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In het Curatorium van het Mathemati sch Centrum kwam dit jaar
geen wijziging Het bestond derhalve op J1 December 1952 uit
de he ren :
Prof. Dr J.Clay, Presider+: , ···"'.c::.:; wonende Dodewe~ 9, Amer.3foort ;
Prof. Dr Ir J A Schouten_. ~eer -Penningm eester, 'De Zilver·gor s",
Ericaweg ~. Wissel, Epe;
Prof Dr Ir C.B Biezeno, Nieuwe Laan 30, Delft;
Prof. Dr H.B.G .Casimir, Kievitlaa n 15a , Eindhoven ;
Prof. Dr W.J.D.van Dijck, Willem de Zwijgerla an 31, 's-Graven hage;
Dr Ph.J.Iden burg, r:recteur- Generaal van de Statistie k, Oost
duinlaan 2, 's-Graven hage; vertegenw oordiger
van de Regering;
Prof. Dr H.R.Kruyt , Thorbecke laan 178 , 's-Graven hage;
Prof . Dr B.van der Pol, Palais Wilson , Gonève;
Mr A.de Roos, Wethouder Vön Amsterdam, Stadhuis, Amsterdam ;
vertegenw oordiger van het Gemeente bestuur van
Amsterdam;
Prof . Ir J.Th . Thijsse, Raam 61, Delft.
Het Curatorium vergaderd e op 27 Maart en op 11 November 1952.
Deze vergaderin gen werden tevens bijgewoon d door de heer J H.Ban nier als Directeur van de Nederland se Organisa tie voor ZuiverWetenscha ppelijk Onderzoek (Z.W.O.).
Het Directoriu m (Raad van Beheer) bestond op 1 Januari 1952 uit
de heren:
Prof. Dr Ir J.A .Schouten , waarnemend Directeur
Prof. Dr J.F.Koksm a, Secretari s
Prof. Dr D.van Dantzig
Dr Ir A. van WijnJaard en.
Eind September ~g52 keerde Prof. Dr J . G.van der Corput van zijn
verblijf in de Verenigde Staten van Amerika , waarheen hi j in
Juli 1950 was vertrokke n, terug. Tijdens dat verblijf heeft
Professor Van der Corput niet alleen diverse wiskundig e onderzoekingen verricht en talrijke voordrach ten gehouden, maar ook heeft
hij vele nieuwe ervaringe n opgedaan, (o. a. aan het Institute
for Numerical Analysis te Los Angeles), die voor het Mathematis ch
Centrum van grote waarde zijn en verscheid ene voor het Mathematisch Centrum belangrij ke contacten gelegd.
Met ingang van 1 October 1952 werd het Directora at van het Mathematisch Centrum door Prof. Schouten weer aan Prof . van der Corput
overgedrag en met dien verstande dat eerstgenoe mde met het oog op
de afwikkelin g van lopende zaken als waarne~end Directeur in
functie bleef tot 8 October 1952.
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Op een door het personeel van het Mathematisch Centrum georganiseerde afscheidsavond ~erden in een enigszins feestelijke omlijsting de gevoelens van dank van het personeel jegens Prof.
Schouten tot ui tdruk!<ing gebracht.
Daar Dr Ir A.van Wijngaarden in 1951 was benoemd tot lid van de
Raad van Beheer voor de duur der afwezigheid van Prof. Van der
Corput zou met de terugkomst van laatstgenoemde het lidmaatschap
van de heer Van Wijngaarden in de Raad van Beheer automatisch
komen te vervallen. Op voordracht van de overige leden van de
Raad van Beheer echter werd de ~eer Van Wijngaarden door Curatoren met ingang van 1 October 1952 ben~ :md tot gewoon lid van
de Raad van Beheer.
Verschillende leden van de Raad van Beheer namen in 1952 deel
aan enkele congressen en conferenties waarbij diverse voor het
Mathematisch Centrum belangrijke contacten konden worden gelegd .
Prof . Koksma, die in Maart 1952 samen met Prof. Dr H.D.Kloosterman namens het Wiskundig Genootschap was afgevaardigd naar de
Eerste Algemene Vergadering van de Internationale Unie van Wiskundigen te Rome, hield op verzoek van het Istituto n3zionale
per le applicazioni del calcolo te Rome (Directeur Prof. M.Picone)
aldaar een voordracht over het Mathematisch Centrum.
In September bezochten de heren Schouten en Koksma de "Tagung
der D.M.V." te München en het tweede "Internationale Mathemati kertreffen" ter gelegenheid van het "Dritter Oesterreichisch er
Mathematischer Kongress". Hier hield Prof. Schouten een voordracht over het Mathematisch Centrum.
Prof. ·.~-.-...,_ Dantzig 1·rOJ!lde i·. ''e_ ec:1 !ntnrna . . . io:iaa}. Colloquiu::i.
over Econometr i1. t.c t>·.r::..Js b l j.
De heer Van Wijngaarden bezocht het achtste Internationale
Mechanica Congres te Istanbul van 20-28 Augustus en bracht op
zijn terugreis een bezoek aan het bovenvermelde instituut van
Prof . Picone.
Vanwege de Stichting voor het Hoger Onderwijs in de Toegepaste
Wiskunde werd de heer Van Wijngaarden met ingang van 1 September
1952 benoemd tot Bijzonder Hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam om onderwijs te geven in de numerieke,
grafische en mechanische methoden in de wiskunde. Prof . Van
Wijngaarden aanvaardde zijn ambt op 27 October 1952 met het uitspreken van een rede getiteld "Rekenen en vertalen".
De Raad van Beheer hield in de loop van 1952 talrijke formele
en informele bes~')rekingen.
Een groot aantal buitenlandse geleerden werden op het Mathematisch Centrum ontvangen (zie D 1).

3. De Raad van Bijstand leed ook in 1952 een gevoelig verlies en
wel door het
Wijlen Prof .
Centrum, die
genomen. Ook

overlijden van Prof. Dr H.A.Kramcrs te Oegstgeest.
Kramers was een der stichters van het Mathematisch
in de voorbereidingen een werkzaam aandeel had
na de s tichtins van het Mathematisch Centrum toonde
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hij steeds z1Jn daadwerk elijke en warme belangste lling in het
leven dezer instelling . Zijn adviezen die steeds getuigden van
breedheid van blik enerzijds en werkelijk heidszin anderzi jds zijn
voor het Mathemati sch Centrum van grote waarde geweest.
De Raad van BiJstand werd in 19 2 uitgeb eid door de benoeming
van Prof Ir W Baarda, Prof Dr R Timman en Prof Dr B.Meulenb eld
tot leden.
Een lijst der leden per 31 December 1952 is als bijlage aan
dit verslag toegtvoeg d
4

Medewerke rs.
Voor de afdelinge n
a Zuivere Wiskunde
b

!~~~~E~~~~-~!~~~~9~

c

Mathemati sche Statistie k

d

zie men de hierna opgenomen verslagen
der afdelingen
e Administr atie.
Hier deden zich geen mutaties voer Mevrouw E P ReckmanVan Kampen bleef belast met de financiël e administr atie, daarbij
zo nodif bijgestaa n door Mej Ede Wit. In de typekamer waren
werkzaam Mej B M Berkhout, Mevrouw L.E H.van Amerongen -Meursing,
Mej. H A C.M Wennen en Mej E.de Wit

!

~~;~~~~~~~~~! ·

De portier B J.van Ommen a~oeg ook dit jaar zorg voor het
maken van stencils, photocopi eën en dergelijk e.
De schoonmaa k bleef ock dit jaar geheel in e gen beheer en
werd opgedrage n aan drie werksters , waarvan twee in halve dienst
Het Mathemati sch Centrum vert oonde op 1 Januari 1953 de volgende
samenstel ling:
Raad van Beheer:
Prof. Dr J .G van der Corput (Directeu r)
Prof. Dr J.F.Koksm a (Secretar is)
Prof. Dr D.van Dantzig
Prof. Dr Ir A.van Wijngaard en
Afdeling Zuivere Wiskunde :
o.l.v. Prof. Dr J G.van der Corput en Prof, Dr J.F Koksma
Medewerkers : Dr w Peremans
H.J A Duparc
C. G.Lekkerk erker
J.Verhoef f

- 4 Assistenten: W. C.Hermans
D. Kortenoeven
Techn . ass. voor de bibliotheek : Mej. M.A . Assies
Afdeling Toegepaste Wiskunde:
Medewerkers : G.W Veltkamp
T .C. Braakman
Afdeling Mathemati sche Statistiek:
Chef : Prof. Dr D. van Dantzig
Chef van de Statistische Consultatie: Prof . Dr J . Hemelrijk
Medewerker : J .de Boer
Adsp. - medew . :R.Doornbos
J Kr i ens
Ass . - medew .: Mej. C.van Eeden

