de vergadering van eind Augustus te New York, waar werd besloten tot oprichting van de Internatio nale Unie van Mathematici . Op deze zitting werd van Nederlandse zijde de aandacht gevestigd op het belang van een eventueel door de
Unesco op te richten Internationaal Rekencentrum, een project waarvoor Curatoren en Ra.a.d van Beheer van het M.C . zich sinds de oprich ting van het M.C. in 1946 daadwerkelijk hebben geinteresseerd.

----

Verslag der Afdeling Zuivere Wiskunde.
1 . De afdeling stond onderleiding van de her en Va n der Corput en Koksma.

Uë eerstgenoemde werd bij zijn vertrek naar Amer ika in Juli 1950 tijde -

lijk vervangen door de heer Schouten . Zover de tijd hun zulks toeliet,
verr ichtten deze heren eigen onderzoekingen over analyse , getallenleer
of differentiaalmeetkunde, die hier niet behoeven te w~rden vermeld en
o.a. in tijdschriften werden gepubliceerd. Er verscheen een geheel omgewerkt eerste deel van Scriptum no. 2 van
J.G.van der Cç.!:e_ut, Le tfiéorème fonda~en~al de 1 1 algèbre
benevencs 2criptu1n '+
J.G.van der Corryut, La deuxième perle de la théorie des nombres.
Scriptum 5 van
J .F .Koksma, Some the~ rems on diophantlne inequalities
verscheen in hot voorjaar van 195~ , terwijl
Scriptum 6
J.A.Schouten, Regular systems of equations and supernumerary coe rdinates
ter perse ging.

2. Als medewerkers waren gedurende 1950 aan de afdeling verbonden:
lJr" W. Perema.!?!, C.Schogt en H. J . A.DuÏarc (sinds 1 Februari) De heer
Pereman.3 l:on tot aan de grote vacan ie slechts een deel van zijn tijd
aan het M.C. geven, daar hij (met verlof van Curatoren van het M.C.)
was belast met een l~er~pdracht in analyse aan de Universitei~ van
Amsterdam. Hetzelfde geldt voor de heer Duparc voor de periode na de
grote vacantle, deze toch neemt de colleges van Prof. Van der Corput
aan genoemde Universiteit waar . De heer Schogt beëindigde zljn werk zaamheden aan net M.C. met September 1950. Hij verkreeg een aanstelling
als leraar bij het M.O. te Amsterdam .
Alle drie genoemde medewerkers verrichtten wetenschappelijke
onderzoekingcn,zcwel op eigen intiatief der afdeling als op verzoek der
andere afdélinf':cn dan wel in opdracht van personen of instelling€n buiten het M.C . Zover deze onderzoekinBen tot definitieve resultaten voerden, werden Clezc gepubliceerd jn d.;i rapporte~ der afdeling, waarvan
een lijst aan d5t v~rslag is toegevoegd. De eigen onderzoekingen van
Dr W. Peremans h:idden bi.;trekl<-~ng op de ·noder~e ale;ebra en zullen deels
verschijnen in de CoP?posi tlo Ma thema tj ca en deels é!_icncn ele gronds lag
voor het onder 1..c nocmc..J."I collcc!uium.
De heer Duparc had c. a. ce:n belangrijk aandeel i.n de nieuwe
bewerking va~ Scrip~um 2.
De heer Schogt vond nieuwe resultaten naar aanleiding van zijn
bewerking van h... t manuscript Lubelski .

2:.. De drie11 genoemde medewerkers
leverden ieder originele bijdragen in
11
de serie Actualiteiten
dering mogen 'Nrhcugen.

,

welke voordrachten zich in toenemende waar-

4. De drie medewerkers zetten verder hun colloquium over 11 i:,attice - theory11
voort. Het is de bedoeling dat dit colloquium in 1951 wordt vervangen
door een colloquium over de theorie der Ringen,welke theorie met name
door Dr W. Peremans in 1950 met succes is bestudeerd (zie punt 2).
~Het

colloquium 11 Asymptotische Ontwikkelingen 11 werd voortgezet tot de
zomervacantie. De heer Van der Corput heeft daarna in Amerika een groot

gedeelte van het bcdiccuas1eerde materiaal :sy:stemat1:sch verwerkt met

het oog op het te verschijnen handboek. In verband met de afwezigheid
van Van der Corput is het colloquium na àe vacantie voorlopig vervangen door een over een ander onderwerp.

~ De

litteratuurstudie over speciale onderwerpen als diophantische
approximaties, diffcrentiaalmectkunde, enz . ging gestadig door . Met de
inrichting van een systematisch kartotheck onder gebruikmaking van de

- 9 Mathematical Reviews over dergelijke gebieden werden grote vorderingen
gemaakt .

7. De heer Schogt sloot in September zijn werk aan het manuscript Lu'6ëlski af samen met Prof. Van der Waerden op wiens oordeel te zake
(gezien zijn werk Moderne Algebra) hoge prijs werd gesteld en stelde op
grond van zijn gcdcgGn ondcr~o ek een rauport op, \:aa-ruJ.t blijkt dat het
manuscript zich .i.n de door Luhelsl<1 nagelaten vorm rn~<: r;o e:l h.cnt voer
publicatie, doch ~~o.t zich da<.!r-1.n een na:1~al d~1er. b~,"::~1·~n, d~.e :'la de
in het rapport P.a!'&CGeven bcwc.i.•klng wel uitste:~..!r." z~y · l• ~1<'; 7...1.jr. voor
publicatie, het..;1j ;n boekvorm, h~tz1,1 al~ afzo11dE-1'.'·l~L.ikc ar-cil:elen . De
Raad van Beheer ~·r.derzocht thans ".i-. mcgcl1 jkhetd om Jo:.: eersr.c ged3.chte
te

verwerkelijk~n.

