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Verslag over het jaar 1951 .
!\ 1.

In het Curatoriu m van het Mathema tisch Centrum kwam dit jaar een
wtjziging ;"ëïoorct àt de in 1950 opengev allen plaats van wijlen Prof .
Dr O.van der Leeuw werd inge nomen door Dr Ph . J.Idenbu rg, Directeu rGeneraal van de Statisti ek, die door de Minister van 0 . K.& W. als
Regering svertegen woordige r in het Curatoriu m werd benoemd .
Het Curatoriu m bestond derha lve op 31 December 1951 uit de heren:
Prof. Dr J . Clay, Presiden t, Henri Polaklaa n 13a , Amsterdam ;
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Prof . Dr Ir J.A.Scho uten, Secr .- Penningm eester, "De Zilvergo rs ,
Ericaweg 9, Wissel, Epe;
Prof . Dr Ir C.B.Biez eno, Nieuwe Laan 30, Delft;
Prof. Dr H.B . G.Ca simir , Kievitla an 15a , Eindhove n;
Prof . Dr W. J.D . van Dijck, Willem de Zwijgerl aan 31, 's-Graven hage;
Dr Ph.J . Idenburg , Directeu r- Generaal van de Statisti ek, Oostduin laan 2, 's - Gravenha ge;
Prof. Dr H.R .Kruyt, Thorbeck elaan 178, 's -Oravenh age,
Prof. Dr B.van der Pol, Palais Wjlson, Genève;
Mr A.de Roos, Vertegenw oord iger van het Gemeent ebestuur van Amsterdam, Wethoude r van Amsterdam, Stadhuis , Amsterdam;
Prof . I r J.Th.Thi ,Jsse, Raam 61 , Delft .
ing werd
Het Curatoriu m vergader de op 1 Februari 1951. Deze vergader
tevens b1Jgewoon<1 <1oor de heer J . H.Bannie r al3 Directeu r van de
Stichtin g voor Zuiver Wetensch appeliJk Onderzoe k (Z.W.O.) .

bestond op 1 Januarj. 1951 uit de
2. Het Directori um (Raad van Beheer)
-- - - - - ·-- heren:
Prof. Dr Ir J. A. Schouten , waarnemend Directeu r
Prof . Dr J.F.Koks ma, Secretar is
Prof . Dr D.van Dantzig.
Prof. Dr J . G.van der Corput, die als Directeu r met ingang van 11 Juli
fe ssor"
1950 verlof had ontvange n om de uitnodle ;ing als "visitin g pro
aan de Stanford Universi ty te Stanford (Californi~). aan te nemen,
verkreeg verlengi ng van dat verlof tot de zomer van 1952. Prof.
Schouten verklaar de zich tot voldoeni ng van allen, die bij het Ma thematisc h Centrum zijn betrokke n, bereid het Director aat te blijven
waarnemen .
Het verblijf van de heer Van der Corput in de V.S. blijkt voor het
oog op
Mathema tisch Centrum van groot gewicht. Niet alleen met hettalrijke
de
van
eid
gelegenh
bij
.
(o.a
die
n
contacte
de vele nieuwe
door hem gehouden voordrac hten) worden gelegd, maar met name ook
gezien de vele ervaring en door Prof. Van der Corput opgedaan in
Amerikaa nse institute n voor zuivere en toegepas te wiskunde , waarbij
met name moet worden genoemd he t I.N . A. te Los Angelea.
Prof. Dr D.van Dantzig kreeg verlof om een uitnodig ing aan te nemen-·
van de Universi teit van Californ H! te Berkeley om daar als gasthoog
leraar op te treden. Hij vertrok op 13 Januari 1951. Hij hield op
uitnodig ing van Amerikaa nse ~niversite iten en institut en een groot
aantal voordrac hten, stelde zich op de hoogte van de werkwijz e vank
vooraans taande Amerikaa nse institute n voor mathema tische statisties
(o .a. werkte hij twee maanden aan het National Bureau of Standard
te Washingt on) en legde vele waardev olle contacte n . (Voor nadere
bijzonde rheden zie nog het rapport over de afdeling Mathema tische
Statistie k.)
De Raad van Beheer werd in de loop van het jaar versterk t doordat
van Prof .
Dr Ir A.van Wijngaar den voor de duur van de afwezigh eid
Dr J .G.van der <..;orput ctoor curatore n al:; lid werd·aan gewezcn.
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De Raad van Beheer hield in de loop van het j aar tal van formel e en
informele bespreking en, Een aantal buitenland s e geleerden werd J.n
de loop van het jaar op het M.C. ontvangen (zie D 1.) .
). De !3.é!.a.<t_I@..~ .Bi ,jstan.9_ leed in 1951 een groot verlies door het overlijden van Prof. J.M.Tiens tra, aan wie het Mathemati sch Centrum zich
ten zeerste verplicht voelde; o.a. door de belangrijk e en druk bezochte cursussen over waarnemin gsfouten, welke wijlen Prof. Tienstra
onder auspici~n van het Mathemati sch Centrum te 1 s-Gravenha ge gaf.
Tot J.id van de Raad van Bijstand werden benoemd Prof. Dr J.Korevaa r,
Delft , hoogleraa r i an de T.H. te Delft, Prof . Dr J . P . van Rooijen,
Naarden, hoogleraa r aan de V.U. te Amsterdam en Prof . Dr L . J.Smid,
Leeuwarden , hoogleraa r aan de R.U. te Groningen .
Een lijst der leden per Jl/12/1951 is als bijlage aan dit verslag
toegevoegd .
4 . !:1~~ ·

Voor de afdelingen
a. Zuivere Wiskunde

-------------------

~ ~-~~~~~E~~~~-~~~~~~~~
~~ -t~~~~~~!~~~~-~~~~!~~;~~
?. ~-~~~~~~f~~~~~~

zie men de hierna opgenomen verslagen dezer

afdelingen .
tie .
e . Administra
-- ----··-·--·-- --·-Mevrouw E. P .neckman-v an Kampen bleef belast met de financH!le
administr atie en werd geheel ontlast van andere administr atieve bezigheden. Het toezicht op de typekamer werd opgedrage n aan de
secretares se-typis t e, Me J . B.M.Berkh out, die wordt biJgest.aa n door
Mevrouw L.E.H.van Amerongen -Meursing, die op 22/1/1951 in d1..enst
trad en door de in de loop van he t jaar benoemde typisten Mej.
H. A.C . M.Wennen en Mej. E. de Wit, die op 1/9/1951 in dienst traden.
Mej . C.M . Spiekman verliet het M.C. per 30/6/1951 .
f~ -~~~~P.~!.~~~~~~·

De portier B. J.van Ommen dro eg ook dit jaar zorg voor het maken van stencils, photocopie~n e.d .
De schoonmaak van het gebouw bleef ook dit jaar geheel in eigen
beheer en werd opgedragen aan drie werksters , waarvan twee ln halve
dienst .
Het Mathemati sch Centrum vertoonde op 1 Januar l 1952 de
gende samenstel ling :
Raad
. --- · .
- - van-· ..Beheer:
Prof. Dr J.G . van der Corput, Directeur (met verlof)
Prof. Dr Ir J.A.Schou ten, waarnemend Directeur
Prof. Dr J.F.Koksma , Secretari s
Prof . Dr D.van Dantzig
Dr Ir A.van Wijngaarde n (waarnemen d)
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~.f...Q~.~.~M ~ere ~!?~~.d.e:

o . l .v . Prof. Dr J . G.van der Corput, Prof . Dr J .F.Koksma en Prof.
Dr I r J.A.Schou ten
Medewer1ce1's: Dr W. Peremans
H.J .A.Duparc
C.G.Lekke rkerker
A.Nljenhu is