Ph van Elteren
Assistenten : A.Benard
Mevrouw G Klerk-Grebben
H J.Prins
J .Th .Runnenburg
Mej. H.A.Kuipers
H.C Onneweer
J.F.van Haastrecht
H Kesten
C.L.Schef fe r
Techn . ass.: Jkvr H D.Sandberg
Mevrouw E.C.Bos-Levenbach
Rekenafdeling:
Chef: Prof . Dr Ir A.van Wijngaarden
Medewerkers: J Berghuis
B. J .Loopstra
Dr G.A.Blaauw
Ass . - medew.: J A Zonneveld
W.C. A.Kok
C S .Scholten
J T Kager
Assistent en: M L.Potters
E.W.Dijkstra
Rekenaars :
W.Klein {alias Pascal)
C.J van der Vis
Rekenaarsters: G C. F E. Alleda
G.Botterweg

L Kaarsemaker
R.D M.Mulder
M .C Debets
H C Hagenaar
Y.M.Haanappel
A.H Postema
A. H M Mulder
A.de Vries
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Met de dagelijkse leiding van de berekeningen was belast de heer
H.J.Hoogen Stoevenbeld
Secretaresse: Mej. C.Langereis
Instrumentmakers: H.Kindt, A.M . G J.La Fleur
Leerl.-instrumentmaker . H.Gelok
Aàministratie:
Mevrouw E P.Reckman- van Kampen
Mej. B.M.Berkhout
Mevrouw L E. H van Amerongen-Meursing
Mej. H.A.C M Wennen
Mej. E. de Wit
Portier: B.J.van Ommen

B 1. Gebouw.
In het vorige jaarverslag kon worden medegedeeld dat de
verbouwing van het pand 2de Boerhaavestraat 49 aan het einde
des jaars practisch haar beslag had gekregen Dit neemt niet weg
dat ook voor· 1952 nog vele resterende werkzaamheden overbleven.
np 21 Juni 1952 echter kon het gebouw officieel in gebruik word<m gesteJd. Dit tijdstip viel ::iamen met het voo1•lopig gereedkomen
van de door de Rekenafdeling gebouwde ARRA (Automatische Relais
Rekenmachine Amsterdam). In het bijzijn van taJrijke autoriteiten en andere genodigden verrichtte Zijne Excellentie de Minister van Onderw1Js, Kunsten en Wetenschappen Prof. Dr F.J.Th.Rutten de openingsplechtigheid, waArbij hij tevens de ARRA in werking stelde. Tevoren had de President Cura~or, Prof. Dr J.Clay,
in een korte rede de aanwezigen welkom geheten, daarbiJ de voorgeschiedenis van het Mathematisch Centrum memo.:·e!lende. De waarnemend Directeur Prof. Dr Ir J.A.Schouten belichtte doel en
werkwijze van het Mathematisch Centrum, de heer Dr Ir A.van Wijngaarden schetste de principes die aan de bouw der ARRA ten
grondslag liggen en belichtte de betekenis van deze apparatuur
voor het Mathematisch Centrum. De Durgemeester van Amsterdam,
Prr>f. Dr II.B.Dorgelo namens de Nederlandse Organisatie voor
Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek en Prof. Dr H.R.Kruyt namens
de Cent,r·é:llc Organisatie vonr Toegepast Natuur-Wetenschappelij k
Onderzoek spraken er hun voldoening over uit dat het nieuwe gebouw thans in gebruik kon worden genomen en boden hun beste
wensen aan voor de bloei van het Mathe~atisch Centrum. Uit de
kringen der wetenschappelijke research die door het verstrekken
van opdrachten gebruik maken van de diensten die het Mathematisch Centrum in staat is te bieden werden zeer waarderende woorden gesproken door Prof. Dr J.C C.Borst, hoogleraar in de interne
geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en door Ir A.J.Marx
die de Directie van het Nationaal Luchtvaartlaboratorium verte genwoordigde.
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gegeven van de wijze waarop de verschillende diensten van het
Mathematisch Centrum over het gebouw zijn verdeeld. Hieraan behoeft thans niets te worden toegevoegd, evenmin als aan het welgemeende woord van dank in dat jaarverslag gesproken aan het
adres van de Gemeente Amsterdam die aan het Mathematisch Centrum
alle medewerking op zo effici~nte wijze verleende.
Op deze plaats past ech~er bovendien een woord van dank aan
de afgetreden waarnemend Directeur, Prof Dr Ir J.A Schouten,
onder wiens supervisie de gehele verbouwing haar beslag kreeg.
Het zijn met name zijn technische ervaring en inzicht, gekenmerkt door een gelukkige combinatie van zorg voor het detatl en
gevoel voor de grote lijn, die op menig moment van beslissende
betekenis voor de vordering van bouw en inrichting waren .
In het vorige jaarverslag werd er eveneens op gewezen dat het
gebouw reeds onmiddelli j k bij de ingebruikstelling aan de grens
van zijn capaciteiten is. In de loop van 1952 is de juistheid
dezer opmerking in de practijk bevestigd. Elke uitbreiding der
rekenapparatuur van enige omvang zal het noodzakelijk maken dat
het gebouw door verbouwing of aanbouw wordt uitgebreid.
2. Bibliotheek"
ue bibliotheek vertoonde in het afgelopen jaar een groei
ten gevolge van aankoop, van schenkingen en van het bestaande
ruilsysteem. Bij deze aanwinsten mag met name worden genoemd de
volledige completering van h~t Zentralblatt filr Mathematik dat
thans tot op vandaag geheel volledig is. In dat jaar werden 340
nieuwe boekwerken ingeschreven. Het derde supplement op de cata logus verscheen in 1952.
Wat de tijdschriften betreft steeg het aantal namen in onze
klapper tot 258 Uiteraard zijn daarbij ook tijdschriften die
niet meer dan wel ongeregeld of traag verschijnen Het leeuwendt&l onzer tiJdschriften wordt verworven in ruil voor de Indagationes Mathematicae.
Het Mathematisch Centrum verricht ook bij een aantal andere
ruilingen van Nederlandse instanties met buitenlandse instanties
op het gebied der wiskunde hulpdiensten.
In het kader van de samenwerking met de andere Amsterdamse
wiskunde - bibliothe\{en bestaat een overeenkomst met de Universiteitsbibliotheek van de Gemeente Amsterdam op grond van welke
onze cartotheek betreffende de boeken wordt gereorganiseerd. Dit
werk vordert gestadig.
Instellingen en mathematici van buiten maken geregeld ge bruik van de bÎbliotheek van het Mathematisch Centrum. Zo vonden
in 1952 meer dan 800 uitleningen plaats.

3. Technische apparatuur der Administratie.
In de loop van het jaar werd een nieuwe stencilmachine
aangeschaft en wel een Gestetner 160, die uitnemend voldoet .
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snijmachine met een s nijbreedt e van 45 cm. voor een hoogte van
6 cm. en een hechtmachi ne met nieten van 10 mm. tot 22 mm. kunnen
alle rapporten, scripta enz . op het Mathematisch Centrum zelf
wor den vermenigvul digd en ingebonden. De donkere kame r bezit
t wee copieerapparaten, waarvan een speciaal voor boekwerken, die
kort in de rug zijn ingebonden. Beide zijn op de instrume ntmakerij van het Mathematisch Centrum vervaardigd. Al l e genoemde apparaten worden door de portier van het Ma thematisch Centrum,
B. J .van Ommen, bediend.
4 . Financiën .
Hoewel met betrekking tot de financiën van het Mathematisch
Centrum over 19~2 een afzonderlijk rapport wor dt uitgebrach t en
we l door Van Dien, Van Uden & Co., Accountants, die zich ook in
1952 wesr met de financiële contr6le en adviezen belastten, moge
ook dit jaar ook op deze plaats met grote erkentelijkheid gewag
wor den gemaakt van de subsidies die het Mathematisch Centrum
ook in 1952 ontving 7an verschillende instellingen en instanties.
Allereerst mogen worden genoemd de Nederlandse Organisatie voor
Zui ver- Wetenschappe lijk Onderzoek, de Centrale Organisatie voor
Toegepast Natuur-Wetenschappelijk Onderzoek en de Gemeente Amster dam. Ten tweede moge worden vermeld dat het Mathematisch Centrum
zeer gewaardeerde donaties van vooraanstaande industrieën en
andere instellingen ontving. Verdere inkomsten van het Mathema tisch Centrum bestonden uit de bedragen die werden ontvangen als
betaling van door het Mathematisch Centrum voor derden uitge voerde wetenschappe lijke opdrachten.