"Centrumreeks" zag
8 . Het eerste t1ecl van de bi,1 Noorduyn uitgegeven
onder de titel 11 Zeven voordrachten over To__po wel
cm
licht
het
Ii1 19(,0
1
logie • Het b:)Ck bevat de voordrachten van de vacantiecursus 1_947 en
werd uitgegeven onder redactie van de heren Freudenthal en Peremans .
Het is de be.!o.Jl!ng dat verdere delen zullen volgen.

~

Dr W. Perema.ns gaf als vervolg op de avondcursus 1947/1948 en 1948/

1949 een

~suo vec~or -analysc.

10 . Na de grote vacantie verzorgden de heren Peremans en Duparc de opnieuw ingestelde avondcursus van het M.C., welke 3 avonden per week in
beslag neemt.

ll . De werkzaamheden ~an kartotheek, bibliotheek, syllabussen en tijdschrtftcnrui l vorderen veel werk, dat zoveel mogelij!< aan assistenten
wordt opged~ag0n.

- 9a (s = syllabus van een voordracht)
Rapporten Z.W. 1950.
1.
2.

3.

A.van Wijngaarden, Afrondingsfouten, 13 p.
(s) G.W.Decnop, Voetpuntsdriehoeken met dezel fde hoek van Brocard, 5 p .
J.H .B.Kemperman, Enige methoden in de sequentieanalyse II,
29 p.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

(s) C.H.van Os, Ruimte en tijd, 2 p .
(s) A.Heyting, Intu!tionistische wiskunde, 2 p.
W.L.Scheen, Faculteitreeksen, 30 p.
( s) J .Haantjes, Kromming, 4 p.
(s) S . C. van Veen , Theorie van de cirkelverdeling? 7 p.
C.Schogt, Een stelling van Petr uit de getallentheorie, 10 p .
10.
H.Theil, Over "upcrosses" en "downcrosses" in tijdreeksen,

8 p.
ll.

J.F.Koksma en H. J . A. Duparc, Opmerkinga'lover een artikel handelende over binaire betrekkingen, 1 p.
12 .
W. Peremans, Advies over een manuscript handelende over on eindige matrices, 3 p .
13.
W. Pcremans, Het radicaal van een ring, 11 p.
14. (s) W.van der Woude, Over de uitbreiding van een paar bekende
stellingen uit de vlakke meetkunde, 2 p.
15.
J . Hemelrijk, Een symmetrietoets, 9 p .
16 .
H.J .A .Duparc, Over driehoeJ.cen, waarin een hoek een geheel
veelvoud is van een andere hoek, 4 p .
17 , ( s) P.Mull ender, Deelbuarheidseigenschappen, 4 p.
18 .
J.H.B.Kemperman, Asymptotische ontwikkeling van gehele func ties, die door machtreeksen zijn gedefinieerd,
17 l?.
19 . fs) G.H.A.Grosheide F.W . Zn . , Afbeeldingen van lijnelementen en
vlakelementen, 3 p.
20 .
H. J.A.Duparc, Over canonische vormen, 8 p .
21.
W. Peremans, Een integraalvoorstelling van eitx log x, 10 p .
22 .
W.Peremans, Advies over een manuscript handelende over af slui tingsoperaties, 1 p .

Verslag der Afdeling Mathemati sch Statistiek .
I. Personeel van de Afdel i n~.
De afdeling staat onder leiding van Prof . Dr D.van Dantzig
Naast Prof . Van Dantzig waren op 1 Januari 1950 aan de afdeling verbonden: J .Hemelrijk als medewerker en H.Theil, Ph .van Elteren en
J .Sparenber g als assistente n, t e rwijl T.J.Te rpstra per 1 Januari 1950
als adspirant - mededwerk er werd benoemd . In de loop van het jaar verlieten J.Sparenbe rg en H.Theil het Mathemati sch Centrum. Hiervoor
kwamen M.de Vries en H. Nieuwenhu is als assistente n in de plaats, ter wJjl tegen het einde van het jaar Mevrouw E. C.Bos -Levenbach als as sis
tente voor volledige werktijd werd aan~nomen . De heer H.R.v. d .Vaart,
bioloog, werd door Z.W.O . in staat gesteld gedurende een gedeelte van
het jaar wekelijks enkele dagen ter opleiding aan de afdeling mede
te werken. Mejuffrouw A.M. J . A.Verbeek , verbonden aan het Binnengas thuis , zette haar vrijwillig e werkzaamh eden op de afdeling voort en
had onder meer een groot aandeel in het tot stand komen van rapport
S 40 . Mejuffrouw H.A.Kuipc rs werd in het begin van het jaar aange steld voor het bijwei>ken van het kaartsyste em en daarmee in verband
staande werkzaamhe den. De personeel sbezetting is , ondanks de vermel de uitbreidin gen, nog ni e t voldoende om al het werk, dat noodzake lijk is, voldoerrl sne l te verrichten . Daarom wordt nog steeds naar
uitbreidin g gestreefd .
II. Werkzaamheden.
~ Evenal s in het vorige jaar werd een groot aanta l opdrachten
uitgevoerd . De uitkomsten der onderzoek ingen werden in de onder IV genoemde rapporten samengeva t . Tevens werden de resultaten van enkele kleinere theoretlsc he onderzoek ingen in de vorm van rapporten vastgelegd .
Enkele van deze rapporten werden gepublice erd. Verder werden schrif telijk en mondeling vaak inlichting en en adviezen van kleinere omvang verstrekt, die niet in de vorm van rapporten zijn verwerkt.
2. Een zevental publicati es over theoretisc he onderwerpe n, die gedu rënde 1950 gereed kwamen en gedeeltel ijk reeds zijn verschene n, is
in onder V vermeld. J .Hemel ri jk promoveer de cum laude in December
op een mathematis ch statistisc h onderwerp dat bij het uitwerken van
een opdracht naar voren wa s gekomen .
3. In een dertienta l bespreking en met T.N.0.-A.B .W. (Afdeling Bewer Krng Waarnemin gsuitkomst en) werden 21 verschille nde problemen en
statistisch e analyses van deze organisat ie, veelal uitvoerig , besproken . Van de bespreking en en de naar aanleiding daarvan door het Ma thematisch Centrum verrichte onderzoek ingen werden deels korte,
deels uitvoerige verslagen gemaakt, die niet ln onder IV
zijn op genomen . Een der besproken problemen gaf aanleiding tot het schrijven
van rapp~ rt S 42 .