- 3 Assistenten: W.C .Hermans
D.Kortenoeven
J.Verhoeff
Afde_!_!_n_e;___Toe5e_E.as te ~~-S~J1.È~ :
Medewerkers: Dr C.G .G .van Herk
A.S.Reiner
Assistent:
E.Th . van der Laan
S,f_9el_i}'.l~ tl~!-b~~~-i_scl}_e__ Sta"l'..133,t..!:_e~:
Chef: Prof . Dr D.van Dantzig
Chef van de Statisttsche Consultatie: Dr J.Hemelrijk J r
Medewerker: T. J.Terpstra
Adspirant-medewerl<er: J. de Boer
Ass istenten : A.Benard
Mej. C. van Eeden
Ph.van Elteren
Mej . G. Grobben
J . van Klinken
L.C.A . van Leeuwen
Technische assistenten : Mej. H. A.Kuipers
Jkvr . H.D . Sandberg
~~~e~f.de lJ:!l.S.:

Chef: Dr Ir A. van Wijngaarden
Medewerkers: J.Berghuis
B . J .Loopstra
Assistenten: R. A. Hi rschfeld
J.T.Kager
W. Kok
M.Potters
C.S.Scholten
N.C . de Troye
J.Zonneveld
Rekenaar: W.Klein (alias Pascal)
Rekenaarsters: G. C. F . E.Al leda
G.Botterweg
M.C .Debets
C.van Elteren
H.C . Hagenaar
G.A . Hurts
L. Kaarsemaker
R.D . M.Mulder
E .Tuy!î:':lan
T .Walst
Met de dagelijkse leiding van de berekeningen was belast de heer
H.J .Hoogen Stoevenbeld
Typiste: Me j . C.Langereis
Instrumentmakers: H. Kindt, R. M.Jonker
Leerl.- instrumentmaker: A.Groeneveld
ti_dmiE.t~_i;'.ê1~ :

Mevrouw E.P. Reckman- van Kampen
Mej . B.M.Berkhout
Mevrouw L. E.H.van Amerongen-Meur sing
Mej . H.A . C. M.Wennen
Mej. E. de Wit
r.s>~~~r : B. J. van Ommen

- 4 B 1. Gebouw .
De verbouwing van het pand 2de Boerhaavest raat 1~9 kreeg in
1951 practisch haar beslag. Inrichting zowel als verbouwing ste l de
de leiding van het M. C. vrijwel dagelijks voor tal van practische
problemen. Door enige interne verhuizingen was het echter mogelijk
alle gewone werkzaamhede n van het M.C . tijdens de gehele periode der
vel"bouwing voortgang te doen vinden. Dit werd vergemakkel iJkt door dat gebruik Icon worden gemaakt van lokaliteiten in het aangrenzende
schoolgebouw 2de Boerhaavest raat 51, dat gelljktijdi.g met het pa nd
no 1~9 geheel we1·d ge1•estauree rd. In de loop van het jaar \eenden
geleidelijk steeds meer lokaliteiten van hetrnnd no 4~ in gebruik
worden genomen en aan het einde van het jaar was ieder vertrek van
het eigen gebouw in overeenstemm ing met de definitieve plannen betrokken op de grote collegezaal na, die in Januari 1952 gereed kwam.
Op de begane grond van het gebouw 2de Boerhaa vestraa t 1~9 bevinden zich de kamers van de Directeur en de Secretaris van de Raad van
Beheer, de vertrekken van de administrati e en twee lokaliteiten
voor de portier (die tevens de photocopiee r- en stencilinric hting
voor ztjn rekening heeft). Verder bevinden zich daar het laboratorium en de werkplaats, terwi jl op de oinnenplaats nog een loods voor
materiaalber ging is bijgebouwd.
Ten slotte heeft men op de begane grond dan een der vertrekken
voor de afdeling Zuivere Wiskunde en de grote collegeza'il met 80-100
zitplaatsen .
Op de eerste verdieping is gevestigd de bibliotheek, waarin
zowel de tijdschrifte n, de boeken als de separatenver zameling een
plaats vinden. Verder bevinden zich op de genoemde verdi eping een
tweede werkvertrek voor de afdeling Zuivere Wiskunde en de werkve rtrekken voor de afdelingen Toegepaste Wiskunde en Mathematisch e
Statistiek, benevens de kleine collegezaal C:t 40 zitplaatsen) .
De bovenverd:leping ten slotte herbergt de Rekenafdelin g; in een
afzonderlijk vertrek is hier opgesteld de ARRA (Automatisch e Relais
Rekenmachine Amsterdam) .
In een aantal daarvoor in aanmerking komende vertreklcen is TLverlichting aangebracht . De verwarming geschiedt met gas, volgens
het systeem Gasojar, waarvan reeds nu kan worden gezegd, dat het uit·
stekend bevalt .
Voor de keurige en verzorgde wijze waarop het pand 2de Boerhaavestraat 49 door de Gemeente Amsterdam voor ons in gereedheid
werd gebracht past het op deze pl aats een woord van bijzondere erkentelijkhei d uit te spreken.
Er moet echter wel worden opgemerkt, dat het gebouw reeds nu
onmiddellijk .bij de ingebruikste lling a3n de grens van zijn capaci teit is. Er is geen enkel lokaal als reserve over, daar alle lokalen
hun bestemming hebben en alleen door met vee l overleg te schikken
en grotere lokaliteiten door tussenmuren te splitsen in k leinere
is het gelukt alles onder te brengen . Een en ander brengt met zich
mee dat iedere uitbreiding van het bedrijf slechts mogelijk zal zijn
na ombouw of aanbouw . Met het oog op de toekomst mocht deze opmer king in dit verslag niet achterwege bli,jven .
2.

~ol!!.e.eJ<..

In 1951 werd de bibliotheek uitgebreid door ruilingen, schenkingen en aankoop. Een derde supplement van de in 1949 verschenen
catalogus is in 'bewerking .
Wat de ruilingen betreft, ook na de reorganisati e van de uit gave der Proceedings door de Kon. Ned . Ak . v .Wet. blijft het aantal
ruilingen waarbij onzerzijds wordt gebruik gemaakt van de Indaga tiones Mathematicae (die een letterliJke afdruk vormen van de serie
A der Proceedings) nog steeds stijgen.
Ook de ruilingen met behulp van andere tijdschrifte n nemen gestadig in aantal toe . Het totale aantal tijdschrifte n van onze klap-

----

- 5 per bedraagt thans + 220 titels . Een voor onze bibliotheek belangrijk feit betekende-de voltooiing van het lijvige kaartsys teem der
op het M.C. aanwezige overdrukken. Deze cartotheek, welke bijna
10.000 kaarten bevat, kwam in 1951 geheel gereed.
De bibliotheek van het M. C. vindt uiteraard in eerste aanleg
haar doel als intern hulpmiddel bij de werkzaamheden binnen het M.C.
De leiding van het M.C. echter wil niets nalaten om deze boekerij
ten dienste te stellen van een ruimere kring van i n de wiskunde en
haar toepassingen geïnteresseerden . Hoewel het aantal bezoekers van
buiten het M. C. gestadig groeit, is de grens van de mogelijkheden
die de outillage van de bibliotheek ten deze biedt gelukkig nog niet
bereikt .
Daar de bibliotheek van het M.C. zich heeft aangesloten bij het
onder de publieke bibliotheken in Nederland bestaande uitleensysteem,
komen dagelijks aanvragen voor het uitlenen van boekwerken en tijdschriften binnen . Ruw geschat bedraagt het aantal uitleningen van
1951 ruim 500 .
Op 21 December vond onder voorzitterschap van Prof. Schouten
een bespreking plaats in de bibliotheek van het M. C., waar afge vaardigden van de Universiteitsbib liotheek der Gemeente Amsterdam,
de bibliotheek van het Mathematisch Instituut der Gemeentelijke
Universiteit, de bibliotheek van het Laboratorium De Lairessestraat
van de Vrije Universiteit, de Boekerij van het Wiskundig Genootschap
en de bib l iotheek van he t Mathematisch Centrum de mogelijkheden bespral<:en om tot coördinatie te komen bi,j de aanvulling van lacunes en
de aanschaffing van nieuwe werken of tijdschriften op het gebied der
wiskunde te Amsterdam. Enige ruiltransacties werden overwogen, maar
als belangrijkste desideratum moet worden genoemd het verkrijgen van
een centrale cartotheek. De heer De la Fontaine Verwey, bibliothecaris
van de Universiteitsbib liotheek der Gemeente Amsterdam, ontwikkelde
ten deze een plan, dat naar het zich laat aanzien aan de wensen van
alle genoemde bibliotheken zal tegemoetkomen.

3.

!!_n~!E_<!_iën .

Hoewel met betrekking tot de financi~ n van het M. C. over 1951
een afzonderlijk rapport wordt uitge~racht en wel door de accountant
van het M.G., de firma Van Dien, Van Uden & Co., die zich ook in
1951 weer met de financiële contrBle en adviezen belastte , moge op
deze plaats met grote erkentel ijkheid worden gewag gemaakt van de
subsidies die het M.G. ook in 1951 ontving van de Sti chting voor
Z.W.O., van de Centra l e Organisatie T.N. O. en van de Gemeente Amsterdam . Daarenboven ontving het M.C. zeer gewaardeerde donaties van
vooraanstaande irstellingen en industrieën . De verdere inkomsten van
het M.C. werden gevonden uit betaling van door het M.G. voor derden
uitgevoerde wetenschappeliJk e opdrachten.

1.

Wetensc:_~~ill~fi!.~erk~h~,9_e_!l.

Ook in 1951 werden vele cursussen en voordrachten georganiseerd .
Voor een volledig overzicht worde men verwezen naar de roosters voor
voor- en najaar 1951 benevens naar de verdere convocaties, zoals die
aan alle ons bekende ge!nteresseerden regelmatig zijn toegezonden en
waarvan afschriften aan het archiefexemplaa r van dit verslag zijn
toegevoegd.
De vacantiecursus voor leraren en andere in de wiskunde ge!nteresseerden werd in Amsterdam gehouden op 27, 28 e n 29 Augu5tus . Als
thema was gekozen : De wiskunde in haar onderscheidene toepassingen .
De commissie tot voorbereiding van de va cantiecursus onderging
geen wijzigingen . Ze bestaat uit de heren :
Dr H.H.Buzeman, Voorzitter, vertegenwoordig er van Wimecos
Dr H.Mooy, Secretaris, vertegenwoordig er van Liwenagel
M.G . H.Birkenhäger, vertegenwoordig er van Wimecos

A.J.S.van Dam, I nspecteur bij het M. O.
Prof, Dr O.Bottema
Prof. Dr G.H.A.Jro~heide F .W.Zn
Dr G.Wielinga, v0rtegenwoordiger van Llwenagel
I r J.J.Te~e~e~burg, terwijl
Prof . Dr J.F .Kok..irna in tie commiesie de Raad van Beheer vertegenwoordigt.
De vacantiecursus was uitstekend bezocht en de gehvuden voordrachten w0rden door het gehoor zeer op prijs gesteld.
In de serie "Elementaire onderwerpen van hoger standpunt uit"
spraken in het voorjaar de professoren B.L.van der Waerden (~ll.
dige constructies), A.C.Zaanen (enige uitbreidingen va:nrïe_t_hQo.f.dàsseEfil'obl..e.e.m uit de- anaÎytÎscheïiîeetkunde) en N . H.Kui~t' (e_fil! v]jlkke
!!1eetkunde) . :Ln het najaar spraken de heren H.J . Ä.Dûparc , Dr J.J.S..eidel en Prof. Dr J .Korevaar, de eerste twee genoemden over o~~~
pen uit de meetkunde , de laatstgenoemde over de nulpunten van Besselfuncti~Het aantal voordrachten in deze serîe"Waso-pze·ttelijk
ènigszins beperkt, om tijd te winnen voor een didactisch co lloquium.
In verband met dit colloquium sprak o . a . Prof . Dr E.W.Beth over
elementaire ordereleties .
--= Het colloquium topologie onder leiding van Prof. Dr J . de Groot
te Amsterdam- werd in de eerste helft van _!951 vootl_gezet e_n bë"ITTJldigd .
Na de ~omervacantie begon onder leiding van Prof . Dr §.:.C . '!fill
V~o te Amsterdam een serie ~o or,gracbten over analytische geta llentheorie.
Prof. ~~ F .Lo..ons tra gaf te ' s-Gravenhage zowel in het voor- als
in het najaar een ~urs us mo~i:n.e a.l~b...ta..
Prof . ~ .H ~tj. ng be~indigde in het voorjaar te Eindhoven
zijn cursus over intu!tionistische wiskunde en begon in het najaar
aldaar een nieuwe cursus "Elementaire- meetkunde van hoger standpunt
belicht''.
Wegens het vertrek van Dr R. Timman naar het N.L.L. kwam er enige
wij ziging in de voordrachten over toege~aste wiskunde: het colloauium
"Mathema ~he-p.r:.o.b.l~en uit de practij\.ç te Amsterdam onder leiding
vanProf Dr $-f....y..§._n Veën en Dr ti.Tîii:ï.l~n werd weliswaar voortgeze t,
evenals de Amsterdamse cursus methoden der mathema t ische physica van
Dr R.Timman, maar de cursüä te""'"'iS:Gravenhage over methoden der
ma thematische physica werd met ingang van 1 October 1951 door Prof .
Dr S.C.van Veen van Dr R.Timman overgenomen .
Zoals ook ui"C de grote opkomst bl ijkt, voorzien deze cursussen
en dit colloquium over de verschillende gebieden der toegepaste wiskunde in ee~ behoefte, die met name wordt gevoeld bij wiskundige
research-we~~ers uit de practi jk .
Hetzelfde mag worden gezegd ten aanzien va n de cursus parame~er"Q:.1 je methodeE der statistiek, die door de medewerkers der sta'.:"
tistische afdeling onder leiding van Dr J.Hemelrijk wordt gegeven .
Deze cursus is zo opgezet dat werkers op~ uiteenl.opende gebieden er
profijt van kunnen trekken. Zo vervangt deze cursus o.a. de vroeger
gegeven voo:;.'drachten voor medici en biologe 11 voor zover het de sta ..
tistische verwerking van waarnemingsuitkomsten betreft.
Over enkele andere cur sussen van meer ~pecia.Je aard wordt in de