C 1. Wetenschappelijke werkzaamheden.
Zoal s in vorige jaren werden ook in 1952 vele cursussen en
voordrachten georganiseerd. Een volledig overzicht daarvan vindt
men in de roosters voor voor - 0n najaar 1952 benevens in de verdere convocaties die naar alle ons bekende geinteresseerden re gelmatig zijn toegezonden en die aan het archiefexemplaar van
dit jaarverslag zijn toegevoegd.
De vacantiecursus voor leraren en andere in de mathesis ge interesseerden is in Amsterdam gehouden op 21 , 22 en 23 Augustus.
Als centraal onderwerp was gekozen : de mechanica. De uitstekend
bezochte cursus die onder voorzitterschap van Prof . Dr Ir J . A.
Schout~nd, mag ook dit jaar bijzonder geslaagd woräengenoemd.
De commissie tot voorbereiding van de vacantiecursussen
onderging in 1952 geen wijzigingen. De commissie bestond op
31/12/1952 uit de heren:
Dr H.H.Buz eman, Voorzitter, vertegenwoordiger van Wimecos
Dr H.Mo~ y, Secretaris, ver tegenwoordiger van Liwenagel
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A.J .S. v an Dam, Inspecteur bij het M.O.
Prof. Dr O.Bottema
Prof. Dr G H.A.Grosheide F W.zn
Dr G.Wielinga, vertegenwoordl.ger van Liwenagel
Ir J J.Tekelenburg, terwijl
Prof. Dr J.F.Koksma in de commissie de Raad van Beheer vertegen7
woordigt.
In de serie "Elementaire on_gerw~en van hoge~tandI?unt
W-t" spraken in het voorjaar de heren Prör.'" Dr .r P . van RQhljen,
Prof. Pr F.Loonstra en Dr F . van der Blij, in het najaar de heren
Prof. Dr ~van_ Wijng_a~den en PrÖf'-;"' Dr ~evaar__gver uit eenlopende onderwerpen.
In het voorjaar vond een didactisch colloquium plaats waar
Dr P.G.J Vredendu1n h et npste ll en van a1aa~tjs~h verantwonrd e
wiskunde - opgaven besprak; in het najaar werden twee avonden ge organiseerd, waarop Dr J.H.Wansink de beschrijvende meetkunde
verdedigde en Dr Ph Dwinger de Vürvanging van dat vak door de
analytische meetkunde ook op de H.B S. bepleitte Deze col l o quia werden geleid door Dr H. Mooy.
Te Amsterdam zette Prof. Dr §.C.van Veen zijn colloquium
over analytische Jl9tê-l l entheorie voort .
Evenzo aeed Prof. Dr F Loons tra te 's - Gravenhage me t zijn
cursus ~_er.w .alfil'!t>.ra.
Prof. Dr A Heyting be~indigde in het voorjaar zijn te Eindhoven gegeven Cûrsus e l ement aire meetkunde van hoger standpunt
belicht. In het"î1äJaar-Oegon l"rof. HeytÎng eenzelfde cursus te
Amsterdam.
Te zelfder tijd begon onze medewerker de heer H.J.A.Duparc
te Ei ndhoven een ~s over complexe functietheorie, die zeer
druk wordt bezocht
Vermeld dienen ook te worden de colloquia over mathematische
problemen uit de practijk en de cu~sus methoden der mathematische
physica, beidG onder leiding van de Professoren Dr S.C.van Veen
en Dr R.Timman, gehouden deels te Amsterdam, deels te 's -Gravenhage, deels te Sittard Deze bijeenkomsten verheugen zich in een
grote belangstelling, met name uit de kringen der research.
De druk bezoc hte cursus parametervrije methoden der statistiek onder· leiding van Prof. Dr J. Hemelrijk werd in het voorjaar voortgezet en beëi ndigd Tn het najaar werd begonnen met
een cursu~ elementaire mathematische statistiek, die zich eveneens 1:""n een-grête belangstelling verheugt.
Eens per maand vindt in het Mathematisch Centrum een belangrijk colloquium plaats over moderne rckcnmachinca waarin het Mathematisch Centrum sa:nenwerkt met verschillende instanties:
P.T.T., de Technische Hogeschool te Delft, diverse research-laboratoria van de N.V Philips en de B.P . M.
Na de terugkeer van Prof. Dr J.G.van der CoIJ)ut werd het na
zijn vertrek tijdeli Jk onderbroken co ÜoqÛÏum asymptot ische ontwikkelingen met kracht voortgezet. ó .a . een groot aantal resul taten door Prof Van der Corput in Amerika gevonden worden hierbij verwerkt.
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waar de medewerke rs mededelin g doen van pas gevonden
resultaten dan wel )roblemen ter ~lge~enc ~iscussie stellen
viaai'D) :dj zijn c;..:.!:ötult en die noG niet t,ot oplossing leenden
worden i:;ebracht.
Een ~~ntal buitenlan pse mathemat ici hielden in 1952 een of
meer voordrach ten voor het Mathemati sch Cen~rum; wij noemen:
Prof . Wm.J.Lv V0que over· "Approxim ations tn K(ir;
Prof. Dr A.A.FrH~nkel over "Th~ axiom of choice';
Prof. Dr J .Horv.!.th over "Conjugat e functions <ind H!.lbert transforms of several variables ;
Prof. Dr P .Erdös ovE;r ''Nur.bcr thc.:cretic proi:ert1e s of nolyno rric:;.ls";
Dr Hans l3Uckner over 11 Modurnc 'differcn tial analysers 1 " ;
Prof A.~ Green over "Two-dimen::>ional problems ln elasticit y 11 ;
Prof. L. J.Savage over "Thcory of utility" en "A connectio n be twcen the minimax and m~xiMum llkelihood rules";
Prof Oottfricd E.Nocther over "Asympto tic relntive efficie ncy
of ~esti; of hypothese ";
Prof. Dr J . ~ielscn over "Invarian ts of transforn: :i.tion cla3ses 11 •
Vonr het door het Mathema"; isch Centrum vcrr1chtc. re:.>carch-wcrl.c zie men bi,i de afzonderl ijke vcrslnµ;cn dei· ti'd..,.lingc n.
Enkele d~r daarblJ gevonden resultate n vondc~ hun weerslag in de
voordrach tcnserie actualite iten, gehoudcr. op de l8atste ZaterdaG
van iedere ma ." nd waarop ook het Wiskundig Gcnoot3ch ap vergadert .
colloquiu~,

D 1. Buitenlan dse ~ontactcn.
Een groot aant~l buitenlan dse geleerden bezocht in 1952 het
Mathemati sch Cuntrum In chronolog ische volgorde noemen wij:·
Prof. Wm.Le Vequc. ~Ann llrbcr)
Prof. H. Yamashito Tokio)
Prof. H.J.àe Boer Bogor', Indoncsia )
Prof. J.Horváth (Bogotb)
Prof. W.Dory (Leuven)
P:rof. W.Dufrasnc {Brussd)
Prof. H.Bückner (Berlijn)
Prof. A.E.Green (~cwca~tlc upon Tyne)
Prof. J . D.Savae~ (Chic~go)
Prof. G.E Nocther (Boston)
Prof. B.de Loor (P~e~nria)
Prof. F.John (New York)
Prof. Dr J.A.SLldiq ;._ ~ d1garh, India)
Prof . F.Fiala (Ncuchat~l)
S.Kaufman (Houston, Texas)
Dr B.M.Beins (Ca!iforn iL)
Prof. K.G.Arrow (Stanfor~)
Prof. G. Racah (Jeruzale m)
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Dr W.Eckert (New York}
Dr S .N. Alexander (Washi ngton)
Prof. Y. Bar- Hillel (Cambridgt, Mas s . )
Prof. H.Solberg (02lo )
Prof, P . Scrgu~cu ( Parij s )
Prof, E.Borcl ( Parijs )
Pr of. J .Nielzen (Helsingor)
Prof. B.Jess~n (Kopenhagen)
Prof. D.Brouwar (New Haven)
Pr of . N. Cheko (Boston)
Prof. E .Bompi1n~ (Rome)
Prof. E.Peschl (Bonn)
Prof . W.Weizel (Bonn)
Prof. E .Sperncr (Bonn)
Prof. F.Bcckcr (Bonn)
Prof. W.R.HydeMan (Londen)

2. Ten aanzien van het Internationale Rek nc~ntrum wdarovcr in het
vorige jJarverslDg ward gesproken kan worden opgemerkt dat
Prof . Dr Ir A. van Wijng~arden in Mei 1952 op uitnodiging van
Unesco als expert dee l uitmaakte van een commissie bc l ~st met
het opstellen van een intern reglement voor het toekom5tigc
I nter national Cornputation Centre. In Dec ~b~r 1952 werd tijdens
de General Conference van Unesco welke door P~of. Kokcmc als
lid der Nederlandse delegatie werd bijgewoond, geconstateerd
dat de ccnv~ntie thans is ge:ekend door 10 landan (reeds in het
vorige jaarvernl~g ~~t nomc g~noemd ) , doch dat vnn deze 10 landen nog slechts 2 hun handtekening hebb~n geratificeerd .
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Versla~

der af deling Zuive re Wisku nde

1. De afdel ing stond van 1 Janua ri tot 1 Octob er onder
leidi ng van
de heren Prof. Dr J F Koksma en Prof Dr Ir J.A Schou
1 Octob er van de heren Prof. Dr J.G van der Corpu t en ten en na
Prof. Dr
J.F Koksma. Voor zover de tijd hun zulks toelie L verri chtte
n
deze heren eigen onder zoeki ngen die hier niet behoe ven
te
wor
den verme ld en dle deels in tijdsc hrifL en werde n gepub
liceer d.