4. Mejuffrouw Kuip ers, die speciaal voor dat doel in dienst van de
ä'I"deling is getr eden, heeft het kaartsyste em aanzienli jk weten uit
te breiden. Het be vat nu ongeveer 8000 titels, terwijl ook de rangschikking der reviews aanzienli jk is gevorderd . Aan dit litteratuu rsysteem zal met kracht verder worden gewerkt; vooral het onderwerp enr egister vraagt daarbij de aandach t . Daar dit laats te alleen door in
de statistiek geschoold personeel kan worden uitgewerk t, is het niet
zo snel gevorderd als het alphabetis che kaartsyste em .

.2..:. Ook d• or uitbreidin g van de verzamelin g van uittreks el s en korte
overzichten

werd het litteratuur-registe r van de afdeling uitgebre id .

6. Aan het einde van het jaar waren 12 epdrachten

n~g in bewerking ,
terwijl over ver schil lende ander e reeds bespreking en zijn gevoerd.
Enkele nieuwe publicatie s zijn in voorberei ding.

7, In de vacantiecu rsus en in de serie Actuali tei ten we rden voordrachten gehouden door J .Hemelrijk en H.Theil. In samenwerk ing met
de Mathematis ch Statistisc he Sectle van de Vereni ging voor Statistiek

- 11 werden Prof. J.Neyman (Un1versity of Cal1fornia) en Prof. T.C.Koopmans (Univers1ey of Chicago) uitgenodigd tot het houden vaO-voordrac hten . Van deze lezingen werden versl agen gemaakt, die in Statistica
zullen worden gëpubliceerd .

Cl . Voorgenomen werkzaamheden in 1951.
Naast het uitvoeren van opdrachten, het verrichten van theore tische onderzoeking en en het uitwerken van het kaartsysteem en het
litteratuurov erzicht in de vorm van uittreksels en overzichtsra pporten is, in overleg met de Vereniging voor Statistiek, een cursus in
voorbereiding , waarin door een aantal sprekers de moderne parametervrije methoden op zo eenvoudig mogelijke wijze zullen worden uiteen gezet. Deze cursus heeft ten doel de toepassing van deze methoden,
ook door wi skundig minder geschoolde statistici, te bevorderen. Daartoe zullen voorbeelden van toepassingen worden gegeven, terwijl anderzijds naar een zo groot mogelijke exactheid zal worden gestreefd.
De samenwerking tussen de afdeling en de Mathematisch Statistische Sectie van de Vereniging voor Statistiek zal worden voortgezet .

Verslag der Rekenafdelin g.
Personeelsbe zetting.
Bij de aanvang van 1950 bestond het personeel uit 20 personen,
te weten :
Dr Ir A.van Wijngaarden
Chef:
Leiding:
Drs J.Berghuis
Medewerker :
Ass .v.d. leiding: H.J.Hoogen StoevenbP.ld
W.Kok
Assis tenten :
Rekenkamer :
J . A.Zonneveld
Mej. G.C.F.E.Alled~
Rekenaarster s :
Mej. G.Botterweg
Mej. M.C.Debets
Mej. P.M.Heinsen
Mej. G.A.Hurts
Mej. L.Kaarsemak er
Mej. R.D .M.Mulder
Mej. T.M.C .Schäffer
Mej. C.Langereis
Typiste:
Typekamer:
J.T.Kager
laboratorium : Assistenten :
B.J.Loopstra
K.Zimmerman
J.J . Dost
Instrumentma ker:
Werkplaats:
Leerling-in struR.M . Jonker
mentmaker:
Mej. Schäffer verliet de afdeling in het voorjaar in verband
met haar huwelijk. Medio November verliet Mej. Heinsen de afdeling
om elders in dienst te treden als arbeidsanaly ste. Omstreeks Novem ber werd evenwel hetteam rekenaarster s aan~ienlijk uitgebreid door
indiensttredi ng van de dames C.van Elt~ren, H.C. Hagenaar, J.v.Maris,
H.Ottens-van der Spaa, E.Tuynman en T.Walst.
In September kwam de hee r C.Scholten uit militaire dienst en
trad weer als ass istent toe tot het laboratorium . Ir J .F.Carrière
kwam als tijdelijke medewerker in Mei het team versterken om zich in
het vak te bekwamen.
In de werkplaats was een hulpkracht A.de Jonge gedurende enige
maanden in dienst. Hij ging bij de Marine in dienst en werd als leerling opgevolgd door H.de Wolff medio Augustus . Aangezien de heer Dost
wegens emigratie ons in 1951 zal verlaten, treedt een opvolger
H.Kindt op proef medio December in dienst.
Aan het eind van 1950 bes tond het personeel dus uit 27 personen, zoals opgesomd in het algemene verslag (zie blz. 4) .
I. Verrichte werkzaamhede n.
Evenals vroeger vervallen deze in vier groepen:
al Verwerking van opdrachten;
b Wetenschapp elijke onderzoeking en;
c Ontwikkeling van rekenappara tuur;
d Werkzaamheden van andere aard .
a). Verwerking van opdrachten.
~ Q~ - ~~!!!~~~~-~!~~6~!_!~-~~~ -~~~~~~!~~~~-~~~~~!~S·