afzonderlijke rapporten der afdelingen , die in dit versla g zijn opge nomen nog iets naders medegedeeld (avondcursussen , zie Zuivere Wis kunde; colloquia ringen en theta-functies , zie Zuivere Wiskunde ;
codering ARRA, zie Rekenafdeling) ,
van de losse ~rac111.en noemen wi j nog die van Prof. Dr
Ch.Blanc ult Lausanne over een probleem uit de t heorie der d ~fferen
( iaalvergelijkingen, van Pro f. pr J .E.Versc haffelt uit •s .. Gravenhage
over een probleem betreffende transportverschijnselen in de thermo ..
dynamic~ en van Prof, H. Ai ken vanHarvard University over coderingsproblemen in verband mét e l ectronische rekenmachines.
-

----

1.

Bu1tenl!1_~dse .Esmtact~ .

Op het M.G. werden in 1951 weer diverse buitenlandse bezoekers
ontvangen , o.a .:
Prof. Monteiro de Camargo (S . Pau lo, Brazili~)
Edward Huber (Harvard Computation Laboratory)
V.S.Krishnan (Madras)
E.Goodwin (Tedd1ngton)
J.G.Michel (Teddington)
Prof. R.Berker (Istanboel )
Prof. Ch.Blanc en Dr P .Banderet (Lausanne)
A.H .Waterfield (Scient1fic Attaché, British Emba ssy, Parijs)
Prof. J.Bruninfs (Syracuse)
Prof . P.Erdös Abcrdei:ln)
Prof. G.Szegö Stanford University)
Dr G.Neovius (Stockholm)
Dr D.W.Davis (Teddington)
C.L.Pekeris (Weizmann Institute, Rahovoth, Isra~l)
Dr M.V.WiJ.kes (C am]?ridge, Ene;e J.and)
Prof. J .J . Stoker (New York)
Op verzoek hield Prof . Van Dantzig tijdens zijn verblijf in Amerika een voordracht over de organisatie van het M.G. voor de staf van
het NationaJ. Bureau of Standards. Zie verder : A 2, D 2, G I, H 2d.
2. Zoals reeds in het vorige jaarvers lag werd gememoreerd, zijn Curato ren en Raad van Beheer van het begin van het bestaan van het M.C .
af zeer geïnteresseerd geweest in de mogeli j kheid om in Nederland

vanwege Unesco een Internationaa l Rekencentrum gevestigd te krijgen.
Bij deze plannen ondervond het M. C. kracht i ge steun van Regering en
Gemeentebestuur. In een officieel schrijven der Nederlandse Unesco
Commissie aan de Directeur van het Departement voor Natuurwetenschap pen van Unesco , Prof. Auger, d . d . 3/12/1949 deed deze Commissie namens de Nederlandse Regering het aanbod om het I.C.C. met steun van
Rijk en Gemeente in Amsterdam onder t e brengen. In April 1951 bracht
de vertegenwoordiger van genoemde Directeur, Prof. R.Berker, een
bezoek aan het M.C. om zich van de toestand op de hoogte te stellen.
Hij werd ontvangen door een aantal prominente figuren uit wetenschappelijke en ambteUjke k1•ingen . In M8i 1951 werd vam;ege Unesc0 een
Commissie van Experts samengeroepen om een voorlopig project inzake
een in Eur•opa te stichten Internationaa l Rekencentrum op te stellen .
Op uitnodiging van Unesco nam Prof . Dr J.F.Koksma in deze Commissie
zitting. Tevens werden resp . door de Minister van O.K.& W. en door de
Raad van Beheer van het M. C. afgevaardigd Dr F.Ben<ier, Hoofd der
afdeling Buitenlandse Betrekkingen van het Depar~ement van O.K.& W.
en Dr Ir A.van Wijngaarden, Chef van de Rekenafdeling van het M.C .
De Commissie stelde een rapport op, waarin aan Unesco werd verzocht
a) over te gaan tot de stichting van een Internationaal Rekencentrum voor West-Europa, zo mogel ijk gefinancierd door
Unesco of anders door geinteresseerde landen, die zich tot
dat doel onder auspici~n van Unesco in een Conventie zouden
verenigen,
b) als zetel te lüezen Amsterda:n, Rome of Zürich
en daartoe
c) in Novcm~er 1951 een institueringsvergadering te doen
houden Met he t doel een definitief statuut van het I.C.C .
op te stellen en de keuze van de zetel te doen,
d) de drie landen, die hadden aangeboden het I.C.C. te herbergen uit te nodigen inmiddels hun aanbiedingen te preciocren en te detailleren .

Tevens gsf de Commissie in haar rapport een ontwerp - statuut.
In de General Conference van Unesco (Juni-.Juli 1951) te Pari js
werd dit Rapport der Experts behandeld. De vocrz itter der Nederlandse
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Dr F .Bender zeer in het I . C.C. ge!nteresseerd . Prof . Koksma was
speciaal met het oog op deze zaak door de Nederlandse Regering als
gedelegeerde aan de Nederlandse del egatie ter Conf erentie toegevoegd . Ter Conferentie werd bereikt, dat het Rappor t der Experts in
grote lijnen werd aanvaard, met dien verstande dat de General Conference uitsprak dat het I.C.C. zou uitgaan van bij conventie verenigde landen, in welke conventie Unesco en eventuele andere organen
der V.N. zouden kunnen participeren. Het moeilijke punt vormden de
financi~n . Ter conferentie bleek namelijk dat Unesco slechts voor
~eringe bedragen ($ 15.000.- à$ 20.000 . - als gift in eens en
&60,000.- als lening op korte tcrmi ~n ) zou kunnen deelnemen . Zelfs
het doen toezeggen van deze bedragen kostte ter Conferentie nog de
voorstanders van het I . C. C. grote moeite en overredingskrac ht.
In de offici~le brief van de Nederlandse Regering aan de Directeur - Generaal van Unesco, waarin Nederland zijn aanbod preciseerde, werd een waarlijk aanlokkelijke aanbieding gedaan :
a) De Nederlandse Regering zou een lening van f 300.000, verstrekken, terug te betalen i n 10 jaar;
b ) De Nederlandse Regering zou deelnemen in het I . C. C. tot
een maximum van f 25.000,- •s jaars ;
c) De Nederlandse Regering zou jaarlijks f 10 . 000,- voor
beurzen ter beschikking stellen gedurende een aantal jaren;
d) De Gemeente Amsterdam zou als zetel voor het I.C.C . zonder
kosten aanbieden het pand 2de Boerhaavestraat 51 gelegen
naast het M. C.;
e) Het M.C. zou zijn outillage en mankracht op alle gewenste
en mogel1Jke wijzen ter beschikking stellen.
Naar de bovenbedoelde vergadering van November 1951 werden door Nederland afgevaardigd de heren Bender, Koksma en Van Wijngaarden. Tot
deze vergadering waren alle landen die bij de V. N. of Unesco waren
aangesloten uitgenodigd. Het bleek, dat een achttiental landen gede-·
legeerden had gestuurd, n . l . :
Belgi~, Brazili~, Denemarken, Duitsland, Egypte, Frankrijk, Isra~l,
Itali~, Japan, Libanon, Liberia, Mexico , Nederland, Noorwegen, Peru
(niet opgekomen), Syri~, Zweden, Zwitserland, waaronder een aantal
waarvan men nauwelijks kon verwachten dat zij in het I.C .C. daadwerkelijk zouden zijn geinteresseerd . Andere landen, zoals Amerika, Groo1
Brittani~, Oostenrijk hadden volstaan met een waarnemer te zenden .

ZUrich had zijn aanbod inmiddels ingetrokken. Rome deed een aanbie -

ding die in grote lijnen met die van Nederland vergelijkbaar was.
Nadat de vergadering een statuut voor het I . C. C. had vastgesteld, ontsponnen zich langdurige discussies over de vraag of landen, die
eventueel niet de intentie hadden om te participeren, toch mee
zouden kunnen stemmen over de keuze van de zetel (het ging tussen
Rome en Amsterdam, nu ZUrich zich inmiddels had teruggetroKken) .
Voorstellen met strekking om de keuze van de zetel te verdagen of te
verwijzen naar de bestuursinstant ies van het op te richten I.C.C .
werden na verscheidene stemmingen verworpen . In een geheime slotstemming werd ten slotte als zetel gekozen Rome (11 stemmen tegen
·
Amsterdam 7) .
Bij de Conventie hebben zich thans aangesloten 10 landen :
België, Egypte, Irak, Israël, Italië, Japan , Liberia, Mexico, Nederl and en Turldje .
Zodra de handtekeningen der gedelegeerden zullen zijn geratificeerd
zal het I.C.C. moeten worden beschouwd als te zijn· opgericht.
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De afdeling stond onder leiding van de heren Prof. Dr J.F.Koksma
ëi1 Prof. Dr Ir J .A.Schouten. Zover de tijd hun zulks toeliet verrichtten deze heren eigen onderzoekingen, die hier niet behoeven te worden vermeld en die deel$ in tijdschriften werden gepubliceerd.
In het begin van het jaar verscheen het reeds in het jaarverslag
over 1950 aangekondigde scriptum 6 van rrof. Dr I r J.A . Schouten,
getiteld: Regular systems of equations and supernumerary coordinates .
Als medewerkers waren gedurende 1951 aan de afdeling verbonden:
en C.G.Lekkerk~rke!_ en sinds 1 September
de heer ~..:...~ijenh~~·
De heer· H.J .A.Duparc bleef wegens de afwezigheid van Prof .
Dr J.G .van der Corput belast met diens colleges aan de Universiteit
van Amsterdam. Dientengevolge bleef de regeling van kracht, dat deze
medewerker slechts een deel van zijn tijd aan het M.C. ter beschik king zou stellen.
Op l Januari 1951 trad als medewerker toe de heer C.G.Lekkerkerker, doctorandus in de wis- en natuurkunde. Met ingang van l October
1951 werd de heer Lekkerkerker belast met het geven van colleges in
de analyse aan de Rijksuniversiteit te Utrecht . Ook met hem moest
daarom een regeling worden getroffen, waarbij hij van genoemde datum
af slechts een deel van zijn tijd ter beschikking van het M. C. zou
stellen.
Met ingang van l September 1951 trad als medewerker in dienst
der afdeling de heer A.Nijenhuis, doctorandus in dewl.s- en natuur kunde. Ook met deze medewerker moest een speciale regeling worden
getroffen, daar hij met ingang van l September 1951 een leeropdracht
voor differentiaalmeetkunde kreeg aan de Universiteit van Amsterdam .
Als assistent werd op l Februari 1951 aangenomen de heer
R.A.Hirschfeld, die op 26 Juli 1951 naar de Rekenafdeling overging.
Alle vier genoemde medewerkers verrichtten mathematische onderzoekingen, zowel op eigen initiatief der afdeling als op verzoek van
andere afdelingen, dan wel ingevolge een opdracht van personen of
instellingen buiten het M.C. Zover hun werk tot oefinitieve r~sul 
taten voerde, werden deze neergelegd in de rapporten der afdeling,
waarvan de lijst aan dit verslag is toegevoegd . Het werk der medewerkers gaf verder aanleiding tot publicaties i~ tijdschriften. Een
lijst hunner in 1951 verschenen publica ties is mede aan dit rapport
toegev0egd.
a)
De vier medewerkers leverden ieder een of m~er originele bijdragen in de serie actualiteiten. (Zie rapporten no. 2, 8, 17, 23
en 26.)
b)
Het colloquium over de structuurtheorie der ringen onder leiding
van Dr W.Peremans nam tot de zomer van 1951 iedere week een middag
in beslag . Aan dit colloquium kwam een etnde doordat een aantal deelnemers het M.C., c.q. Amsterdam c.q. Nederland ging verlaten, maar
het heeft toch geleid tot een classificatie van de desbetreffende
literatuur, die voor het verdere werk aan het M.C. op dit terrein
van gewicht is. Dr W. Peremans, die zich speciaal met dit terrein
bezig houdt, vond nieuwe resultaten, die in de loop van 1952 zullen
worden gepubliceerd. Ook hield hij zich bezig met problemen die nog
aansluiten aan het colloquium "Lattice theory" dat in 1949-1950 werd
gegeven. Een verhandeling hierover is ter perse.
c)
Na de bovengenoemde be~indiging van het colloquium over ringen
is met ingang van October 1951 een nieuwe serie voordrachten inge zet en wel over theta -functies. Dit voor diverse gebieden van de
wiskunde zo gewichtige onderwerp heeft het voordee l , dat het van
be l ang is voor alle afdelingen van het M. C. Het mag zich dan ook
in grote belangstellin& verheugen.
2.
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De literatuurstudi e over speciale onderwerpen als getallenleer
(Koksma, Lekkerkerker ) , differentiaalmeetkunde (Schouten, Nijenhuis),
abstracte algebra (Peremans, Verhoeff) en groepentheorie (Peremans,
Nijenhuis) ging gestadig door. De cartotheek over de genoemde onderwerpen werd voltooid voor zover gebruik werd gemaakt van de Mathematical Reviews. Bovendien werd in samenwerking met Prof. Dr B. L .van
der Waerden, thans te ZUrich, door een der assistenten gewerkt aan
een zeer uitvoerige cartotheek over de algebraische meetkunde.
e)
Bij de bovengenoemde literatuurstudie over getallenleer werkte
de heer Lelckerkerker de volledige moderne 11 tera tuur over de meetkunde der getallen door, van welk gebied hij een critisch overzicht