2

Als medew erkers waren ook in 1952 aan ~e afdel ing verbo
nden de
heren : Dr W.Per emans , H.J A Dupar c, C.G.L ekker kerke
r
en
Nijen huis. De laatst genoe mde verkr eeg echte r op 30 Septe Dr A.
mber
eervo l ontsl ag wegen s zijn vertr ek naar de Veren igde
Sta~en van
Amerika De heer J .Verh oeff , docto randu s in de
en natuu rkunde , voord ien assis tent aan de afdel ing, trad wisop 16 Octob er
als medew erker in diens t
De heer H J.A.D uparc bleef tot 1 l•ebru ari belas t met
de colle ges ir. de vacat ure Prof Dr B.L.v ·n der Waerd en en voor
de duur
der afwez igheid van Prof. Dr J G van der Corpu t teven
s
belas
t
met diens colle ges &an de Univ ersite it van
rdaffi, ten gevolge waarv an hlJ slech ts een deel van ziJn Amste
tijd aan het Mathe matis ch Centr·um ter besch ikkin g kon stel l en.
Na de terug keer
van Prrf. Van der Corpu t kwam ?en einde a~n deze
rebel inb en
werd hij weer voor de volle tijd bun het Mathe matis
ch Centru m
verbo nden.
De heer C.J.L ekker kerke r kon ~edurcnde het gehel e jaar
slech ts een deel van zijn tijd ter besch ikkin g van het 1952
matis ch Centru m stelle n, laar hij belas t bleef met het Mathe van colleg es in de araly se aan de Rijks unive rsitei t te ~even
Utrec ht.
Dr A.Nij enhui s kon evene ens slech ts een dePl van
ziJn
tijd
ter
besch ikking van het ~athema~isch Centru m stelle n, daar
hij
vo0r
de duur van de cursu s 1951- 1952 was belas t met een leero
pdrac ht
in de differ entiaa lmeet kund e aan de Univ ersite
it
van
Amste
rd,m.
Als assis tente voor b1bl1 otheA kwerk zaamh eden werd op
1 Maart
19~2 aangen omen McJ . E.van den Hove,
die op 15 November de
diens t van het Mathe matis ch Centru~ verli et en
toen werd ver~an~en ~o o r ~cj.
M . A.Ass1e~.

3. Alle vijf genoemde medew erkers verri chtte n mathe matis che onder
zoekin gen zowel op eigen

initi atief der afdel
als op verzoek van ander e afdel ingen , ctan wel ingev olge ing
een ondra cht van
person en of inste lling en buite n het Mathe matis ch Centr
um. Voor
zover hun werk tot defin itieve resul taten voerd
n deze
neerg elegd in de rappo rten der afdel ing, waarv ane, dewerde
lijst
adn
d_ versla g ls toege voegd Het werk der medew erkers gaf
verde
r
aanle iding tot publi catie s in tijds chrif ten Een lijst
hunne r
1~ 1952 versc henen publi catie s is mede
aan d1t ra?po rt toege voegd.
a) De heer A.Nij enhu1 u werkt e op het gebie a van de diffe
rentL aalrne<>tkunde. Hij promo veerd e op 18 Septe mber cum
laude
tot
in de wis- en natuu rkund e op een proef schri ft ~etiteld 11 docto r
'T'he(')' y
of the geome tril.: objec t".

- 12 b) Een publicatie van D.H.Lehmer betreffende het systematisch
construeren van getallenrijen die gebruikt kunnen worden als
11
pseudo - random numbers" was aanleiding tot een onderzoek waarbij
zowel de statistische afdeling als de rekenafdeling en de afde ling zuivere wiskunde betrokken waren. In dit kader is door
medewerkers van de afdeling zuivere wiskunde een uitvoerig onderzoek ingesteld naar de periodiciteitseigenschappen van be paalde typen van recurrent gedefinieerde rijen van natuurlijke
getallen. Voorlopige resultaten van dit onde~zoek dat nog in
1953 voortduurt , zijn nPergelegd in de rappo~ten 9 en 13.
c) Het in 1951 begonnen colloquium over theta - fun~tjes, dat
zich in ruime belangstelling van diverse afdelingen mocht ver heugen, werd voortgezet en in de zomer van 19?2 beëindigd. Dit
colloquium waaraan o.a. ook onze vroegere medewerker Dr F.van
<ter BlU een werkzaam aandeel had, leidde t0'; enige onderzoe kingen waarvan de resulta;en waarschijnlijk in 19~3 het licht
zullen zien . Het werd med9 in verband met het belang van het
onder b) vermelde onderzoek in het najaar vervangen door een
coll~uium over ~p_a_arj_ei3seigensChfil212,en bij recu!.:_rente rijen van nätuurlijke getal1en en haar toepassingen in de numerieke
wiskunde en statistiek 11 , oat ten deel had èit onderwerp, dat
voor verschillende afdelingen van ~et Math=matisch Centrum van
practisch belang is, · :-.n :;.llen, die op dese afdelin;;en werken,
vertrouwd te maken. Dit co:loquium, waarin i n 19~2 uitsluitend
medewerkers van de 8fdelin; 3~v~re wiskyr.de als sprekers opt:r~den, zal in 1953--Woraen ··oortsezet, w~arbij het de bedoeling
11

is, dat ook

dn~P

medewerker2 van andere

~fdelingcn

over de toe-

passingen en he'.:, gener·eren "an zulke ri:en zal worden gesproken.
d) Een vraag va~ een wiskun~ige buiten jet Mathematisch Centrum,
die door de afdeling gemakk~lijk bea~tw0ord kon worden. leidde
tot een verdergaand onder::0,;k bctref::'e·1óe de natuurlijke getallen, die bij gegeven natu·.~I":ijke get;llen a en b in de vorm
xa+yt met natuurlijke ge';::,llen x en ~- kunnen worden geschreven.
Aan de in de literatuur ~ek~nde re~~:taten over dit onderwerp
werden enige nieuwe res~:ta:en toeg~7oegd (zie rapport no. 16).
In 1953 zal hierover nc~ ee'.1 publ i ~3~1e in een tiJdschrift vol gen.
e) Opdrac~ten en vrage~ van anderf afdelinge~ van het Mathematisch Ce:1trum en van ·oui ':-E:r.staand.;rs gaven aanleiding tot meer
of mind~r ui tgebreiè.e ocide:'zoeki::r.;en, waarvan het resultaat
deels ock in ~appor~en ~ert vas~gelegd (zie rapporten no 4, 7,
8, 15, '9, ~1, 24 en 25 .
Voor de statistische a:'öeli'."lg verden voor determinanten van een
bepaal\'. type criteria cpges~el '. om de .rang te bepalen (rapport
no 7). Van een stel s e· bilir.ea:.re vergelijkingen, waarvan de
rekentfdeling de opl~ssing ào0~ middel van iteratie wenste te
bepa]an, werd de existentie va, een positieve oploss1ng bewezen
(rap;·ort no 15). 3en vraag va:: een instelling leidde tot een
ond1~zoek naa~ he& teken van ~epaalde determinanten (zie rappor~ no 19). ~en vraag van ~-e:: buitenlands mathematicus aangaande :1ophantis~he approxima~ieP werd uitvoerig beantwoord (zie

- 13 rapport no 25) .