Opdrachtgeve r: Nationaal Luchtvaartla boratorium, Amsterdam.
Dit is ook dit jaar weer de grootste opdracht geweest. De resultaten
van de vleugel zonder roer kwamen in het jaar gereed . Een groot ge deelte van de berekeningen voor de vleugel met roer werd voorts verricht. De resultaten, die ook uit ander opzicht van belang kunnen
zijn, zoals tabellen van bepaalde functies, analytische ontwikkelingen, etc., werden vastgelegd in een aantal interim rapporten, waarvan

gereed kwade nummers 1 en 2 in 1949 en de nummer 3, 4 en 5 in 1950
men.
De inhoud van de ze rappo rten is r
en van de funct ies Pn ,
R 53. Int. 1 , 1949. Analy tische ontwik keling
R en s n.
B(n), ontwi kkelin gen van
R 53, Int. 2, 1949. F~culteitenreeksen voor
g~n), berek ening van Ne(2)Cz) .
bn
R 53, Int . 3, 1950 . Numer ieke waard en van B~)en
de funct ies In'
R 53, I nt. 4, 1950 . Analy tische ontwi kkelin gen van
I~"A n' Kn, en/\. n(P ,ll.~.
kkelin gen van B~n en bn in macht reekse n
Ontwi
.
1950
Int.
5,
. R 53,
naar
igd zijn .
De bereke ningen zullen vermo edelij k in Mei 1951 be~ind
R 60. Berek ening T.G.F ilter, III .
Opdra chtgev er : Een resear chlab orator ium
ties
De bereke ningen werde n voort gezet en be~indigd. De itera
.
rd
gebaa
zorgen
veel
hebben
R 65. Kleine opdra chten van de afdeli ng Stati stiek .
matisc h Centru m, Amsterdam.
Opdra chtgev er : Afdel ing Statis tiek, Mathe
de Statis tisch e ~~.delinR
van
ningen
bereke
re
Allerh ande kleine
zijn hieron der gegro epeerd .
R 66. Sterwa arnem ingen te Suez.
h Centru m,
Opdra chtgev er : Afdel ing Toege paste Wisku nde, Mathe matisc
Amsterdam.
Enige klein e astron omisc he bereke ninge n .
R 67. Manbe zetting en machi nerend ement van selfac tors.
Opdra chtgev er : Een ingen ieursb ureau .
fende het
Waar schijn lijkhe idsthe oretis che bereke ninge n ebetref
achine s.
spinm
atisch
autom
op
el
spins
breken en repare ren van het
R 68. Splits ingen in kwadr aten.
Opdra chtgev er: Eigen resea rch
aten van de getal Een tabel van alle splits ingen in twee kwadr
n bewez en, dat de
hierva
behulp
met
en
kt
len van 1~1)10000 werd gemaa
teli.in en de
zwaar
alP.
ration
"kleln:;t~' ration ale drieho ek met drie
versla g
Het
.
87
85,
68,
zijden
de
met
.
.l
n
is,
Euler
drieho ek van
werd gepub li ceerd als:
ions into two
Report R 68, A.van Wijng aarden , "A table of partit
Kon . Ned.Aka<i.Wet . ,
les",
triang
al
ration
to
square s with an appli cation
1950.
5,
313-32
XII,
Proc. LIII, 869-881, 1950 ; Indag .Math . ,
R 69. Helde rheid van de hemel .
nde, M.C.
Opdra chtgev er : Afdeli ng Toege paste Wiskulichts
tralen die onder
van
ptie
absor
de
van
n
Berek eninge
schill ende hoeken door de atmos feer gaan.

ver~

R_l9.. Sommen van binomiaalco~ffici~nten .
Statis tiek ,
Opdra chtgev er: Eigen resear ch op verzoe k van de Afdel ing
rdam.
Amste
um,
Mathematisch Centr
Een tabel van de functi e
1
P(n,c) = 1 - 2 -n ~ (~)

~

verde lingsf unctie werd
dus de cumul atieve , symm etrisch e binom iale
ag werd gepub liceer d
v-ers.J.
Het
.
alen
decim
5
in
gemaakt voor n 6 200
als

Rep or ~ ~ 70 , A.van Wijngaarden, "Table of the cumulati ve symmetrie b1 1stribution" , Kon .Ned.Akad .Wet . , Proc. LIII, 857-868, 1950;
noml a
Indag.Ma th . , XII, 301 -312, 1950 .

R 71 . Bolcirkels.
Opdrachtgever : Eigen research.
Enkele berekeningen betreffende dichtste cirkelstapeling op een
bol.
R 72 . Copsonreeksen.
Opdrachtgever : Eigen r esearch.
Theoretische onderzoekingen over het afbreken van machtreeksen
onmiddellijk na de grootste t erm .