samenstelde, voorlopig bedoeld voor intern gebruik.
f)
Bij een bezoek aan het M. C. heeft Prof. Aiken van do Harvard
ll!!_iversity tijdens een voordr.,êSht over c2deringsproblemen bÏj elec tronische rekenmachines een probleem aan de orde gesteld, dat daarna- door de heer H.J.A.Duparc in studie is genomen. Het onderzoek
voerde tot zuivere algebraische beschouwingen en de heer Duparc
slaagde erin om aan te tonen dat rekenmachines van een bepaalde
structuur (hoc wenselijk deze structuur zou mogen zijn) principieel
niet kunnen worden verwezenlijkt. Hij toonde verder aan, dat bij ze kere wijziging van het principe deze machines wel mogelijk zijn en
gaf dienaangaande enige suggesties .
g)
De heer Nijenhuis hield zich in hoofdzaak bezig met differen tiaalmeetkundige onderwer pen . In verband met het verschijnen van een
nieuwe dr uk van J.A.Schouten's "Ricci KalkUl " maakte hij studie van
de desbetreffende litera t uur, bestaande uit het bewerken van het
kaar tsysteem en het bestuderen van de in aanmerking komende artike len; verder ontwierp hij de tekst van enige gedeelten van het manus cript en leverde critiek op de andere gedeelten . Hij droeg het zijne
bij tot de opstelling van Rapport ZW 1951-028, onder naam van Prof .
Schouten en hemzelf, handelende over een manuscript "Conformal Relativity" van een Amerikaans mathematicus . Het onderwerp van zijn
actualiteiten-voordrach t (Rapport ZW 1951 -017) was naar aanleiding
van een in Mei 1951 verschenen artikel in de Proceedings van Koninkli jke Akademie van zijn hand .

2·

De cursus vectorana l yse die door Dr W.Peremans in 194g .. 1950
w
"-ërd gegeven als vervol g op de avondcursus 1947-1948 en 1948-1949
werd in 1950 be~indigd . Op verzoek van een groep Limburgse wiskundigen gaf Dr W.Peremans in 1951 een cursus te Sittard over hetzelfde
gebied .

4. De avondcursus te Amsterdam die in 1950- 1951 weer opnieuw was
begonnen werd in de cursus 1951-1952 voortgezet. Hieraan werkten de
heren Peremans, Duparc en Lekkerkerker. Wegens zijn colleges te
Utrecht echter moest de heer Lekkerkerker dit werk neerleggen . Zijn
colleges werden overgenomen door Dr G.W.Decnop .
Door verschillende omstandigheden ontstond in de loop van 1951
contact tussen enkele studenten in de wis- en natu.urkunde die worden
verpleegd in het Studentensanatorium te Laren en het Mathematisch
Centrum . Dit contact leidde ertoe, dat enige medewerkers en assistenten van de afdeling Zuivere Wiskunde nu en dan hulp verleenden
bij de wiskundige studi~n van genoemde studenten, waarbij zich enige
studenten van de Technische Hogeschool te Delft voegden. ~a overleg
met de bevoegde academische instanties heeft de Raad van Beheer van
het M.C. iemand van de afdeling Zuivere Wiskunde aangewezen om zich
enige ochtenden per week geheel aan dit werk te wijden.

2..:.
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l

C.G.Lekkerkerker, Een minimumvraagstuk betreffende de functie
l+E uu' 3 p., ( opdracht van de
<{) (u) = - -l- - log l-é.
1
log(l-u2 )
Statistische afdeling) .

2

C.Schogt, Quaternionen en getallen van Cayley, 19 p . , (voordracht i n de serie actualiteiten} .

3

Rapport betreffende een onderzoek van de afdeling
Zuivere Wiskunde , 3 p., (opdracht van de Statistische afdeling).
-·tX log
C. G .Lel<kerkerker, Beschouwingen over een formule voor e
11 p., (opdracht van de Stàtlstische afdeling).

4

X

5

J .H .B .Kemperman, Enige beschouwingen over de "random walk 11 ,
13 p . , (voordracht in de serie actualiteiten).

6

W.Peremans , Advies over een manuscript betreffende de groepen theorie, 5 p.

7

J.Berghuis, Berekening van de coëfficiënten van de asymptotische
ontwikkeling van de functie
oo
n
0 (z) = ~ __ _ _z_ ·· · - - - , 12 p., {voordracht

n

1 (0( in+ (->i)

n=

in de serie actualiteiten).
8

C. G.Lekkerl<:erker, De stelling van Minkowski - l'.ajÓf';, 13 p" (voordracht in de seri e actualiteiten) .

9

W.Peremans, Advies over een manuscript betreffende oneindige
ma trl.ces, 2 p.

10

W.Peremans en H.J.A .Duparc, Berekening van de viervoudige integraal

1111 {(x -~ )2'_;("y -y~-)2~h2}3'
dxldx2dY1dY2

0

0

0

O

(opdracht van buiten).

1 2

1

2

p"

11

H.J.A.Duparc, Over de rang van een matrix, 2 p ., (opdracht van
bulten).

12

H.J .A .Duparc, Theory of computing machines built after a suggestion of Prof . Alken (Harvard), 19 p.
H. J.A.Duparc, Over deelbaarheid van a n-1 -1 doorn, 4 p ., ( opdracht van buiten) .

13
14

H.J.A. Duparc en W. Peremans, Over een vermoeden betreffende de
ent~opie, 4 p., {opdracht van de Statistische afdeling).

15

H.J.A.Duparc en C.G.Lekkerkerker, Berekening van een i ntegraal,
3 p . , (opdracht van de Statistische afdeling).

16

H. J.A.Duparc , Over de rang van een matrix, 2 p., (opdracht van
de Statistische afdeling) .

17

A.Nijenhuis, Een toepassing van anholonome coördinaten, 6 p.,
( voordracht in de serie actualiteiten) .
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18

H. J .A. Duparc, Over de eigenwaarden van een matrix, 1 p.

19

H. J . A. Duparc, C.G . Leld<:erkerker en W.Perernans, Over een probleem
betreffende symmetrische matrices, 8 p., (opdracht
van buiten) .

20

H. J.A.Duparc, Enige toepasstngen van de stelling van Casey uit
de vlakke meetkunde , 5 p . , (syllabus voordracht)
2h
1 2h 3
W. Peremans, Bewijs van de identiteit) (-1) ( 1 ) =
T;;°t)
\1
3 p . , (opdracht van buiten).
·-- 1....;;,
= (-1) h -(3h

21

(h~)"

22

J . J .Seidel , Euclidische en niet-Euclidisch e meetkunde, van
metrisch s tandpunt beschouwd, 4 p ., (syllabus voordracht) .

23

C.G . Lekkerkerker, Stapeling van bollen, 8 p., (voordracht in
de serie actualiteiten) .

24

H.J.A. Duparc en W. Peremans, Over het toetsen van deuren op hun
bruikbaarheid, 3 p" (opdracht van buiten).

25

J.Korevaar, De nulpunten en het asymptotisch gedrag der Besselfuncties , 5 p. , (syllabus voordracht).

26

W.Peremans, Metamathematisc he beschouwingen over de algebra ,
8 p . , (voordracht in de serie actua l iteiten) .

27

C.G.Lekkerkerke r, Volume van een afgeknotte kubus in Rn; asymptotisch gedrag, 5 p . , (opdracht van de Rekenafdeling).

28

on a manuscript entitled
J .A.Schouten 11 en A. Nijenhuis, Report
Conformal Relativi"t;y 11 , 16 p.

29

J .F .Kolrnma, Rapport betreffende een manuscript ten behoeve van
een uitgever.

:;o

C.G . Lekkerkerker, Voorstelling van natuurlijke ge tal l e n door
mi ddel van ge t allen van Fibona cci .

~u__b_lJ..c~ties_ ~~~_2-fd.eling ZE.~Y~~ Wislrnnçi~~Il._]_9 5 1.

A.Nijenhuis, xn 1-forming sets Of eigenvectors, Proc . Kon . Ned .Akad.
- Wetensch. 54 (1951), Serie A, 200 - 212 = D1daga t10
nes Mat h . , · T3 ( 1951) , 200. 212 .
W.Peremans, Finite binar}' pro j ective groups, Compositio Mathematica,
.2. (1951), 97-129.

W.Peremans, Existence and equiva lence of finite binary projective

groups, Compositie Mathematica,

2

(1951),

16~- 1 92.

Verslag der afdeling Toegepaste Wiskunde
Personeel .
·--..-"·--

Bij de aanvang van het jaar s tond de afdeling onder leiding van
. Als medewerker was Dr J .H.B.Kemperman aan de afdeling
R.Timman
Dr
verbonden .
Per l Juni 1951 werd de Heer Timman weer volledig aan het N. L. L.
verbonden als chef der afdeling Flutter en Theoretische Aerodynamica
en verliet hij het M.C. In zijn plaats belastten zich naar de aard
der in behandeling zijnde problemen de heren Van Dantzig en Van
Wijngaarden tijdelijk met de leiding van de afdeling . De heer Kemperman verliet op 15 Augustus het M. C. 0m een assistant-pr ofessorship aan de Purdue University (Lafayette, Indiana, U.S.A.) te aanvaarden .
Op 1 Mei trad de heer A.S.Reiner als assistent in functie . Na
zijn doctoraal - examen werd hij met ingang van 15 Juli als medewerker aan de afdeling T .W. verbonden.
Op l October trad Dr C.G.G.van Herk, die op 11 April 1951 cum
laude gepromoveerd was op een p,roefschrif t getiteld "A class of
completely monotonie functions' en die reeds in 1950 als tijdelijk
medewerker aan het M.C . was verbonden geweest, officieel als mede werker in functie, na zich eerst enigszins te hebben ingewerkt .
Bovendien werd op 1 October de heer E.Th.van der Laan, candidaat natuurkundig 1.ngenieur, als assistent aan de afdeling verbonden .
2.

~~.zaamhede~.

De volgende rapporten zijn in de loop van het jaar verschenen .
a)
Ze hebben deels betrekking op onderzoeking en, die reeds in 1950
waren begonnen .
T.W. 11 R.Timman, Een berekeningsm ethode bij v0orgeschrev en veld
in een s ymmetrievlak , 7 p .
T.W . 12 J.H.B .Kemperman, De daling van het phreat1sch oppervlak
boven een drain, 17 p.
T. W. 13 J . H.B.Kemperman, Het stromingsbee ld bij wateronttrek kjng
uit een zandpakket gelegen tussen twee moeDi.jk
doorlaatbare lagen, 30 p .
T.W. 14 J. H .B .Kemperman, Over een reeks van <)cl~J.t:roi 1-ch, 11 p .
T.W. 15 J . H.B.Kemperman en A. Reiner, Het strcrn1.1g~pa c roon boven
een kleilaag bij aanwezighei d van e·~n kanaa l, 18 p .
T.W. 16 J.H.B.Kemper man, Enige stromingspro blemen , 11 p.
T .W. 17 J .H.B.Kemperman, On the cornputation of the lnvariaot vectors
of a matrix, 12 p.
Verschillend e nieuwe problemen werde n dit ,Jaar in onderzoek geb)
nomen . De desbetreff~ nd e rapporten zullen in 1952 verschijn~n. De
meeste van deze opdrachten lagen op het terrein van de hyd:rologie .
Een onderzoek werd ingesteld naar de stabilite::..~ van de zoetwat.erzak onder het duinterrein van het waterleiding bcdr.Jf van Amsterd,1m
en naar de hoeveelheid zoet water die per jaar r.aar zee afvlceit .
Ma'Chemati sch ge i or'!luleerd voert dtt onderzoek t'?t <>e:i O!l'val"\-sr~• •1!<
niet-llneoir probl eem.
Verder wenste de opdrachtgev er een nadere uitwerking van het
in rapport T.W . 12 behandelde onderwerp. De in d1t rapport gegeven
exacte formuleszijn nl . niet dadelijk voor pract13ch gebruik geschikt, omdat eerst nog drie transcendent e vergeli jkingen met drie
onbekenden moeten worden ogelost. Hoewel dit probleem interessante
theoretische kanten bleek te bezitten kon de opdrachtgev er, gezien
de omvang van het benodigde werk geen vrijheid vinden de afdeling
hieraan verder te laten werken . Zo mogelijk zal het probleem, dat

- 14 van algemeen belang is , als deel van de "interne research" verder
worden onderzocht .
Het onderzoek van een elliptische functie, die verband hield
met een ander hydrologisch probleem, werd nagenoeg voltooid.
De heer Van der Laan bracht in opdracht van Prof . Kronig een
vraagstulc over het twee - fluidamodel voor helium tot oplos s ing .
Op verzoek van de promotor we1•d, in samenwer:cing met de Statistische afdeljng, advies gegeven over het wiskundige gedeelte van
een na tuurwetenschappelijk concept-proefschrift.
In overleg met de leiding der afdeling Zuivere Wiskunde werd
bij een vraae;stuk over de spectrale eigens~ happen van een met de
zêta-funct1e verband houdende functie, dat door Dr Van Herk in
studie werd genomen, door de Rekenafdeling welwillende hulp verleend.
Ook verder bestond er met de verschillende afdelingen, in het bij zonder met de Rekenafde ling, een leve ndig contact .
c)
De voordrachten van Dr R.Tim~an over problemen uit de mathema tische physica te Amsterdam, vonden ook na zijn overgang naar het
N.L.L. doorgang. Hetzelfde geldt van het colloquium mathematische
9roblemen u1t practijk, dat door hem in samenwerking met Prof .
Dr S . C . van Veen wordt geleid. De Haagse cursus van Dr R. Timman over
methoden der mathematische physica werd door Prof. Van Veen overge nömen .
•
Zowel het colloquium informatietheorie (zie dit Jaarverslag
onder verslag der afdeling Mathemati sche Statistiek I) als het hydrologisch colloquium werden door een medewerker van de afdeling geregeld bijgewoond .
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Verslag der afdeling Mathematische
~~~~n