De resulta ten van een oud rappor t der afdelin g (1949-0 01) werden opnieuw

afgele id al$ bijzond er geval van een vroege re
blicati e van Prof. Dr J.G.van der Corput en H.J.A Du~arc pu ( rapporr, no 20) .
Zeer gerege ld werden kleiner e problem en door de afdelin g opgelost, die rezen bij onderzo ekingen der andc~e afdelin gen.
f) Een plnn werd opgemo~kt c~ van eer1 a~n~al h1e~voor in aanmerking komende napport cn ui h et verlede n Engelse vertali ngen
te maken tor vernpre icH<ig in het buitenl and. Als eerste rappor t
is nc 9 tt.r hand genome n; btJ de ve:rr,al1 ng is het evc!'lwE::l aanzienlij k uitgeb reid; het zal in ~9~3 versch ijnen. V"P andere
rappoct en, ook uit. vroege re jaren, zijn vcrtalt ngen in voorbe reiding .
g) van de in de oc~log ,ge<ome n mathem aticus Robert RemaK
den twee omvang rij!<e nëgela tcn manusc ripten, die betrekk ing werhebben op de algebra ische g~tallentheoric, dcnr de heer Verhoe
voor public atie gereed gemaak t. Een van beide is als ar~ikel inff
het tijdsch rift Compo~ltio Mnthem atica gepubl iceerd. Het andere
zal in 1953 wordon gepubl iceerd.
h) De liteI·at uurstu dic ever versch illende onàerw erpen zo<ils
meetku~de der getalle n en Dioç~ar~ ische ~pproximatien
(Kokam
Lekker kerker) , dlfferc ntiaalm eetkun de (S<.;hcu ten, Nijcnh uir-), a,
abstrac te algebra (Perem ans, V<::rhce ff) '.':Ct·d vocrtg czet. In verband met het onder c) genoem de werd een literat uurstu die over
deelbaa rheidse igonsch appen bij recurre nte rijen aangeva ngen
(Duparc ).
1) De heer Pereman s zette zijn onderzc 0k1nge n op het gebi~d v1n
abstrac te algebra voort. Hierbt j werd in het bijzond er het verband tussen algebra ische eigensc happen en de logisch e struc tuur van de algebri '!ische axioma 's onderz ocht. Een public atie
hierove r versche en in het tijdsch rift Simon S~evin De classificatie vnn de literat uur over de structu urtheo rie van ringen
werd deer hem voortg ezet, waarbi j hij de steun had van d~ heer
Verhoe ff.
j) l~e heer r:uparc ;::ette zijn onderzo ekingen over coderin gspro blemen veert (zie rappor t nc 12). Een vroege r aangeva ngen onderZJek over cancnis che vor~e~ werd voorlop ig afgeslo ten met een
publica tie.
Een het vorig jaar begonn en onderzo ek ever Carmic hncl- en Pculetgeta llen leidde tot een putlic atle. Het onderzo ek werd
~oor~
gezet, waarbi j tevens verbanc werd gelegd rnct de getal l en van
Mersenne en Ferrnat . Een tw~etnl rappor ten hierov er kwam in het
versl~gjar~ biJna gereed . He· onderzo ek naar dd
deelbaa rheidR eigenscharr~n van recurre nte ~i~en wordt nog verder
voortg ezet ;
het leidde tot vele rcnulta ten, die in het volBend jaar zullen
worden gPoutl iceerd.
k) De heer Lekkerk erker· maakte :..n het kader van het onàer h)
genoemde literatu uronde rzoek onder meer een zeer uitvoe rige

- 14 studie van het werk van Prof. H.Davenport op het gebied van de
meetkunde der getallen.
Er werd begonnen, voorlopig nog slechts voor i ntern gebruik, met
het vervaardigen van een systematisch overzicht van de li t e r a tuur betreffende verschillende onderwerpen uit de meetkunde der
getalle n . Een artikel van B .Segre o ver asyrtmetrische approx i maties was aanleiding tot een verdergaand onderzoek, waarvan de
resul taten in het komende jaar in een rapport of publicatie
neergelegd zullen worden.
Betreffende de zeta-fun~tic van Ricmann voorden Prof. Koksma en
de heer Lekkerkerker een onderzoek uit, hetgee n leidde tot een
publicatie hierover.
Een rapport over de rij getal l en van Fibonacci werd voor publ i catie in gereedheid gebracht.
yecto~ys~, die door Dr W.Peremans te Sittard werd
gegeven, werd in de zomer van 1952 beëinoTga. In het naJaar 1'1erd
deze curs us vervangen door een ,SL~S over integr~al trar:i:;;fo..rm.at1es in do mathematisc he physica, welke gegeven wordt door Prof.
Dr FLTimman. -

4. De cursus

5 . De tweejarige avondcursus te Amsterdam welke in 1950-1951 op ~
nieuw yas begonnen en in 1951 - 1952 werd vo0rtgezet, werd in de
zomer van 1952 beöindigd. Docenten waren de heren Pcrcmans,
Duparc en Decnop. In de cursus 1952-1 953 werd biJ 1-njze van

proef een éénjnrigc elemer:taire avondcursus in de anal.xse en
~hbra ingelas~, die zich in een zeer grote belaniS'îelling mag
ver eugen . Docenten aan dE:ze cursus ziJn de heren Peremans eJl..
Duparc.

6. Door de heer Duo.3rc werd

in het najaar van 1952 begonnLn met een
cursus ~0-~.J.un.ctH::tbe,:rrie te Eindh..Qven, welke zich i n een
grote belangstelling mag vdrheugen. Deze cursus wordt in 1953
voortgezet.

7 Studentensanatorium.
Ook ln 1952 verleende Bbn assistent (de latere medewerker
de heer J .Verhooff) sveun bij de studie
de wiskunde van een
achttal studenten die werden verpleegd in het Studentensanator·ium te Laren .

in
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Rappor ten Z.W. 1952

/ 2.

I

3.
4.

~.

7.

8.
9.

10.
1~.
/
~.2.

~ ~

IJ•

C.G.G.v an Herk, Over de spectra van 3ekere analyti sche
functie s (nor in bewerk ing).
T.J.Te rpstra, Het bepalen van een be~rouwbaarheidsinterval voor de kans dat een normaa l verdeel de
groothe id een zekeN. w;H1rde oversc hrijdt uit
hel gemidde lrte en de gemidd elde range van een
aantal steekpr oeven, 11 p. (voordr acht in de
serie actual iteiten ).
J . P.van Rooyen , Afr~ndingsproblenen, 4 p. (syllab us voor11·acht) .
A.Nijen hu1J, Ov er symmet rie van matrice s, 4 p. (opdrac ht
vnn buiten ).
F Lo,.,nst ra,
Eijna-p erioöie '.<e functie s, 5 p. ( :;,yllabu n
voordré lcht).
J.Eergh uis, C~~rokcn ~achtreeksec, 11 p. (voordr acht in
de serie actual iteiten ).
J!.J .A.Lupa r·c en W.Percm nr.s, Enige cigensc ha:)pen van een
~<-l<er ~ype dcterM inc.nten , 7 p. (opdrac ht van de
stat1rt~sch~ 8fdelin g).
A.Nijen huis, Een 1•~fu5ieprcblee~, 13 p. (opdrac ht van
bul te~)
H.J.A.D uparc, C.G.Le kkerker ker, A.Nijen huln en W.Perem ans,
En1ge "!lCthodcn om '' randc!"I !1urr.bers" te maken,
8 p. (eigen cnderzo ek , vo"rtgek~men uit een
vra~g van de rekencf del1ng ).
B.J.L0 o ostr~,
Logisch e synthes e van rekenc ircuits , r p.
(voordr acht in àe scrle act~aliteiten).
F . van der Blij, Het eli:Men tair-e onderw erp 1'rcg1:lm at1c;e
veclvl·11<ken" v~!l t<" olct;isc h standpu nt uit,
8 n. :syllab us no~,r2cht)
H.J.A.D uparc, Ccderir .g:>prct l"men, 7 p. (voo1'dr ·acht in de
serie ~ctualiteiten).
H.J.A.D uparc er. W.Perer r.ans, Enig;e me:;hc den cm "rondom
nurr;'.)crn" te maken II, 8 p, ( vel'volg vnn rapport

no 9) .

'1~.

~5.

J.de Boer,

Sequcn~e toets met drie Les~ ssi~gs~ogelijkhe
dtn voer het toetsrn van LYn cnbeken dc waarschijnl ijkheid , 20 p , (v nrdr~cht in de serie
::ictual.'.. ';ei ter.) .
W.?ercm an3, Over rle 0plossi ne van een stelsel bilinea ire
vergell.~kinp;en, l.: p. (cpdl·::i cht van de reken;.1 f-

deling ).
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16 .
_,, 17.

,

18 .

/

19.
20.
21 .

22.

/

23.
24.

2, .

H.J. A.Duparc en W. Pe r emans, On cer tain r epresen tations of
pos i tive i ntegers , 5 p. ( eigen onderzo ek ) .
J.J .Zonneve ld, Anympto tic expQnsi ons connectG d w1th
truncute d series of ex poncntia l and Bessel type,
13 p. (voo rdracht i n de serie actuali tei t en).
J .Koreva ar, De alger.ienc 'l'aubcrs tellinge n van Wien~r vanuit een verccr~oud~gend hoger ~tandpunt bezien,
G p . (syllabu J voordra cht).
H.J.A.D uparc, Ovc.' het teken van zekere determi nanten ,
6 p. (opdrac ht van buiten) .
H.J.A.Du parc en W. Pereman s, Een opmerki ng over rapport
Z.W. 1949- 001, 3 p. (eigen onderzo ek).
H. J . A. Duparc, C. G. Lei<1<erkcrker en W. ?c!'eman :;, .cm ele:nentary proof of a fcrmula or Jensen, 4 p. (eigen
onderzo ek).
Ph.va~ Elte!'en ,
Een gener~liuatie vo~ de methode van m
rAngsch ikkingen , 9 p. (voordr acht in de serie
nctu aliteite n).
C.S.Sch cltcn, Een of moer adrescod cu in reken~achines?,
1~ p. (voordr acht in de serie actuali teiten\
J . F .Koksma en C .G. Lekkerkc l'l-cer, Li te1·atuur ondcrzoe K bt:treffend e Mlnkcw ski's functie y = ?(x), 4 p
(opdrac ht v~n b~itén).
J . F . Koks~a en C. G.Lekke rkcrke1·,
A pr0blem in inho~ogeneoun
diophun tine approxim ation, 4 p . (opdrac ht van
bui ten).