-

R 73 . Kendall' s 't - .verdeling .
Opdrachtgever : Eigen research op verzoek van de Afde ling Statistiek,
Mathematisch Centrum, Amste rdam.
Een tabel werd gemaakt van Kendall 1 s 1. -verdeling (cumulatief)
in vijf decimalen, voor n='l(l)40 en alle s - waarden waarvoor de f'u.n.ctie
van nul verschilt. Een verkorte uitgave in 3 decimalen zal worden ge publiceerd . 1
~

1

R 74- . Coeliakie .
Opdrachtgever : Afdeling Statistiek, Mathematisch Centrum , Amsterdam.
Betreft de diagnose van coeliakie onder toepassing van sequentieanalyse.
R 75, Mathematische Scheepsvormen, V.
Opdrachtgever: Een scheepswerf .
Ontwikkeling van enkele speciale strookfuncties in ve rband met
de serie opdrachten over mathematisch scheepsvormen .
R 76 . Grondwaterstand , I .
Opdrachtgever : Gemeentelijke Waterleiding, Amsterdam
De eerste van een serie opdrachten betreffende de grondwaterstand in duingebieden, waaraan drinkwater onttrokken wordt . Deze op dracht betreft het effect van kunstmatige grondwaterstandverhoging door
het opbrengen van rivierwat e r.
R 77 . Tabel van x(l - exp - x) - 1 .
Opdrachtgever : Een Universiteitslaboratorium .
Een eenvoudige tabel voor een onderzoek in de theoretische physica, die tevens is toegepast in R 75 .
R 78 . Tendelo.
Opdrachtgever : Afdeling Statistiek, Mathematisch Centrum, Amsterdam
Eenvoudige statistische berekeningen .
~

79 . Getijdenberekening .

Opdrachtgever : Een researchlaboratorium .
Uitvoerige en interessante berekeningen ter bepaling van de
componenten van getijdenvariaties in het gravitatieveld op verschil lende punten der aarde . Zeer uitvoerige meetresultaten van de zwaartekracht op een groot aantal stations tegelijkertijd opgenomen werden
geanalys eerd . Hiertoe werd een speciaal rekenproces ontworpen, dat
de aanvankelijk gcrnamde tijd tot een fractie ervan gereduceerd heeft.
Desondanks was de omvang van het werk nog aanzienlijk en de bewerking
zal pas ongeveer Mei 1952 gereed komen .
R 80. Seismische golven IV, Transversale conische golf, twee vaste
stoffen.
Opdrachtgever : Een res earchla borat orlum.
Deze opdracht is een vervolg op vroegere berekeningen (zie R 06,
R 25, R 26). Nu werd de longitudinaal uitgezonden maar trans versaal

gerefracteerde conische golf in een medium bestaande uit twee vaste
stoffen berekend . De analytische moeilijkheid van dit speciale geval
is aanzienlijk groter dan die van vroegere gevallen. De berekeningen
zullen in Januari 1951 be~ind igd zijn .
R 81. Vliegtuigslinger ing .
Opdrachtgever: Een ingenieur .
Hulp werd verleend aan de opdrachtgever, die zelf enige maanden
op de afdeling heeft gewerkt, om een ingewikkeld stelsel van integrodifferentiaalve r geli jkingen, optredende in de theorie van vliegtuigslingeringen onder inachtname van de aerodynamische traagheid, op te
lossen.
R 82. Grondwaterstand, II.
Opdrachtgever : Gemeentelijke Waterl eiding, Amsterdam.
Deze opdracht betrof het ui t,werktm Vêill de re::iul ta ten van proef'boringen .
~83 .

Sterrebeweging.
Opdrachtgever: Een sterrewacht.
Betreft de bepaling van de eigen beweging van sterren door vergelijking van cataloguswaarden met nieuwe fotografische meetresultaten .
Tamelijk uitvoerige berekeningen met behulp van kleinste kwadraten.
R 84. Grondwaterstand, III .
Opdrachtgever: Gemeentelijke Waterleiding, Amsterdam .
Betref~ weer het uitwerken van de resultaten van proefboringen.
R 85. Griepvaccin.
Opdrachtgever: Afdeling Statistiek, Mathematisch Centrum, Amsterdam.
Eenvoudige statistische berekeningen.
R 86. Afrondi ngen .
t pdrachtgever: Eigen research.
Betreft de thcorle van afrondingsfoute n . Hoofdzakelijk theoretisch werk van de staf in vervolg op werk van het vorige jaar. Enige
publicaties hiervan verschenen in de vorm van lezingen van Dr Van
Wijngaarden, te weten :
MR 3. Tevens ZW-01 (1950). A. van Wijngaarden , Afrondingsfoute n, Lezing
in de serie Actualiteiten, Januari 1950.
MR 4. A.van Wijngaarden, Grundsätzliche Probl eme Uber Abrundungsfehle r.
Lezing op de Darmstädtcr GaMM - Tagung, April 1950.
(In uittreksel verschenen onder dezelfde titel in ZAMM, .2Q,
275- 276, 1950) .
R 87. Telkamer-method e.
Opdrachtgever : Afdeling Statistiek, Mathematisch Centrum, Amsterdam.
Eenvoudige statistis che berekeningen.
R 88. Wistarratten, III.
Opdrachtgever: Afdeling Statistiek, Mathematisch Centrum, Amsterdam .
Eenvoudige statistische be rekeningen.
R 89. Spreekuurverzuim .
Opdrachtgever: Afdeling Statistiek, Mathematisch Centrum, Amsterdam.
Eenvoudige etatis tische berekeningen .
R 90. Normal isatiefactoren .
Opdrachtgever: Een researchlaborato rium.
Eenvoudige berekeningen .
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R 91. Codesystemen .
Opdrachtgever : Afdeling Statistiek, Mathematisch Centrum, Amsterdam
Eenvoudige berekeningen .
R 92. Clearance-proeven met honden.
Opdrachtgever : Afdeling Statistiek, Mathematisch Centrum, Amsterdam .
Eenvoudige statistische berekeningen.
R 93. Groeiproeven .
Opdrachtgever : Afdeling Statistiek, Mathematisch Centrum, Amsterdam.
Eenvoudige statistische berekeningen .
R 94 . Loonbelastinggrafiek.
Opdrachtgever : Afdeling Statistiek, Mathematisch Centrum, Amsterdam.
Eenvoudige berekeningen.
R 95 . Grondwaterstand, I V.
Opdrachtgever : Gemeentelijke Wa terleiding, Amsterdam .
Bewerking pompproeven .
R 96 . Contr$le Gammafuncties .
Cpdrachtgever : Eigen research.
Tabellen van l/i(x+iy) voor x = O( .01)1 en y ~ 0( . 01)1 waren
door Stanley en Wilkes berekend op de EDSAC in Cambridge (England),
uitgegeven in Toronto (Canada) en gecontroleerd door differentievorming op de rekenafdeling (Nederland).
R 97. Symmetrietoetsen.
Opdrachtgever: Afdeling Statistiek, Mathematisch Centrum, Amsterdam.
Uitvoerige tabellen werden gemaakt betreffende de z.g. symmetrietoets van Hemelrijk. Begonnen werd met ongeveer vierkante recht hoeken door te rekenen. Voorts werden nu en dan de voor de afdeling
Statistiek ad hoc benodigde andere gevallen doorgerekend . Het ligt
in de bedoeling systematisch hiermee voort te gaan, zodra er gelegenheid voor is om zodo ende een groot materiaal ter beschikking te hebben voor het gebruik van de afdeling Statistiek en voor eventuele
publicatie.
R 98 . Tabel van x- 2 .
Opdrachtgever: Eigen research.