Statisti~

overzicht .
In het afgelopen jaar heeft de afdeling op \E:ler lei wijzen getracht
de beoefening der mathematische statistiek te stimuleren . In het
bijzonder wordt er steeds naar gestreefd de moderne methoden, die
1n hoofdzaak gedurende de laatste jaren zijn ontwikkeld, ingang te
doen vinden, ook buiten de kring van onderzoekers, ctie een direct en
nauw contact met h~t Mathematisch Centrum onderhouden. Hiertoe werd
o .a. de CUl"'SUS "Parametervrije Methoden" georganiseerd, waarin een
aantal van deze moderne methoden door verschillende sprekers werd
uiteengezet. De belangstelling voor deze cursus is groot en het gehoor is zeer heterogeen . Behalve wiskundigen en statistici uit verschillende bedrijven behoren ook medici, chemici, physiologen en
psychologen tot de toehoorders. De cursus draagt daarom geen zuiver
wiskundig, maar een statistisch methodologisch karakter . Voorts werd
de serie korte memoranda$ waaraan in 1950 begonnen was, verder ui t gebreid . Deze mcmorë:!.nda bevatten beknopte beschrijvingen van toet singsmethoden e.d. , terwijl steeds enige literatuurverwijzingen wor den gegeven voor• '!e'."'dere studie. Hoewel zij oorspronkelijk uitsluitend vervaardigd zijn om toegevoegd te worden aan verslagen van door
de afdcl1ng v~rrichte statistische analr,ses, vormen zij langzamerhand tezamen een verzameling van korte 'recepten", die voor vele onderzoekers nuttig zal kunnen zijn. Het ligt dan ook in de bedoeling
tot verspreiding op grotere schaal over te gaan. De vorm, waarin dit
zal geschieden staat nog niet vast. Van één van deze memoranda ("Gebruiksaanwijzjng voor de toets van Wilcoxon", door H.R.van der Vaart) .
dat uitgebreider is dan de overige, zijn reeds enkele honderden
exemplaren op aanvraag aan onderzoekers verstrekt . Het lijdt geen
t wijfel dat deze activiteit van de afdeling aan een re~le behoefte
tegemoet komt.
Behalve aan de vervulling van deze didactische taak\'Drdt steeds
gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe methoden . Verschillende nieuwe
toetsingsmethoden werden gedurende 1951 door medewerkers en assistenten van de afdeling ontworpen . Voorts verrichtte Prof. Dr D.van
Dantzig onderzoekingen over stochastische processen met absorberende
gebieden en over de karakteristieke func t ies van rangi nvariante
grootheden . Een aantal publicaties over deze onderzoekingen is in
voorbereiding .
Ter ondersteuning van theoretisch en toegepast onderzoek wordt
de s t atistische literatuur in een kaartsysteem geregistreerd, waarbij
vooral het register naar onderwerpen van belang :l.s . In het afgelopen
jaar bereikte dit register, waarvan de samenstelling steeds nieuwe
problemen opwerpt, een dergelijke omvang, dat het vele malen zowel
aan het personeel van de afdeling ale ook aan andere onderzoekers
goede d i e~sten kon bewijzen . Het gebruik van dit register, dat door
iederege!nteresseerde kan worden geconsulteerd, kan soms zeer veel
tijd besparen, die anders besteed zou moeten worden aan moeizaam
zoeken in tijdschriften en Reviews. Hoewel nog verre van volledig,
is deze cartotheek toch vermoedelijk reeds een der meest uitgebreide
informatiebronnen van dergelijke aard in Nederland.
Een groot deel van de tijd van de afdeling werd verder besteed
aan het verwerken van opdrachten van gegevens, die door onderzoekers
ter analyse werden aangeboden . Bij vele van deze opdrachten bleek
opnieuw, dat de moderne statistische methoden de onderzoeker van
veel nut kunnen zijn en dat het van groot belang is, tijdig (liefst
zo vroeg mogelijk) contact te zoeken , daar het vaak voorkomt dat
door een kleine wijziging van de experimentele opzet van een proef
de statistische verwerking der verkregen gegevens aanzienlijk gemakkelijker verloopt en de kans op resultaten groter wordt. Verschillende onderzoekers werkten hun waarnemingsresultaten zelf uit, met
hulp en advies van personeel van de afdeling . Het ligt in de bedoe ling deze gang van zaken zo veel mogelijk te bevorderen, daar de
stroom van opdrachten zo gr oot is, dat zij te:- nauwPrnood kan worden
verwerkt. Bovendien wordt op die wijze het aantal onderzoekers, dat
I.

zelfstandig of met behulp van kleine adviezen een statistische ana lyse kan verrichten, vergroot .
·
Het contact met buite n het M. C. werkende statistici wordt ook
nog langs andere wegen onderhouden. Met de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten van T .N .O. bestond ook i n 1951 een bijzonder aangename regelmatige samenwerking. Zo werd om een enkel voorbeeld te
noemen overleg gepleegd over de wi j ze van regis trering bij een langdurig onderzoek van de invloed van het B.C.G.-vaccin op het opt;reden
van tuberculose en over de statistische verwerkingsmogelijkheden van
de resultaten . Een aange name samenwerking bestond ook met Ir J . J .Bezem, v~rbonden aan het Zoölogisch Laboratorium te Utrecht.
Prof . Van Dantzig en T . J .Terpstra nemen verder, tezamen met de
afdeling Toègepàsl;e Wiskunde en de- Rekenafdeling deel aan een_ç_Q,J._:),_~ 
quium over informatietheorie, dat door de P.T . T. georganiseerd is en
waaraan o .a-:-ÖoK dÖÖr leaen van het personeel van de Philips ' fabrieken wordt meegewerkt. Tevens werd er samengewerkt met Dr B. H. de Jongh
om de resultaten van de informatietheorie op de schadeverzekering
toe te passen. In dit verband werden twee rapporten uitgebracht door
de afdelingen Toegepaste Wi.skunde en Zuivere Wiskunde .
Ter opleiding van het personeel van de afdEning, dat in aantal
voortdurend toeneemt en t evens ter bevordering van de samenwerking
en de geregelde uitwissel1ng van gedachten, werd een wekelijkse
werkbespreking ingesteld. Op deze bespreking worden de onderzoekingen, zowe:i. theoretischeals toegepaste, die op dat moment worden verricht, uiteengezet en besproken en aan kritiek onderworpen . Hierdoor
wordt bereikt, dat ieder lid van het personeel op de hoogte blijft
van het werk van de anderen, terwijl bovendien gebleken is, dat bij
vrijwel i edere bespreking gezichtspunten naar voren worden gebracht,
die het onderzoek in kwestie ten goede komen. Hoewel deze besprekingen een intern karakter dragen, worden soms niet aan het Mathematisch
Centrum verbonden onderzoekers (b.v. de onderzoekers, diel'Et waarnemingsmateriaal hebben overgelegd) uitgenodigd.
Prof. Van Dantzi_g verbleef gedurende de eerste acht maanden van
1951 in Amerika, waar hij de gelegenheid had om zowel met het onderwijs in de statistiek aldaar als met de methode van toepassing rechtstreeks kennis te maken . Hij hield daar een aantal statistische YPO.X:.:
drachten, waarin de volge nde onderwerpen werden besproken:
L Pa~metex:yrj,j~ methoden (re sul ta ten van Hemelrijk, The i l en Van
der Vaart ) voor Columbia University, Harvard University, Stanford
Univers ity, voor het Institute of Numerical Analysis te Los Angeles
en voor het National Bureau of Standards. Ook tijdens zijn colleges
aan de University of California (1n Berkeley) kwam een gedeelte van
dit werk van het M. C. t er sprake .
.2..:.. Grondslag-en der waarschijnlijkheidsrekening, voor de Cowles
Commlssion- ror!lesearch in Economics in Chicago .
~
Stochastische processen met absorberende gebie_ç'ie11 (werk van
J.H.B~Kemperman) voor het Massachusetts Institute of Technology en
Stanford University .
h Nieuwe resultaten over stochastische pro~e_p., voor de West
Coast Meeting of the Institute of Mathematical Statistics, gehouden
in het gebouw van de Rand Corporation, voor het Nationa l Bureau of
Standards en na terugkeer in Nederland, voor het Wiskundig G~ noot
schap te Amsterdam . Over deze nieuwe resultaten is een publica t ie
in voorbereiding, die grotendeels is ontstaan tijdens Prof. Van Dant zigs verbli j f bij het National Bureau of Standards.
Verder bracht Prof. Van Dantzig een bezoek aan de Laboratoria
van de Bell Telephone Compa ny in verband met het werk over informatietheorie, dat daar wordt verricht .
Door deze voordrachten en besprekingen heeft het werk van het
MC. een aanzj.enlijk grotere bekendheid in Amerika verworven dan tot
nu toe het geval was . Dit werk ontmoette veel belangstelling en waardering, terwijl tevens wel is gebleken dat de Statistische Afdeling
van het M.C . ondanks de zoveel ruimere materi~le mogelijkheden en

- 17 grotere ervaring van de Amerikaanse instituten, langzamerhand een
niveau bereikt, dat met dat dezer instituten vergelijkbaar is .
.!I.:.

fe.r..son_e.e_!.__~~!.~!_n15..