Publicat icH van de afdeling Zuivere Wiskund d in ~952
W. Peremans , H.J.A.D upnrc, 'C.G.Lek kerke:rk cr, A property of positive ét~ic s, Proc. Kon. Ned. Ak. v. Wetensc h.
55 (1J~2 , Serie A, 24 - ?7 = Indag. Math. 14
CT9'.J2), _4 - 27.
H . .J.A.Dup: jrc , On Carrr.ic.w el nu:':lbcrs , Simon Stevin
29 ( 19'.:>1 - ''.:>2),
blz. 21 - .24.
W. Peremans , Same theord~s on free algcbras and on direct prod u et s c:' ~ 1 ge b ras , Si mon St ev i n 2":
_ ( .-i9~1:} '52'J,
blz. ~'; - ?9.
H.J A.Duparc , On cancni ~ e l farms, Proc. Kon. Ned. Ak. v. Wetensch . 55 .195?) , Serie .:i., 1174- 482 = Indng. rr:a~h.
14

(1~::>2,

4 , - -r82.

J. F. Koksma, C. G. Lclckerk e:.ker, A mean vnlU(, theorem for·r;'(:'i , w) ,
Proc . Ko~ . Ned. Ak . v. Wet~nsct . 55 (19~2),
~erie A, -~6-452 .
W.Per emans , De \' l aa1·dint; sc vondst .• Econ . - StatiB t tsche Beri chten
d.d . 9/1/195 2, no . 1807.

,,

- 17 Verzlap; der afdeling

Toege~

"t.t

Wiskunde

1. Personeel .
In de vacEture van chef dezer 2fdcling, die is ontstaan
door het vel'tre1< van Prof. Dr R.Timman in 1951, kon ook in 1952
niet worden vocrz1en. Ie afdeling stond ln 1952 onder gezamenlijke leidinr v•n Prof. Dr D.van Dantzig en Prof. Dr Ir A.van
Wijngaarden.
.
Aan het begin des j;J<..lr:J ·.-.raren er twee rr.edewerkers :
Dr C.G.G.van Herk en de hEcr A.S . Reiner, doctorandus in de wisen natuurkunde. Ie eerstgenoernde verliet het Mathematisch Centrum op 1 Juli 19~2 wegens zijn benoeming tet hoogleraar in de
wj.skunde nan de landbouwhogesch ool te Bogor ( Indonesio ) De heer
A.S Reiner verliet het Mathemat i sch Centrum op 1 Mei 195? cm
zijn sti.:.die in de tf",t.'Gr t-i.1.:-hc} nét-."r.irkur.de '"'-'.:! .... r voo1· t'! zettûr..

ingang ven 1 Juli trad ln dienst de ~eer G.W.Veltkanp,
doctor~ndus, terwijl met ingang v~n 1 Augustus de heer
T.C.Braak~an, matheMaLisch doctorandus, eveneens ols medewerker
de afdeling kwum versterken.
De assintenl de heer E.Th.van der Lnan verwierf in het
voorjaar de titel van natuurkundig ingenieur aan de Technische
Hogesc!.ocl :.e Delft en verliet oo 'I 1\Jei 1952 het Mathematisch
Centrum teneinde eer. betrekking bij àe B.P.~1. te ae.nvaarde~.
~et

physisch

2 . Werkzaan.redtn,
a) In 19·!2 verscheen het. r::ippcrt:
T.W. 18, C.G.G.v&n Herk, Over de verzilting van een aanslibbende zeebodem, 3 p.
b) Gedurende het hele .:1<rnr we:·d eer_ telnngrijk deel van de tijd
bes-:eed aar. het vr'la 0 stuk v:m de wate!'stromi!'lge1 : onde1· het dui:1terrein. Hoewel het theoretisch inzicht in dir probleem zeer
verdiept is, zowel in het stat1cnnaire als in het niet-stationn~tre geval, hleken de tot nusvcrrc gevonden oplossin~smethoäen
nog niet voldcende voor numerieke bewerking geschikt.
Dr von Herk voltooide oen onderzoek betreffende de onLwik keling van een elliptische functie. Verder =ette hij zijn onderzoc~ingen op het gebied v~n de spectraaltheori e voort.
re heer Veltk~mp verr1::1-::'Ge enige or·ii:intt:rer.d~ stud!es
op ~et gebied van potentia~:- en strominssproble nen, de heer
Braakman op het gebied van de niet - llne3ire mechanica.
Verschillende adv1czc~, zowel aan de andere afdelingen van
het Mathematisch Centrum a:s ~an personen daarbuiten, werden
gegeven; o.a. ~osisteerde :r van Herk de statistische afdeling
bij de verwerking van res~ltaten die met behulp van radioactieve
tracers bij een stofwisselingso nderzoek ~erden verkregen.
c) Het c_,ollo.Quium M§..the.rr.cJ;1.ache..pr,gblc;acn uit de..or..:ii.:.t.1Jk l.'ler.è
o.l . v. ?"ox. Dr S.t.va~ Veen en Prof. Dr R.Ti~man tot aan de
zcmer vcortgezet.
.......,.._....

- 18 De <;.u rsusse n over r:1.;th"1 en d0r r.iet-hc:n;1 t i:whe :-;hyn
vocrtgc zei'., in Amster dam o .1. v. Prof. Dr R. Tiï.lrnan, in i1 sc-1• ·,.;erd.:n
hage o . l . v. Prof. Dr S.C.v~n Veen. In Amster dam werd to t - Graven mer de f'.11.tv ergelij ki ng Oëhan"dCid, daarna werd de cursus de zo gezet in een colloq uium over beweg ingsve rschijn selen. In omvenhag e werden o.a . trillen de membr anen en de transf ormat s - Gra1e van
Laplac e behand eld.
In Septem ber begon Prof' . Dr R . Timr.:ar. in Sittar d een ~:J
over integra~l~r.~nsfo~e~.
I n he t colloq uium ;:isymp t o ti sche ontwik \<eling en , dat no de
zomer werd begonn en, namen ook dt;; medew erkers v.:mae
afdeli ng
Toegep aste Wiskun de een weT'kzaam aandee l.
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Versla~

1.

der afde l ing

Math~mat1schc

Statt stlck

Al~emeen

overz 1cht.
De u~ bre1d ing van de stati stisc he afd~ling
die in 1951
plaat s vond, werd in 1952 voor tgeze t. In hel
je is v<>.n j(;zc ontw ikkel ing een beeld gegev1.;nonde rstaa nde staat :
Stand vnn het p~rsoncc.l OP 1 Janua ri van
..,9?1

leidi ng
mede werke rs
Ddsp lrant- mede werk ers
ussis tent- mede werk ers
assis tçnte n
techn ·ischc ass1s t.onto n

gast-~edcworkers

1

1952
2
1

1953

1

'::?