Dit is de eerste tabel voll edig automatisch door de ARRA gemaak·
Het werk was hoofdzakeli jk ondernomen om de machtn~ grondig t e con ·
troleren op langdurig bedrijf . De tabel geeft 10 x· voor x =
1000(1)10000 in 8 decimalen op 180 pagina's. Overlgens bleek de tabel
bovendien nuttig te gebruiken bij verschillende berekeningen.

R 99. Bepaling zoutgrens.
t pdrachtgever: Provincial e Waterleiding, Noord-Holland .
In samenwerking met de afdel i ng Toegepas te Wi skunde , M.O. werd
het verloop van de zoutgrens onder de duinen en de zee berekend . De
berekening was zeer ingewikkeld en werd in geforceerd tempo uitgevoerd
R 100 . Trinomiale vergelijkingen.
Opdrachtgever: Eigen research.
Dit is de tweede tabel door de ARRA automatisch gemaakt. Bere kend werd in 8 decimalen de re~le wortel x tussen tussen 0 en 1 gelegen, van de vergelijking
0(.01)2 à 5 afhankelijk van n.
xn + ax - 1 = O voor x = 5(1)30 en a
In totaal werden 8125 wortels bepaald. Een wat bekorte tabel, die
6710 waarden bevat, zal in 1941 worden gepublice~rd .

=
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R 101. Grondwaterstand, V.
t pdrachtgcvcr : Gemeentelijke Waterleiding, Amsterdam .
Vervolg van soortgelijke berekeningon als eerder genoemd .
R 102. Sterftekansen.

Opdr1chtgever 1 Afdeling Statistiek, Mathematisch Centrum, Amsterdam .
Eenvoudige statistische berekeningen.
R 103 . Berekening arctan x.

Opdrachtgever1 Eigen research.
Berekeningen met het doel om een voorgestelde rekenmethode ter
berekening van arctan x en dergelijke functies op haar merltes te onderzoeken.

R 104. Grondwaterstand, VI.
Opdrachtgever : Gemeentelijke Waterleldlng, Amsterdam .
Standaardtabellen werden vervaardigd om het voortdurend herhalen van berekeningen als in vorige opdrachten vermeld, te voorkomen.
R 105. Onderzoek Analgetica.
t pdrachtgever: Afdeling Statistiek, Mathematisch Centrum, Amsterdam.
Eenvoudige statistische berekeningen.
R 106. Kruissnelheid van vliegtuigen.
Opdrachtgever: Rijksluchtvaartdienst, Amsterdam.
Uitvoerige gegevens betreffende de kruissnelhei d en motorver mogen van een drietal vliegtuigtypen in gebruik bij de K. L.M. onder
verschillende omstandigheden werden omgerekend op standaardcondities.

R 107. Correctietafels van Wijdenes en Van der Vliet.
Opdrachtgever: Heren Wijdenes en Van der Vliet, Amsterdam.
Een proefdruk van een Belgische editie van de bekende rentetafels van bovengenoemde auteurs we rd geheel proefgelczen tegen een
Hollandse editie. Enkele honderden zetfouten werden gecorrigeerd.
R 108. Budgetonderzoek .
Opdrachtgever : Stichting voor economisch onderzoek, Amsterdam (voorlopig) .
Voorlopige opdracht ter statistische analyse van huishoudboek jes.

R 109. Grondwaterstand, VII.
Opdrachtgever: Gemeentelijke Waterleiding, Amste rdam.
Een nomogram werd ontwi kkeld om een zeer ingewikkelde berekening, welke het laatste struikelblok vormde voor het uitwe rken van
proefpompingen, gemakkelijk uit te voeren. De resultaten van R 104
en R 109 tezamen stellen de betrokken waterleidingtechnic i in staat
voorta~n snel zelr hun proefpompingen te analyseren .
~· Vormverandering van lagervlakken, II.
Opdrachtgever: Een researchlaboratorium.
Deze opdracht is een vervolg op R 51, doch tevens aanzienlijk
ingewikkelder. In 1950 werden hoofdzakelijk voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

R 111. Razzia's te Rotterdam .
Opdrachtgever: Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam.
Enkele eenvoudige berekeningen betreffende het aantal uit
Rotterdam in December 1944 door de Duitsers gedeporteerde burgers.