De afdeling staat onder leiding van Prof . Dr D.van Dantzig .
Tijdens diens afwezigheid (van midden Januari tot begin September)
was Dr J .Hcmelrijlr Jr t ijde . :. i J'-:: me t de le i di ng be last . Op 1 Januari
1951 bestond het personeel uit de rr.edewe rker s : Dt' J. Heme l 1'"1.Jk
Jr en T.J.Terpstra en de assistenten Ph.van Elteren . Mevr . E.C.BosLcvenbach en H.Nieuwenhuis; Mej. H.A.Kuipers verzorgde de a dministratie en het kaartsysteem. Mej. A.M.J.A . Verbeek, verbonden ann het
Binnengasthuis, verleende evenals vorige jaren, haar medewerking
bij statistische analyses; er verschenen verschillende rapporten van
haar hand. In het begin van het jaar werden Mej. C. van Ecdcn, Mej.
G.Grobben en J.van Klinken als assistenten aangesteld. In September
trad J .dé Boer als adspirant-medewerker in d1enst. Van Juni tot
December was C.Scheffer in dienst van de Statistische afdeling; hij
verrichtte werkzaamheden aan het kaartsysteem en literatuuronderzoek.
Tegen het einde van het jaar trad Mej. H.D.Sandberg in dienst voor
numeriek werk, administratie, tekenwerk en algemene assistentie bij
diverse onderzoekingen. In de loop van het jaa r vertrok de assistent
H.N1cuwenhuis. Met ingang van 1 Januari 1952 werd het personeel verder uitgebreid door de aanstelling van de assiste nt en L.C.A.van Leeuwen en A.Benard. Tevens werd Dr J . Hemelri j k Jr met ingang van deze
datum Chef van de Statistische Consultatie.
Gedurende een groot deel van het jaar verleende de afdeling gastvrijheià aan C.L.RUmke (arts) en aan twee assisterende krachten J.de
Graaf en il.Singerling. Zij werlcten, onder leiding van rat personeel
van de afdeling aan de verwerking van de waarnemingsresultaten van
een door de heer RUmke uitgevoerd onderzoek.
II.!.:.. !".e.r~~-a~_mhed.eJl .
l . Gedurende het gehele jaar werd gestadig gewerkt aan de uitvoerTng van een stroom van opdrachten. De resultaten van deze werkzaamheden werden grotendee.18 in de in V vermelde rapporten samengevat.
Enkele publicaties verschenen of zijn in druk . Een aantal publi 2.
èäties is in voorbereiding en over verschillende theoretische onderzoekingen kunnen in 1952 publicaties tegemoet worden gezien. Zie VI.
3. Naar aanleiding van enige werkbesprekingen met T.N.O.-A.B .W.
(Afdeltng Bewerking Waarnem:!.ngsuitlwmsterV over enkele onderwerpen, die
bij de afdeling in bewerking waren, werden theoretische onderzoekingen verricht, waaraan ook door de afdeling Zuivere Wiskunde van het
Mathematisch Centrum werd medegewerkt en die gedeeltelijk nog voortgang vinden . Dit leidde o .a. tot het opstellen van rapport S 56,
terwijl de onderzoe\<ingen over een der andere problemen in een gevor derd stadium verkeren .
4. Ir J.J .Bezem, verbonden aan het Zoölogisch Laboratorium te Utrech
mäakte in 1951 regelmatig gebruik van de mogelijkheid tot overleg
voor het verkrijgen van korte adviezen bij eigen statistische werkzaamheid . In een zestal, deels uitvoerige, besprekingen werden zes
problemen besproken. Ook aan verschillende andere onderzoekers werden,
zij het minder regelmatig dergelijke korte adviezen verstrekt .
2..:.. Het lcaartsysteem is gedurende 1951 sterk uitgebreid. De meeste
in de loop der laatste 50 jaren in grote statistische tijdschriften
verschenen artikelen van mathematisch-statistische aard zijn er nu in
opgenomen. Ook het onderwerpenregister wordt snel uitgebreid. Dit
onderdeel van het systeem is uiteraard het belangrijkste, daar de
literatuur over mathematische statistiek zonder een dergelijke gids
een doolhof is. Het kan echter slechts worden uitgewerkt door in de
statistiek goed geschoold personeel, dat anderzijds vaak weer niet
voldoende tijd aan andere noodzakelijke werkzaamheden kan onttrekken .
Het is intussen echter toch zozeer uitgebreid, dat er behalve door
et personeel van de afdeling zelf, ook door verschillende niet aan

- 10 het Mathematisch Centrum verbonden onderzoekers literatuurinlic htingen uit werden verkregen, die een grote tijdsbesparing gaven.
6. De verzameling uittreksels en korte overzichten werd verder
Uîtgebreid . Tevens verscheen het tweede overzj.chts rapport ve.n d'.)
afdeling s 57 (0 2), wa~rin de vele in de literatuur verschenen
artfäelen over de toepassing van de verdunningi:meth ode bij 'tacte ri~n
tellingen werden samengevat.
Behalve de reeds vermelde, door Prof. Dr D.van Dantzig in Ame [.
rîka gehouden voordrachten, werden voor de serie actualiteiten, voor
de Mathematisch Statistische Sectie van de Verer.:l.ginG voor Statistiek
en voor de Biometrische Dag voordrachten gehouden dool' Dr J. Hemelrijk
Jr .
!L_ De 2ursus parameter_vrije methoden, georganiseerd in overleg
met de Vereniging voor Si;at1stiek, begon in Maart 1951 en woré:t nog
voortgezet . Het aantal cursisten bedraagt tot nu to?. ongeveei- 60,
waaronder vele niet-·wiskundige n. Het bi.1 deze curs'.ls e;evol~de: systeem,
waarbij ieder hoofd::-:tuk een apart geheel vormt en afr.:or,öerlj Jk kan
worden gevolgd, bleek goed te voldoen. Als spreker·3 traden gf>curende
1951 op: Di• J.Hemclrijk Jr, Ph . van Elteren, H.R.van d0r Vanrt,
H.'l'heil en T.J.TerpDtra.
2.:. De samenwerking met de Vereniging voor Statistiek werd voortgezet. Het r.:.c. verleende o . a . medewerking aan S"t:a ti:>ti.ca door het
schrijven ·1an er.kele artikelen en door het redac tione:ie wertc van
Dr J . HemehJk.

1V .. V_?_C?.r.g.~_n?)ll..e!U~E'}c_z~~!!lhede!l_!.n i95z.
Het aantal c;:id':·ac hten, dat begin 1952 in morbereidlng of bewerking ia, bedra<>.gt :::-utm 20. Verder zijn zeven on:~<.:n!erpcn vs.n t l."eoretische aard in onderzoek. Deze aantallen gE"ven r·.::E"ds a:tn, dat er aan
werk geer: gebrek 7.al zijn in 1952. De cursus parame cervrije methoden
zal worclen vo0rtg?zet . Ook het bijhouden en verder ui twerl-::en Vê.n i'lP.t
kaarts:rs tee:n zal d~ nodige tiJd vergen. Enkele m.euwe cverzichtsrapporten Zi Jn in voorbereiding . Er wordt zoveel 1110~;1o;j i. .jk voor• f,'~~or3d,
dat hec steeds groeiende aantal opdrachten de l'. +-.;;r-1'.;,~1u•s t 1.l1l~~ e,~
het wetenschappe:lijk onderzoek niet belemme rt. 1•.J r, ·n1.diteJ. ;hc:J·tc~ zal
de personeelsbeie:t. tlng van de afdeling verç1er w01·c~en nJ.tg;ebr•r,)_,'! ,
Tevens wordt er nla~ gestreefd de onderzoekers, 6ie o~Jr~ch~en aan
het M.C. verst~Pkken, een zo groot mogelijk aee~ va~ d~ Hta~'otj sohe
analyse in eigen ha~d te geven, hetgeen dus nee·~J~t op t0~ a:cencverschuiving van de uitvoerende naar de adv lzc-?rn·ó= t:,.<:l,. F.n 1 sc->:-nie;e
elementaire analyses blijkt deze mogelijkheid ,,.,;,.'Jo éVitm;c:dg :e ~iJ:1 ,
hetgeen gt'otendc e l s te danken is aan de cursus 0srametPrvrlJe ~etho
den, de serte memot'anda en de mogelijkheid van t:ne0eJ.il ovc:rle~ .
De samenwerking van de afdeling met de Mathematisch Statist ische
Sectie van de Vereniging voor Statistiek evenal~ met da afdelin~
T. N.0.-A.B.W. zal worden voortgezet .
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Bij dE aanvang van 1951 bestond het personeel uit 28 personen,
te weten:

Dr Ir A.van Wijngaarden
Drs J.Berghuis
Ir A.Duyvestein (deze trad 1 Januari
1951 in dienst van
het M.C.)
ass . v.d.leiding: H.J.Hoogen Stoevenbeld
W.Kok
assistenten:
Hekenkamer:
J.Zonneveld
Mej. G. C. F. E . Alleda
relcenaars ters:
Mej. O.Botterweg
Mej. M.C.::>ebets
MeJ. C.van Elteren
Mej. H.C.:-tagenaar
Mej. G.A.:lurts
Mej. L.Kaarsemaker
Mej. J . van Maris
r1ej. R .D.M.Mulder
Mevr. H.Ottens-van der Spaa
Me .1. E. Tuynman
Mej. T.Walst
Mej . C. Langereis
typiste:
Drs B.J.Loopstra
laboratorium: medewerker:
tijd.medewerker : Ir J.F.Carrière
J.T.Kager
assistenten :
C.Scholten
K.Zimmerman
instrumentmakers: J . J.Dost
Werkplaats:
H. Kindt
leerl . -instruR.M.Jonker
mentmaker:
H. de Wolff.
hulpkracht :
Leiding:

chef:
medewerkers :

Van de rel<:enaarsters verliet in Mei Mevr. Ottens de afdeling
wegens persoonltjke redenen, Mej. Van Maris trouwde met de handschoen
met de Heer Deys in Juli en vertrok in December naar Indonesi~. De
medewerker A, Duyvestein moest reeds eind Maart het M.C. weer verlaten wegens het vervullen van zljn militaire dienctplicht. De heer
W. Stuivcr was gedurende de maanden April en Mei als assistent op de
flekenafdeling werkzaam bij wijze van practisch werk voor zijn examen
aan de T.H. Als nieuwe assistent trad verder in dienst de heer M. Potters op 3 September, terwijl op 26 Juli de heer R. A.Hlrschfeld als
assistent overging van de afdeling Zuivere Wiskunde naar de Rekenafdeling. In Februari werd het rekenteam uitgebreid met een zeer bijzondere aanwinst in de vorm van het rekenwonder de heer W.Klein
(alias Pascal) .
De instrumentmaker J.J.Dost emigreerde in Maart naar Canada en
werd opgevolgd door de heer H.Kindt, die sinds medio December 1950 op
proef werkzaam was . Medio November vertrok de heer K. Zimmerman naar
de Verenigde Staten; als opvolger werd per 1 Januari 1952 in dienst
~esteld de heer N.C .de Troye.
De tiJdeliJke medewerker aan het laboratorium de heer Ir J.P.
Carrière, verliet het M.C. in Februari.
Als hulpkracht voor de werkplaats trad eind September A.Groene veld in dienst ter vervanging van H.de Wolff, die eind Mei ontslag
genomen had.
Aan het eind van 1951 bestond het personeel dus uit 26 personen,
wanneer we de heer De Troye reeds meerekenen.
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Evenals vroeger vervall en deze in vier groepen :
a~ Ver1-:er!cing van opdrach ten,
b Wetensc happelij ke onderzo ekingen ;
c Onhiikk eling van rekenap paratuu r;
d) 1.let"kzaamheden van andere aard .

~

Ve~erklng va.D..2.E.9E.acht~~·

a)

De !_rillen de _ylcuge l in ~en subsoni sche str.~~·
Opdrach tgever: Nationa al Luchtva artlabor -atorium .
aan de
Deze grote opdrach t werd dit jaar bel:!ind lgd. In aanslui ting
kwamen,
gereed
1950
en
1949
in
die
5,
t/m
1
nrs
n
interim- rapporte
verschenen nog de volgend e interim -rappor ten:
2
~ Int 6, 1951 , Numerieke waarden van de functie s Rn((3 f2, r\1 )
aanR ~3, Int 7, 1951, Bereken ing van L 1 (fl, ~ 1 ) en sommati e van een
tal reeksen .
- R 53, Int 8, 1951, Numerieke waarden van de Schwar z-funct ies en de
integra al L 1 (fl, '1 1 ) .
de laatste
' In een eindrap port, niet voor publica tie bestemd , werden
formules ~n de nüffierieke waarden voor de luchtkrachtco~ffici~nten onderp:ebracht .
R 53

Get t_J.9:._e_nysrek.~n_!.n_g.
~,~1achtgever: Een researc hlabora torium.
ijnt
De bereken ingen werden in Augustu s he!:!ind igd. Het ;:appor t versch
in 1952 .

R 79

-

n 80
Oodrach tgever: Een researc hlabora torium .
Aan deze opdrach t werd in 1951 nog enl<ele weken gewerkt .

.::_a~

~ter_r_e.!?_e!"~.

Opdrach tgever: Een sterrew acht .
Ook deze opdrach t kwam in 1951 spoedig gereed (begin Februa ri).
R

97

-"

~~mctr.~_t?_e_t_~_e_n.