2
1
2
2
9
2

Î

1

2

1
1

3

1
1

5

1,
Tot <lal
8
:...V
teze uitbr eidin g wBs nodig voor het gedur ende
1952 te verricht en w~d<. In tota -1 werde n 25 rappo 1·ten
U. tt:;cb racht , 12 rublica tics (w~arv~n 2 voor publi cutie s) versc henen
, 37 opdra chten
werden voltoci~ zond er rlct hiero ver een
rt versc heen (d(
reJul t ten ~er en per brief of "Ond eling rapoo
met de opdrachtg~v~r
bespr oken) , terw ijl verde r tusse n de 70 en
aar een grc.c t 'l 'mtal onder zoeke r;::; en 1 ndus" ~00 korte advie zen
strek t. ~cvens versc henen er 12 publ icati es ·iël& n werde n vervan derde n (diss ertotie s en <1rti kelen ), waar in rappo rten en advie
zen of resu ltate n
·:ar. de si:~:-..1sti:'lche afdcl inF: werde n gebr
uikt.
Gedu
rende dit jaar
werden docr het ~crsonccl von de afjel ing eon
tient al lezin gLn
ovPr r.'athem-t_~,ch strtls t-i:;c he onde! 'wcrp
cn gehou den.
~e strccr r van opdrochtc~ en v~r~o
cken om advie s blijf t nog
steed t, groll en Het is duid elijk à~~ ~r in Ntàe
rland nog een
grcct gebre k aDn voldo end gesch oolcc s~uti
s~ici bestP nt en dot
de stati stisc he efdcl in5, voorc l n~ haar capa
begin nen toe te nc~e~. ln een drlns enje beho citei t ~n ervar ing
v1lt te verwo chtcn , drt dit gedur ende de eerstefte voor ziet. Hut
volge nde jaren
steed s duid elijk er tot de we~ensc~-ppelij
en lndustri~le wereld in Nede rlond zal doord ringe n, zcdat Ke
wij eerde r met een
groei ende dan met een afnec ende stroc m van
opdra chten reken ing
zulle n ffiDetcn houde n M•ifr ~et de grote staf,
tischL afdel ing op ~et ogeL tlik bezit , is het dlc de stati sli:k de opdra chten i~ -Lr. rede lijk ~empo uit n~uwelijks mo~c 
te voe.~n. Zond er
de bcvengenoend~ uitbr c1diL 5 zoude n ~ij zond
er twijf e l ~en
a~nzienlijke QCht €rcta nd ni~~
hecbc n kunne n verrr1 Jd n .
re ~nvoerlng van r~~kaer: van knr~c
advie zen die in 1951
heeft plaat s gevon den, en w3ar blj a'n cnde
rzoek ers of ander en
op versc hillen de gebie den ic gale;~n~e1
d ~ordt gebod en om onde r
leidin g van leden van de s~utistische afdel ing
de stati stisc he
verwe rking vc:m hun door exp.:!'ir.Jcr:t..:.n verkr
egen ~ter i::al persoonl ijk ter hand te nemer., ;-,cel't er aanz ienli
jk toe bijge draecn een opsta pelin g van werk :::p de ;:ifdc
llng
te
voork omen . Bovc ndi~n ls geble ken dat deze me~ncde
door versc hille nde onde rzoe-,~
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kers zeer op prijs wordt ges t eld en dat er een groter e verspr
ei ding van critis che kennis van statis tisc he method en mee te
bere,ken valt dan door midde l van rappo rten alleen
1 Januar i
1953 waren er 1~ derge lijke reekse n van adviez en . i Op
n be h andeli ng.
Een gedeel~e van de bovenr,enn emde korte adviez en valt onder
deze catego rie . Daarnaas~ echter werden aar enige tienta
onderz cekers advtcz en over de mees t uite enlope nde onderw llen
verstr ekt , dLe niet tot reekse n van adviez en uitgro e1den erpen
. Een
kort advies nee-t gewoo nlijk on eveer 1 h 2 uur in besl~g
.
2
Het con~a0t met de indus trie in Nederl and nam gedure nde
1952 aanzie nlijk toe. Wij verwac hten dat dit in de toe~nm3t in
stijgen de ma~e het geval ~al zijn .
Door het vele werk, dat voor derden werd verric ht, bleef
er betrek kel ijk wei n ig ti~d ovex· vee~ ~elfstandig wetens
chappe lijk onder~oek op ~athe~a~isch sta~istisch çetied . ~it was
àeel telljk het gevoli ; van het feit dat ni~uwe medew erkers gP en
assist enten l n de regel bij hun indienst~reding nor,
e~hts
zeer ~e1ni6 kennis van CT&themattGcte statis tiek bezitt en,
zodat
hun werk ::ti.ln de 0fdeli ng gepaar d gaat met een -2glei ding
in
dl t
~~ Deze opleid ing - en het feit dat gedure nde
ûe
tijd
van zelfst andig werk der rieuwe person eelsle den nog eerste
weinig
sprake kan zijn - veroor zaken een tijdge brek blj de meer
derder. . hetg~en oo den duur tot moeili jkhede n aanlei ding gevor
zou
kunnen geven. Cm t e voorko men dat de theoreti~che basis van
statin tische afdclin~ door deze overmaöt aan updrac hten en de
l e idingsw erk zwak zou worden , werd o o K in 1952 veel aandac opsteed aar. her uitbre iden van het sy._~ -at.isc! 'le litera tuuro ht bever zicht in de vorM van het system atisch e kaorts ysteem van uittrc
k~els, r1emor·a nda en ovcrzi l;htsr; :iµpor ten.
Bo vene. ten ii$
n<Jar
eestre efd de opleid ing zoveel mor,eli~k ve koppe len ~aner het
ve1·werKen van de opdrac hten. Daarto e werden de wekel iJkse werkb
es~ r ekin~en gedure nde het gahele jaar ~onseq
uent voortg ezet.
Hier• ·C' "' wor'dt teven s voorkorrien da-c. de leden van de afdeli ng,
die zier veelal dir·ect vanaf' hun indien sttred ing in
b1 jzondere richti ng soe~iallsere~, een te eenzi~dige kenniseenzouden
verkri jgen . Toch is deze specia l1seri n5, die na-;;uu rl!Jk gevare
n
ln zich bergt, noodz akelijk geblek en om een achter stand bij
het
verwer ken Véln de cpdrac htcn te voorko men,
Het contac t mer 'bui tenl ;:md3e s;;utis t1.ci werd o' ve1·sc hillende wijzen ondc1·n ouden . In !let b1c1~o ndcr· ver1:1clden wij
het bezoek dat Prof. L.J.Sa vage , Unive rsity o:~ Çhlli& o) in Mei 1952
aar: het Mathem atisch Ce!:t:::·u. brac!:. t. Prcfcs sor Save~c bi eld
2+,.gzingen , die door het >ia·Jne matisch Cen:.rum in samenw erking
met
~et Actua rieel Genoo tnchap en met de Ve~eniging voor
Statts
(!"athe matisc h .st<:tti stisc!" .e sectie ) ·" ;erden georga !:iscer d. De tiek
der;·:erp en waren 10 Theor,Lof...Ji..U..lJ,.ty 1 P.:1 '>~ conne.,Ç.tiQ,n~Qgween ortns...tti.uJ..01a.).S....iJn<l.Jl!~foum Likel ihooQ_,,J~s ''":"""Verde1' woonde
uavage eer! werl<b espreÎ< ir:g bij waarbi~ een =eer gean1mce1· IePro:'.
discuss ie over de door hem gohoud er. lezing en ontsto nd.
Prof.
G.E.Noe ther (New York Univer ·s i ty) brncht een bezoek Ook
van enkele
Öagen aan het Mathe matisc h Centru m. Hij hield een lezing
, geor,ani seerd door de statis tische ofdeli ng in samenw erking met
de
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tiek over het ondcr werr 11 Asym ptotic rela th e efficg voor Stati siency of
tests of hypot he:'$e s 11 • te af3Cü ::isies met deze
beide
Amer ikaan se
gelee rden waren zeer lcerzM 1m voor de leden van
de ~:tëtistische
afdel ing.
Profe :;sor Van Dant7,,1g brach t een bezoe
nale Econ omet rische Confer~nt e die in ~952k inéian de Inter natio houden en hiel .l aldna r een voord racht .;ver "ûtnrPariJ s werd ger.é-c r un~ :l1$ tr~butl.!ln de robab i l1tés l ou dJ._s tribut 1on
aës
prob
abili tés d~s
u.lllJ..tés? ,..
Ten slott e verm elden w1j dat Dr t!·ii~ny (Char gé
de reche rche de ''l' Inte · nation <:J Woolsecret-<:i· 1.<>tu)
gedur ende Or..[,eveer )
maanden als gus tmede werke r op het ~ftm;henatisch
in verba nu met zijn theor etisc he on0cr :oeki ngen Centr um verb le~i'
o~ het gebie d
der texti elind ustri e. Gedure~dc zijn verbli~f schre
ef hiJ rapport S 96 over "Que lques consi déra1 -iom: ; sur
la
théo1
tique des faisc eaux de fibre s''. Le heer trs D.J.S ·1e stati sAfrik a) verb lijft van~f 1 Juni 1952 als gastm edewto~er (Zuid stati stisc he ufdcl ing. Het :s zijn bedo eling OM erker op de
op het Mathem~tisch Centr um t~ bl1Jv en werke n. gedur ende 2 jaar
Het conta ct met de Univ ersit eit van A~sterdaM werd
onde rhouden encl' zijds door talri jke advie zen
en rappo rten ten behoe ve
van onde rzoek ers van versc hille nde facu lteite
n, nndc rzljd s door
nicuwt:; co2.le ges van Prof. Van Dant zig over "Stra
tegis che speltheor h. i.:n strti stisc hc c1-=c 1siefu nct.ie s '' en "Limie
wnar schij nlljk heich ;rcke ning" , welke onder werpe n t:-.; tellin gen der
mede "'let het
oo~ o~ da beho eften der afdel ing
ge~ozen waren .
De sarnenwc1·king met veren iging en en bur·ea
ux in Nede rland
die zich met ~othematische stuList.iek . bezi~
hcuden werd int.c nsief
voort gezet . P~ofessor Van Dant z:g en Lr J.H~mclriJ
k Jr trade n
toe tot Norm allGa tiecom r.'liss ie 70 v,)or "het verw
erken
van wéwr ne"lings1·eeksc!111, ;;erw ijl Pro!' essor V ,n Dant~lg ook
zitte r was van Com~issie 73 (nom encla tuur en symbdit Jaar voorolen der wisku ndige st~tintieK). Eeze beide commissie~
~äcn tegen het einde
van het j8ar tczarr .en l"!Ct Comm issie 80 ( vorq·,
ften voo1' de
monste1·ner.11ng) sarier .gesrn ollen tor. één cc-:;, .._,chri
>ie (met drie su'ccommi~sies) voor "stat istis che prot-l
e"'len ". Prof. Van D.sm.t.zii;
maakt e ook dit jaar deel utt van het bestu
voor Statistie~ en tield o.a. een lezin g opurdevan à'ëVc renig ing
op o if;aar1, 19~i2 over '':üe natU\ ff alri t.;0gensocl~r St~t1s~1sche Dag
• Dr• J .Hem elrijk Jr sprak 0. do::e 2-tat isti:J che Dag ovet'
Par8m
et1.,..ische en
pararr :eterv r·ijE. ie càen er: hun toepa ssing
VcPder1:; gegev cms
over kzing en-V' )Ol Vërs ëhfil ende orgF misaen".
ties gehou deD, zijn
verme lë in bi
b~ IV.
Le heer T J 'i'CP:?3tra en na zijn •1ertn
de heer J .de Boer
naakt en deel~-- a~ een ccM~issie voor het"kuitge
ven van tabel len va~ de Vcrcn 1g1ng voor StHtistie~ . ~r
Heme lrlJk Jr verricht te redac tiewe rk vcnr Stati atica en hadJ . een
in het to~ stand konen van het door de Vere nigin actie f aande el
georg anise erde exame n voor stati stisc h analy st. g voor Stati stiek
Hij was exam inator bij het eers ~ e>am en, dat eind ~952 er. begin
19>3 we·d
afgeno1r:en. Verd er tr"ld hij toe tot de wE:rkgrocp
"Pra ctijk bepr orL