R 112. Cosmische stralen.
t pdrachtgev er 1 Een universite itslaborat orium.
Berekening en betreffende de invloed van barometer stand en temperatuur op de intensite it van cosmische strale n uit de gedurende vele
jaren continu gedane metingen op bovengenoemd laboratori um verricht.
R 113 . Mathema tisch Scheepsvor men, VI.
Opdrachtgcv er1 Een scheepswe rf.
Berekening en van de gehele scheepsvor m van 18000-ton s tankers
volgens de door de opdrachtge vers en de rekenafde ling ontwikkeld e en
ook in vorige opdrachten toegepaste methode, welke in staat stelt om
in zeer korte tijd al le afmetingen van het schip aan de construct ieafdeling van de werf ter beschikkin g te stellen na het volbrengen van
de modelproeven.
R 114 . Levertoets en, II.
Opdrachtgev er : Afdeling Statistiek , Mathemati sch Centrum, Amste rdam .
Eenvoudige statistisc he berekening en.
b) . Wetenschappel ijke onderzoek ingen.
De heer Scheen hield een aantal lezingen over faculteite n rceksontwikkelî'ngen, over welk onderwerp in 1949 door hem op de afdeling vele onderzoeki ngen werden verricht, zowel in de cursus "As~p
totische Ontwikkeli ngen" als ook in de serie "Actualit eiten", ·befae
van het Mathematis ch Centrum.
De heer Van Wijngaarde n gaf enkele lezingen over de door Scheen
en hemzelf ontworpen theorie van afronding_ sfouten, o.a. in de Tagung
der Gesellscha ft fUr angewandt e Mathematik und Mechanik, gehouden te
Darmstadt waa rvan de mededeling MR 4 een volledig en MR 5 een beknopt
~
overzicht geeft.
De heer Berghuis werkte tezamen met de heer J.Kemperman van de
afdeling Toegepaste Wiskunde van het Mathemati sch Centrum over asymptotische ontwikkeli ngen van gehele functies. In begin 1951 zal hierover een rapport verschijne n.
Voorts verschenen een aantal tabellen, waarover in punt a) is
gerapporte erd, n.l. rapporten R 5}, Int.3. 4 elL.5, R 68 en .Ii_IQ , terwijl andere tabellen werden gemaakt , n.l. rapporten R 73, R 97, ~ ,
R 100, een aantal waarvan functies betreffen van belang infuncti e tnëöretisch opzicht, andere functies van belang voor de statistiek
0n ten slotte één een functie van belang in getaltheo retisch opzicht.
c). Cntwikkeli ng van rekenappa ratuur.
Volgens het in het jaarversla g over 1949 aangegeve n plan werd
de machine ARRA ontwikkeld en opgebouwd. Slechts het geheugen van de
machine is nog niet voltooid. Dit speciale onderdeeJ. van de machine
wordt ontwikkeld in samenwerk ing met de P.T.T.
Om toch de machine in staat te stellen berekening en uit te
voeren en tevens om in staat te zijn de arithmetis che eenheden van de
machine te kunnen testen op een langdurige belasting werd een noodbe sturing van de machine ontwikkeld . Deze bestaat uit een rek, waarop
aangebrach t zijn een aantal stapschak elaars en een schakelpa neel,
met behulp waarvan cycli van circa 200 opdrachten kunnen worden uitge voerd en een beperkt geheugen, n . l . voor 3 variabele grootheden en 11
constanten .
Medio Augustus begon de machine aan zijn eerste eenvoudige
tabel en in de laatste maanden van het jaar heeft de machine nuttig
werk in continu bedrijf geleverd en is bovendien getest op betrouw baarheid . De tabellen !_12 ~ en R 100 getuigen d~arvan.
Een synchrosoo op benodigd voor experime nten met het geheugen
werd vervaardig d. Researchw erk werd o.a. verri cht met betrekking tot
apparatuur waarin de o~t.elling als codeproble em wordt behandeld .

- 19 Gewaardee rde medewerkin g werd van verschill ende zijden ondervonden, zoals van de P. T.T. en Philips .
De werkplaats verrichtt e alle voorkomen de werkzaamh eden voor
de machines, en verder inrichtin g van laboratori um en werkplaat s . Een
klein succesje was wel het feit, dat de werkplaat s in staat bleek de
speciale besturings stoppen voor de National-3 000 machine van de reken afdeling te fabriceren . Deze stoppen waren nodig voor het door de afdeling ontwikkeld e rekcnproc es van opdracht R 79 en werden door de
nale
Amcrika~ns~ fabriek niet afgelever d in verband met de internatio
kennen
te
oordigers
vertegenw
se
Nederland
de
omstandigh eden, terwijl
gnven de otoppen niet zelf te kunnen maken .
d) . Werkza'lmheden van andere aard .
De heer Van Wi~arden hield !ezingen over electr9nis che re kcnmachinc.:i in Wag<:ningen en Den Haag. Hij nam deel aan de Summer
School in Pro_gramme Desig_n for Automatic Digital Calculatin g Machines, gehouaen in September te Cambridge (Engeland ).
Speciale aandacht werd besteed aan de opleiding der rekenaar sters . Een speciale cursus werd gegeven door de heer Berghuis in die
Het
g~b1eden v~n de wiskunde, welke voor hun arbeid van belang zijn.
ligt in de bedoeling , dat aan diegenen, die deze cursus hebben gevolgd,
later lcsuen zullen worden gegeven over speciale onderwerp en uit de
numerieke wiskunde. Op deze wijze is het intussen mogelijk geworden
moeiliJkhc dcn van ana lytisch karakter door de oudere rekenaars ters
zelf te laten oplossen, wat een grote verlichtin g voor de staf betekent.
De heer Richter uit Genève werkte gedurende enige tijd op de
afdeling met het oog op zijn studie over truncatief outen bij het
numeriek oplossen van differenti aalvergel ijkingen . De heren Ir Buys
en Ir Huiskaop van de afdeling Vliegtuigb ouwkunde der Technisch e
Ho~cschool te Delft werkten op de afdeling (eerstgeno emde twee maanden) in verband met de studie betreffend e vliegtuig slingering en (vgl.