Opdrach tgever : afdelin g Mathem attsche Statist iek M.C.
werd
Voor zover de werkzaamheden hiervoo r tijd beschik baar lieten,
de
t.b.v.
n
tabelle
van
tellen
samens
tisch
systema
het
met
voortgeg aan
n
gevalle
e
special
werden
toe
en
Af
ijk.
s~mmetrietoets van Hemelr
doorgere kend; waaraan de afdelin g Statist iek onmidd ellijk behoef te
had.
J~ T.~ll'.l.O!!IJ.~yers~ 1 i.JkingeE_ .

eigen researc h.
ceerd,
De tabel van 8125 wortels door de ARRA eind vorig jaar geprodu
de
van
behulp
met
nties
differe
.m.v.
d
oleerd
werd zorgvul dig gecontr
Nat1ona l-machin e. Een wat bekorte tabel, die 6700 waarden omvat, werd
gereed gemaakt voor publica tie.
O~drachtgever:

- Opdrachtgever: Een researchlaboratorium.

R 110 V_o.r.m.ve_rp..l),d~ri.n.J>~n_y_~!l-..1.~.g~r_vlakke~_I} .

.

lijk tnge!Jcze opdrach t is een vervolg van R 51, doch tevens aanzien
op de
zij
komt
,
betreft
rk
rekenwe
het
van
omvang
de
"\<lat
er.
wikkeld
en de
79
R
ing
bereken
de
53,
R
t
opdrach
de plaats, na de grote
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berekeningen R 136 en R 166. De berekeningen besloegen een periode
van Maart tot November .
R 112 ,Çp_~)!li. s_c he_ ~~.].~.

Opdrachtgever: Natuurkundig Laboratorium, Amsterdam .
De in 1950 b egonnen vcrwc r.kt.ng we rd voortgezet van metingen in het

Nat. Lab . verr icht , teneinde de i nvloed van barometers t and en temperatuur op de i ntensiteit van de cosmische stralen na te gaan.

R 115

Bew~rking landin~~~~~~in~-~

vliegtuigen.
Opdracht gever : Rijksluchtvaart dienst.
Statistisc h onderzoek teneinde de invloed van windrichting en windsterkte op hoogte van binnenkomen ~n uitloop na te gaan. Er b l eek
geen verband vast te ste l len, ook niet nadat zoveel mogeliJk de individuele gedr agingen van de piloten waren gei:Himineerd.
R 116 ~~~-~e_l!l2:1..S.2in n~c~~

nh uit diff5?.!..~~ievergeli J kinge12 .
Opdrachtgever: eigen research.
Deze berekening werd door de ARRA verri cht. Doel van de berel<ening
was het verkrijgen van gegevens betreffende het zich opbouwen van de
fout bi j deze berekeningsmethode.

R 11'7 I?er:.e.l<~ni!lE-2~.tl~nt~ voor~omende

in hypergeomet~~
_ree.ksen .
Opdrachtgever : eigen research.
Deze berekeni ng, welke door de ARRA zou geschieden, is niet doorgegaan, omda t wegens de verhuizing met de ombouw van de ARRA moest
worden begonnen.
Wista_r_-:.~..!_t en,_. IV .
Opdrac htgever: afdeling Mathematische Statistiek, M.C .
Eenvoudige statistische berekeningen.

R

118

R

119

9or1:'~.la.tie__!'._ogge2.P_b_rengs ten.

Opdrachtgever: Een landbouwkundige .
Bepaald werd de invloed van regen en temperatuur op roggeopbrengsten,
volgens een methode van R.A.Fisher en F . E.Davis en J.E . Palleren.
R 120 .Qn_çl~_rz~!L~lgettca.

Opdrachtgever: afdeling Mathematische Statistiek, M.C.
Eenvoudige statistische berekeningen.
R 121 ievertoets~n·
Opdrachtgever: afdeling Mathematische Statistiek, M.C .
Eenvoudige statistische berekeningen.

R.2E. ~r1:_e_i:-=.c:9Hf"l:_~..!!m~~!1

J( ~).

Opdrachtgever: eigen research.
In :>amenwerking met Prof. B. van der Pol werden bepaalde eigenschappen van modulaire functies op numerieke wi jze gevonden. Sommige van
deze eigenschappen werden later door Prof. Van der Pol analytisch
bewezen.
R 123 !1.ê.~F.1.~:~ekening.

Opdrachtgever: Een physicus.

.. 25 R 124

§_t!:_O,!!!.i!1_~_i.'Lt~e~ .!1~<?.!!!.0J5en~_meçlia

bi,j water2_nttrek kin_6.
Opdrachtgeve r : Gemeente Waterleiding .
In samenwerking met de afdeling Toegepaste Wiskunde wordt berekend
de brakwaterkeg el ontstaande uit de onderliggend e zoutlaag bij wateronttrekl<ing ann de bovenste laag.
R 125 L.• .P.·.F~me~e!_ .

Opdrachtgeve r: Laboratorium van de Rekenafdelin g.
Tekenen van een nauwkeurige schaalverde ling ter bevestiging aan het
instrument.
126 Gr<:>.~.lP:r:'.°~~!l-m~t ratten.
Opctrachtgeve r: afdeling Mathematisch e Statistiek, M.C.
Eenvoudige statistische bereken1ngen ; toepassing van de symmetrietoets.

R

R 127 fhysiologisc h traini!lgsond erzoek.
o~drachtgever: afdeling Mathematisch e Statistiek. M.C.
Eenvoudige berekeningen (zte ook R 13(3).
2
R 128 PE.12t.r.1n~e~!L 1/x .
0,1drachtgeve r: T.N.O .
Proeflezen met de door de ARRA berekende tabel .

R 129

P.!1.?..l~s~ol~hal te--2:!!.__~oeding

R
130
,____

Co!l.v.~.r~tA_bel..JL-tallig

en bloedserum .
Opdrachtgeve r: afdeling Mathematisch e Statistiek, M.C.
Eenvoudige berekeningen .
il!. .!.2.:!all~~telsel.

Opdrachtgeve r: eigen research .
Deze tabel , bedoeld als hulpmiddel bij het converteren en deconverteren van 10-talli g in 2-tallig stelsel, werd door middel van een
proces op de National-mac hine geproduceerd en wel rechtstreeks op
stencil getypt en uitgegeven onder de ~1 tel "Decimal-bin ary convers ion
and deconverston ".

n 131

gg_r~in.g.s.9~.te.:r_m_i!!_a_n!__~-~E.

J>E.:1dine .
Opd1achtgeve r: Een physlcus.
Eenvoudige berekeningen .
1

(
) -2
R 132 Tabell_e~v~~~. ~~ _e_n_ i2~~~~n-~
- _·
Opdrachtgeve r: afdeling Mathematisch e Statistiek, M. C.
Tabel voor eigen gebruik blj toepassing van de toets van Wilcoxon .
1.

R 133 Cr.1.tl.sc_h_e•.È...e~h...9.1::1.win..6_ over eery___'!~rjlandeliE.S..._betr~nde een
~na~r om olie ui~ ~aad te_p_e~.
Oparachtgeve r: Organisatie voor Natuurweten schappeliJk Onderzoek te DJal<:arta.
R 134 Q.n~e.r:z?~ ~n..er ijkme_tl?-.o~cte_.
Opdrachtgeve r: afdeling Mathematisch e Statistiek, M. C.
Eenvoudige berekeningen .

R 135 §_u_b_ta_b_e_l_la ti_~-~:.È.!.~ . _pot_or_t!i.l}.~.ê.~.h!·.I?. .
Opdrach tgever: Een scheeps werf .
van
Dit is de eerste van een serie opdrach ten, waarin, ten behoeveden
groothe
ati.sche
hydrost
van
n
tabelle
,
schepen
in aanbou1·1 Z1Jnde
worden be ~kend uit een gegeven s tel basiswa arden d.m. v. een sub tabellat ic;iroce s op de Nationa l .

R 136 B~:r.ek~.n~n~ _v_a,!l_ r~g.e_l.O.PP~.ry_l_a~k~n.,_!. .
Opdrach tgever: Een industr ieel laborat orlum.
Deze opdrach t bestaat hoofdza ke lijk in het stroken en daarna sub.
tabeller en van een zeer groot aantal functiew aarden.

n 137

S_t_o}.l.:i~_g_3w.c_r.~èLmidde_l~.!!.·

Opdrach tgever: afdeling , Mathem atische Statist i ek, M.C.
Eenvoudige bereken ingen .

R

138 valt samen met

R 139

R 127.

!'J~_i_et·s_!;.r.·_o_m.!_n_e:_ }l_1U~_n__ls~8:..~l ·

Opdrach tgever: Gemeente Waterle iding, Amsterdam .
Eenvoudige bereken tngen ten behoeve van rapport T.W. 16 van de afde Hng Toegepas te Wiskund e.
R 140 Subtab.ell:!t~~--~-·.1?..:Y.:.....ee~~s.to?_m!'l.c.h_!.l? .

Opdrach tgever : Een scheeps werf .
Tweede van de serie opdrach ten als vermeld onder R 135.
R 141 !!_.elax_a ti~p-~o)?l_e:n.e:i._i .. y_._~- _o_l_i~-in_Je c teringe n.

0·1ctrac htgever: Sen researc h laborat orium .
R 142 R~1a!~_t1_e_b_e:r::.~~.e.1!.\1:1.Z_'.L.v_. _!11_._P.;!_O!!_d!la~~~--~~!3-!!È..
0 drachtg~·1en•: Gemeer.tE: Waterle iding, Amsterdam .

opbreng en
Berekening t etreffei :dP. grondw aterstan dverhog tng door het er
van rivieri·1 ater , e;c-he'"'J. analoog aan de vorig jaar uitgevo de opdracht R 76 .
~ 14~ ~.eF§.k.~!1.iM...F1 (t.~l ·

eigen researc h.
s voor anaBerekening van de functie t;( t, u) die voorlcomt in formule
een artivan
ing
aanleid
naar
atie,
nterpol
i
lytische osculat orische
kel van I .J .Schoen berg in Applied Ma thema tics. Een rapport hierove r
zal in 1952 verschi jnen .
Opd~achtge ve r :

R 144 Harmo.n_ische ana_lx_s_e..

Opdrach teever: Physiol ogisch Laborat orium, Groning en.
orium opVoor de in de phoneti sche afdelin g van bovengenoemd laborat
de
worden
,
woorden
aantal
een
van
ak
uitspra
bij
en
genomen trilling
eerste vijftig Fourler-co~ffici!:!nten bepaald .
R 145 F~.!:_c_t i.~...~..o~r_!leli}!._ITl_l,!,tn~ri.

Opdrach tgever: Een student .
Eenvoudige bereken ingen bij een onderzo ek van helium lijnen.
R 146

pp_ ..d~-1.1.nE.

_v~ _h~t- p_h_r.e~~J:_s_sb_ 9p.r>_eE_vlak~ ~-11 ~e.l2...f1!.8.i.~. ·

Opdrach tgever: Gemeente Waterle iding, Amsterd am.
Dit betreft een nadere uitwerk ing, in samenw erking met de afdelin g

- 27 Toegepast e Wiskunde van het rapport T.W. 12.
R 147

Kwal_~t~itscontr6le.

Opdrachtg ever: afdeling Mathemati sche Statistiek , M.C .
R 148

Pu~s c9§e.!!1.odulatie .

Opdrachtg ever: eigen research .
Berekend werden allerlei Schlömilc h-reeksen, welke optreden in een
theorie van de pulscodem odulatie, opgezet in samenwerk ing met de
afdeling Toegepaste Wiskunde.
R 149 :3]1.b.t~b~llaJ;_!.e_~_J>. v .._m9~~rtank s cl}.i:e_ .
Opdrachtg ever: Een scheepswe rf .
Der de van de serie opdrachten als vermeld onder R 135.
R 150 Een. i_n~~.r~~l-~.i_t._<i.e. ~t.h.e~J.~_V!i.!}. ~...p-radioactiviteJ_t.
Opdrachtg ever: Een physicus .
De desbetr effende integraal, die optreedt in de niet-relat ivistische
theorie van de beta-radi oact"vite it, is een functie van de kernlading
en van de maximale energie w van het spectrum, aan te duiden als
f(p,w 0 ) . Hi erin is p=21TO< z (oc. =f1jlstruc tuurconsta nte).
Een bèrel<em.n
gswijze met behulp van reeksontw ikkelingen werd afge.leid en ver volgens werd de integraal numeriek bepaald in 3 decimalen
voor p=-5(1) 5 en w =1(0,1) 5 .
0

R 151

§p_a_n.n.1.n_g_son~~-12.~~~.