-
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R 81) .

Voorts werden evenals vorige jaren vele binnenla ndse en buitenlandse bezoekers op de afdeling ontvangen .
Het aantal gewone rekenmach ines werd met 7 electrisch e machines
chaft
verme~rderd met het oog op de uitbreidin g van de afdeling . Aanges
werden 4 Monroe AA 1-23, 2 Friden STW-10 en l Marchant FA 10.

Verslag der Afdeling Toegepaste Wiskunde.
Deze afdeling stond tot 1 October onder leiding van Prof . Dr
B.L.van der Waerden. Sindsdien berustte de leiding bij Dr R.Timman,
die evenwel gedurende de halve week zijn functie aan het Nationaal
Luchtvaart Laboratorium bleef waarnemen. Medewerker aan deze afdeling
was Dr J.H.B.Kemperman en tijdelijk medewerker (tot l Juli 1950) de
Heer C.C.G.van Herk.
Werkzaamheden.
l. Prof . Dr B.L. van der Waerden gaf als bijzonder hoogleraar aan de
tre'mecntelijke Universiteit een college over 11 Methoden der mathematis che
physica" en leidde tezamen met Dr W.Peremans een werkgroep over de toe passing van de groepentheorie op de quantenmechanica . Hij nam als vertegenwoordiger van het Mathematisch Centrum filaats in de redactie van
het tijdschrift "Applied Scientific Research 1 •
2. Teneinde te voorzien in de behoefte aan een mathemat ische scholing,
àîe door verschil l ende hydrologen wordt gevoeld, gaf Dr R.Timman sinds
November een cursus in Den Haag, welke zich in een grote belangstelling
mag verheugen. Onder leiding van Prof. Dr S . C.van Veen en Dr R.Timman
werd sinds October te Ams terdam een veertiendaags colloquium georganiseerd over de mathematisch problemen uit de praktijk . Een cursus te
Den Haag en Amsterdam is in voorbereiding, waarop Dr R. Timman onderwerpen uit de mathematisch physica (o .a . ~otcntiaaltheorie ) zal behan delen.
In opdracht werden een aantal onderzoekingen verricht betreffende
grondwaterstromingen. In het rapport
T.W. no. 8, J.H .Kemperman, Grondwaterstromingen,
werden o .a. formules afgeleid voor de grondwaterstroming tussen horizontal e semi-permeabele lagen, welke door diepwaterwinning onstaat . In
aansluit1ng aan dit rapport werd een bruikbare methode ontwikkeld voor
de bepaling van de doorlatendheid van de bodem uit metingen van de
grondwnterpotentiaal . Enige van deze resultaten liggen ten grondslag
aan een artikel van I r L.Huisman en Dr J.Kemperman, dat binnenkort zal
verschijnen. Ook het r apport
T.W. no. 10, J.Kemperman, De bepaling van de nuttige neerslag uit de
diepte van de zout grcns,
heeft betrekking op grondwaterstromingen . Aan de hand van de formules,
gegeven in de genoemde rapporten, werden door de Rekenafdeling uitvoe rige berekeningen verricht . Het onderzoek betref fende grondwaterstroming
wordt voortgezet .
~

i:_ De Heer C.C.G.van Herk zette zijn onderzoekingen voort betreffende

een momcntenprobleem, gesteld door een researchlaboratorium en slaagde
er in het probleem in vele opzichten tot klaarheid te brengen.

2.:_ De berekeningen over de helderheid van de hemel na zonsondergang
werden voortgezet . Het doel was een zuiverder bepaling van de eerste en
laatste zichtbaarheid van planeten en sterren, welke kan worden verkregen door genoemde berekeningen te combineren met een door Prof . Dr
B.L.v:m der Waerden ontwikkelde methode.

6. In aansluiting aan een rapport van Prof. Dr B .L.van der Waerden wer'à'ën in het r apport
T.W. no. 7, J.H.Kemperman, De verdelingsfunctie van het aanta1 inversies in de test van Mann en Whitney,
asymptotische formules afgeleid van het gemiddelde en de spreiding van
de verdelingsfunctie van het aantal inversies tussen twee steekproeven
met verschillende verdelingsfuncties. Ook voor het geval van gelijke
verdelingsfuncties werden nieuwe resultaten verkregen .

7. De onderzoekingen over sequentie -analyse werden voortgezet door de
in het rapport Z.W.
Reer Kempcrman . De resultaten werden gepubliceerd
1950-003 en verder in zijn proefschrift 11 The general one-dimensional
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random walk with absorbing barriers", waarop hij op 20 December 1950
cum laude promoveerde.

8. Enige problemen (betreffende een sequente test van gelijkverdeling
resp. een inkomstenbelasting- tabel) werden in samcnwer'king met de afdeling Mathematisch Statistiek onderzocht . Voorts werd aan de rekenaf deling assistentie verleend bij verschillende problemen .
9. Naar aanleiding van het colloquium Asymptotische Ontwikkelingen werd
Zën uitvoerige studie gemaakt van de asymptotische ontwikkelingen van
gehele functies, die door machtreeksen zijn gedefinieerd . Een samenvat tend rapport is in voorbereiding. Een gedeelte van de resultaten is
reeds gepubliceerd in het rapport Z.W . 1950 -018.