Opdra chtgever: Laboratori um voor grondmech anica, T. H. , Delft .
Betreft he t berekenen van de spannings verdeling, tengevolge van een
puntlast op een homogene laag . De opdracht komt neer op het berekenen van enkele honderden integralen . Eén integraal is proef berekend
en na overleg met de opdrachtg ever is besloten de opdracht in 1952
uit te voeren.
R 152 '.1'..:...9.· · ·J.i'}).~e_r. ~.C?_-l_O§J._9 .
Opdr a c htgever : Een r esearchlab oratorium .
De berekeni ngen voor het samenstel len van het banddoorl atende filter,
verschille n tn principe niet van de het vorig jaar uitgevoerd e !11··
terbereken i ngen ( R 54, R 60). De rekenkund ige moeiliJkhe den, die
zich vori g jaar ook reeds voordeden , traden tengevolge van de nog
scherpere ei sen aa n dit filte r gesteld, in versterkte mate op. Het
onderzoek wordt voortgeze t .
R 153 Bot~s>.m.-hole.."P..r~~~r.e.. a_s. ~. f.).l.n~t.1~_2[__t~ .i~ ."~.hLcas.LoJ.. ~
_r~d_i?-}._c_ha_n~ 9f_P.e.r!!!e"a):>_i.li.tx.
Opdr achtgever : Een researchla boratorium .
Neg niet gereed .
R 154 ~11:, kkelin..s._5_:-funct..!_e_Ë.~ C_!.iti~c.h.~ Ji Jn .
Opdr a chtgever: afdeling Toegepast e Wiskunde, M.C.
Eenvoudige berekening en ten behoeve van de research van de afdeling
Toegepaste Wiskunde.
R 155

~t}.t.erp~~aJ-..1.e-~

). uchJ;.kEt.C!?!.C.9~ff1 cH!n.t~.
Opdrachtg ever: Nationaal Luchtvaart laboratori um .
Deze opdracht sluit aan bij R 53; de inte rpolatie betreft de in R 53
berekende co~ffici~ nten.

- 28 9_o_smisÇ:_b.e_ ~tr~l.e~ .
O•drachtgev er: Ministerie van Onderwijs, Indonesia .
Onderzoek betreffende eenvoudiger berekeningsm ethode.

~ ~ Fourie_!'.-~s>~-eonen_!:~.::i_v~~

R 157

Qp_l_o_~sin_e;__Y~E. ~~. .Y_e!.S_eli.JJSi,!l,S._u_iil~E-.f.P_!;erberekeniEa ·

Opdrachtgev er: Een researchlabo ratorium.
Gedeelte van een filterbereke ning uitgevoerd ter contr81e van èoor
de opdrachtgeve r gemaakte berekeningen .
R 158 0..P.t_i.~_l_e__steekp_r?~t~.oE_!:~-~ ·

Opdrachtgev er : Een advlesbureau .
Numeriel< uitwerken van statistische onderzoelnng en betreffende de
theorie der steekproeven .
R 159

1'.:..Q.•_:-!"J..lj;_e.!'.,_ 12-60 _!(_9_.

Ordrachtgev er: Een researchlabo ratorium.
Nog niet gereed.

----

en .
160 .Beton-tabell
R--..
- ·. - ...
Opdrachtgev er: Een technicus.
Tabellen voor de berekening van kolommen belast op normaalkrach t
en dubbele buiging . Wordt voortgezet .
R 161 .?ll.f.'.t_a_b_e_~l._l_a t.!_e_ .t·.P.:Y.· -~e_n_ P._o.!_q_r~.2!!.iJ?. .

Opdrachtgev er: Een scheepswerf.
Vierde van de serie opdrachten vermeld onder R 135.

R 162 valt samen met R 146.
R 163 !'.!'~-~~u_re_J!l. produ~~-l~__fr'?~ two_ layers.

Opdrachtgev er: Een researchlabo ratorium.
R 164 ~!~_n_s_l_a_ê.&._i_ntert:_e_!'~!l~_i_e.

Opdrachtgev er: Nationaal Luchtvaartla boratorium.
Zal in 1952 worden uitgevoerd.
165 ~~l Pll.n.t~_n. .V.ê.1:1~~ J p ( ?C) •
Opdrachtgev er: eigen research .
Zal in 1952 worden uitgevoerd .

R

166 B~.~e~_e_nina_ya~~~l.2JlP~.E:!la!s_k~....t_II .
0,)drachtgev er: Een industrieel laboratorium .
opdracht, die g~heel analoog is aan de opdracht R 1;6, is
grote
Deze
bijna gereedgekome n en zal 1n Januari 1952 worden afgemaakt.

R

b) yle t~n:?_c_h?-.PP.e l-iJ~<~-~t:l~d_er.~o.e~.!_n_gen .
Eigen research werd verricht met de onder punt a) eenoemde opdrachten~

Het zich opbouwen van de afrondingsfo ut.
Fourier--coH ficrnnten van J( i: ) .
~-14)° Derekening van de functie F( t, u) .
R l~~ 11 Decimal-bina ry converslon and deconversion ".
Pulscodemod ulatie .
R1
R 100 Wortels trinomiale vergelijking (ARRA) .

R 116
R 122

- 29 Over R 130 verscheen een tabel met uitvoerige inl eiding van
Dr Ir A. vanïiTtJrîgaarden; over R 143 verschijnt begin 1952 een rapport van de heer J.Berghuis, de-tabel R 100 is gereed voor publica tie in 1952.
-De heer J .Berghuis hield een lezing in de serie actual itei ten
over het onderwerp 11Asymptotische ontwil<:kelingerl'.
Dr Ir A.van Wijngaarden hield een lezing in de vacantiecurs'IJ.§_
van het Mathematisch Centrum over'be numerieke wereld"
en in het
11
.,C.Q.ll_Qg..Ui...lli!1 11 ~thematisçhe_probtemen uit de practijk over "H~r
m1jden van vermenigvuldigingen ; c)

2.11~t_wl_k~e:J,.!.1ll$-Y.~..n...9!: reken~J2.Eara tuur .

Bij de aanvang van het jaar werkte de ARRA met behulp van de
voorlopige besturing op uniselectors en een klein levend geheugen
op re l ais. Deze op zet werd afgebroken om plaats te maken voor een
algeheel geheugen op een magnetische trommel met daarbij passende
besturing. Door de interne verhuizing van perceel 2de Boerhaavestraat
51 naar het perceel 2de Boerhaavestraat 49, welke medio 1951 plaats
had, moest echter de gehele machine gedemonteerd worden en opnieuw
opgezet. Hiervan werd gebruik gemaakt om alle spanningsvoorzieningen
en leidingen geheel opn1euw uit te voeren . Een grote nieuwe spanningsvoorziening skast plaats biedend aan vele gestabiliseerde plaatstroomapparaten en kwikdampgelijkrichters voor het acculaden werd gebouwd
en een stationnaire accubatterij werd geïnstalleerd . Alle leidingen
vanaf de spanni :1gsvoor z :l.ening naar de machine werden solide en definitief ui tgevoe1~d. Dit vergde uiteraard zeer veel tijd, maar het
resultaat :ls een voortreffelijl<:e spanningsvoorziening, waaraan grote
behoefte bestond. Sindsdien verliep de ontwikkeling van een en ander
vrij vlot en aan het e i nde van het jaar waren vrijwel alle componenten van besturing en geheugen in eerste aanleg gereed. (In Februari
1952 werden de eerste programma ' s uitgevoerd.)
Na de verbouwing werd ook het laboratorium afgesplitst van de
ruimte, waarin de ARRA opgesteld is, en op aanzienlijk betere wijze
ingericht . Ten dienste van het werk aan de ARRA, werden vele apparaten, als meters , pulsgeneratoren en oscillografen gebouwd, die nu
goede diensten bewijze:'\ .
Zeer gewaar deerde samenwerking met een inmiddels georganiseerde groep van Philj_ps werd ver\{regen .
d)

~erk_z~.a~e_d~~ - va!? and~.e3~~- ·

Aan het Colloaue International: "Les machines à calculer et
la pensée humaine" (Jan. 1951, Parijs) namen deel de heren Van Wijngaarden , Loopstra en Berghuis . De heer Van Wijngaarden hield er een
lez i ng over "Les erreurs cl' arrondiment dans les calculs systématiques'' .
De heer Van Wijngaarden bracht, op u itnodigtng van 11 Matematikmaskinn~mnden~ een bezoek aan Zweden ( Lund , Göteborg, Stockholm) en
hield daar lezingen over de ARRA en over afrondingsfouten.
In JuH 1951 nam ·de heer Van Wi jngaarden deel aan de conferen tie te Manchester ter gelegenheid van het in gebruik nemen van de11
Manchester rel<enmae:hine en sprak daar over de ARRA en "de Pascal •
De heren Van Wijngaarden en Berghuis brachten een bezoek aan
Brussel om de nieuwe boekhoudmachine National 31 te leren kennen.
In verband met de oprichting van het Internationale Rekencentrum onder auspici~n van de UNESCO, nam de heer Van Wijngaarden ver schil lende malen deel aan besprekingen te Parijs (zie dit Jaarverslag
onder D 2) .
De heer Loopntra werkte twee maanden op het Mathematica! Laboratory of the University of Cambridge teneinde een studie te maken
van de daar plaats vindende research op het gebied van electronische
rekenmachines .
De rekenaarsters Mej. G.Botterweg en Mej. G. A.Hurts brachten
een bezoek aan Engeland en werkten daar 6 weken op het National
Physical Laboratory te Teddington, terwijl twee Engelse rekenaarsters,
Miss Sivyer en Miss Staton gedurende zes weken op de Rekenafdeling
van het M.C . werkzaam waren.

_J

- 30 Het aantal machines van de Rekenafdeling werd uitgebreid met
Marchant EFA
Monromatic
Curta (zakrekenmachines)
National 3000
De laatsten der langzame rekenmachines werden van de hand gedaan. De aangekochte Na tional is een tweedehands machine . Het pro-fijt dat e:r nog van getrol<:ken kan worden, weegt ruimschoots op tegen
de zeer lage prijs die er voor betaald werd.
De verhuizing, die in de loop van het jaar plaats vond, betekent ook voor de RekenafdeHng een zeer grote verbetering, in het
bijzonder voor werkplaats , laboratorium en ARRA. De ARRA staat nu in
een apart lol<aal en de werkplaats 1.s op de begane grond ondergebracht,
waarbij door het leggen van een speciale vloer, een goede plaatsing
van de verschillende zware machines mogelijk werd. De vele extra
werkzaamheden, die de verhuizing met zich meebracht, werden op zeer
verdienstelijke wijze in hoofdzaak door de heren Berghuis en Kindt
geregeld en ultgevoerd.
2
1
2
l

2.:.

Sam~_!lw~rk_:_!,ng me.!3_nde~.e...§f..C!5lJ. in~~~.

voerd.

Voor de afdeling Statistiek werden vele berekeningen uitge-

De mee ste opdrachten van de Gemeente Waterleiding werden in
nauwe samenwerking met de afdeling Toegepaste Wiskunde behandeld .

.t:..

_Financ J.eel over zicht.
De inkomsten uit 09drachten waren aanzienlijk hoger dan vorige
jaren, mede doordat het overhead percentage op de salarispost meer
in overeenstemming is geb racht met de werkeli;lkheid.
De inkoms ten o~er 1951 zullen ca. f 51.000,- bedragen. Op te
merken valt evenwel, dat het percentage van het werk, waaruit inkomsten voortvloeien, dit jaar lager is dan gewoonlijk (52% tegen 72%
in 1950). Dit is voornameli jk veroorzaakt doordat de onkosten, verbonden aan enige g.~0::f' opdrachten, het voor deze opdrachten beschikbare bedrag ver J-:e:J;-.c:: overschreden.