11

11
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ving statis~ischc methoden '' , die op~cricht werd door enke l e grote bedrijve n in Nederlan d
Het contact met de Centrale Organis atie voer Toegepa stNatuur~'ietenschappcliJ':c Onàarzoc k ('.:.'.N.o . ), Afdeling BewerKir
,g
Waarnem ingsuitko msten (A .B.W.), da~ ock in de vorige jaren gcrei;e l d werd onderhou den, leidd'° in 1932 tot verschil lende vruchtbare begpreki ngen over een Jant~l dc~r dit orgaan verricht e
statistis che analyses .
De d1dact1o che taek naar buiten leidde tot een voortz~t 
(;ing en ;.ifsluiti ng van r'le cursus 11 Paramet el'vrije m~thoden , d~e
voor het grootste deel in 1951 ~aa plaats gevonden . Tevens valt
te vernelde n dat Dr J.Hencl rijk Jr met inganG van 1 S~ t .oer
1952 werd benocmó tot buitenge woon hooglera ar in de mathema tische statistie l< Qan de Technisc he H0ge8ch ool te Delft. Ook de
vervulli ng vun deze taak '.<an gezien worden in h~t ve:::-band van
de didactis che werk:zacm hcden var het Mathema tisch Centrum .
Parallel aan ~ijn colleges ln Delft 6C~ft P1~~e3~or Hcnul•1 jk
vanaf Septemb er 1952 een cursus "Elcmen tain" mathcJmatls~
~taU§.tiek 11 voor· medici, änaiyste n; bedrijl' sleiders , ingénieu rn,
chemici, r.atuurl< und!gen, e~c., die veel belangs telling trekt.
2. Personee l van de Bfdelin~.
:Cc afdeling staat onde:- 1€'idin~~ va!'l Prof. Dr D. van :::>a11t2ig.
Verder v:éJrer: cp 1 Jan'.la1·! '1952 aan cte 1.::·aelir.~ \·erbonde n:
Dr J.Hernel rijk Jr als chef va~ d~ 3tntist1s~he ccnsulta t1e,
T.J .Terpstr a als medewer· ker, ,:; .de Boer nln ad::;pir<m t - mcdcwe" ·kcr,
Ph.van Eltcrcn uls assistent- r::cde\·1e 1·ker en de ás~1:--tenten:
A.Eenard , !l!ej . C.van Eeder" Mcj J.Grobbe :1, J.va"l Klinken f'n
L.C.A.vn r .ueeu·."en; verc'ler d~ tect·üsc he assl:-;te!1 t.en: Mej. H.A.
Kuipers En Jkvr. H. D.Snndb erg. ~ej. A.M.J.A .Verbuek , verbo~dcn
aan het Elnneng onthuis, verleend~ Lvenal~ vcrige ~aren ha~r
medewerk ing tij ~tat1stlsc~e ana:yses .
In de loep ~an heL jRar v~r:1et T.J.1erpstr~ de afdeling ,
terwijl J. dE: Boer tot: mcdewer·rce:· werd bevorder d en n. Dcornbos
trad tegen het elr.de van het ,1::.:-.r al~ ati3pirant::-med12wer';:er in
dienst . L"J .St"kcr (Zuid-J!.fri~rn· Kwam ël::> i;astr.:cdcwerlnc>r op de
afdeling . i\1ej. Kuiper:J deel• ha<~:· c<ndiciaat<>exomcn on werd gci·1oon
nssisten te. Verder traden de vc:gendc nl~uwc csslsL~nten in
dienst : J.F.van Haestre~~t, H.[-atcr ., ~.C.Onncweer, H.J.Prin s,
J.Th.rtun ncnburg en C.Schef fer, .c~ ·wijl L.C.A.va n Lee~wen en
J.v&n Klinken 1~ d0 loop van h~~ jaar het Ma&h0mat1sch Ccn~ruc
verliete n . Mevr. E.C . Ba~ - Leve~~ach, die evenale C . Scheffe r
vroeger reeds enige t1jd aan ~e afdeling gcw~rkt had, werd als
techn'~ch 2s~i3tontc 30n de :~d~l!ng vçrbonde n. Pc1· 1
Januar~
1953 i::rad J.Krienz <ils adspl::-on t - medc11crK:er in di.cn:Jt.
11

J. Werkzaamheden.
a) I~ '952 werden in totaal

~4 !'li~uwe opdrach ten ingeschr even,
terwijl er ~J werden voltooi~. AangeziG n onder· de ingeschrev~n
opdracht en 00k een aantal re2ksen van korte adviezen val l en,
werden er in totaal meer opd:acht en v0ltoold dan er n!euwe
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inge l open . Over 26 oodrach ten verschee n ~en rapport; deze rapporten zijn in bijlat;e I vermeld ; de onderwe rpen der voltooid e
opdracht en waarvan de resultat en in een andere vorm aan de op drachtge vers wt:rden medeged eeld, zljn gedecltc l i.jk vermeld in
bij l age V.
b) De 14 publica tien die dit jaar verschen en zijn in bijlage II
opgcno~en. ~aast d~ze publica ties zijn nog enkele andere
in
voorbere iding , o·.a. een publica tie van Ph. v an El teren ove r ee n
general isatie v&n de methode der m rangsch~kkingen en een groot
overz ichtsrap port ever de Poinson verdelin 6 van de hand van
J . van Klinken en H.J.Prin s .
c) I n het algemene overzich t werden reeds de ree~sen van korte
adviezen bespro~en. Wij v~rmelden in het bijzonde r· de rcgelms tigc bespreki ngen, dlc plaats vcnden ~et ~.N . 0. - A.B.W. en me~
Ir J . J.Eezem vYn het Zoölogis ch Laboratc rium te Utrecht . Soortgelijke contacte n 1.,rerdl.n in 19~2 gelegd o.a . met de Hoogoven::;
i n IJmuiden , met enkele andere takken van industri e C'.1 met de
bloedtra nsfusied ienst.
~et q~ntal contacte n met wetensc happelij ke onderzo
ekers
werd aanzien lijk uitgeb r eid, zoal s tot ui tinG kw81n in de + 70
losse aàv'czcl'I en bespreki ngen, die in de loep van het jaar
naas~ de reekcen van advtczon ~n de bcJprekin~en van
opdrach ten
werden geveerd . Een deel van de b ij deze be3prek ingcn en adviezen aangeroerd~ onderwer per_ vindt. iien vermeld i n bi,j l agc VI.

a) re

~erkzaamhcden

vocr~gezet,

aan

he~ k3artsystce~

waarbij voora:
wcrpenre gl s t c r·.

~andacht wo~dt

worden rogelma~ig
bes~eed

aan het onder-

A~n c..le reeks van memo:~nnda werden nieuwe memoran
da tocge vcegd (vgl . bijlage l), ~c:wijl het sys~ee~ van korte overzich ten en G1ttrek scls aan=ien :ijk werd uitgebre id.
e) re wckclijk~c werkbespr~king~n over ordcrzoc kin8en e n analynes, die op de afdelin6 wo~den uitgevoe rd, waren ook dit jaar
zeer succesv ol. Zlj bcvorè-:I"en niet alleen het ond1:rlin g contact ti.;.s:;cn de leden v·Jn à~ élfdeling die op -<=>,..,, rfüllend e ge bieden van de statist1 ck w~rkzaam zijn, mDar cok het contact
met opdr8ch tgevers en bui~)n het Mat~ematlsch Centrum werkza~c
bezce~cr~, die so~s voor ~eze bespreki ngen worden uitgenod
igd.
f) rn <'f.,luit! .ng van de c~:·sus "ParDme r.ervrije :ncthodç n 11 'l':erd
in !:ept e:mber 1952 een bcf,i.':'l gemaakt met de eursu3 "Elemen taire
m<itt ':13 _ sche statistie i-: '> ~-- even doe!' Professo r Hemel1·i jk ,
die Ü! '1953 v10rdt vocrt-.::7;;~ . 7erder ·::erd.::n dcor leden va~ dE:
afdel:!.nf, een aan tul lcz reer 't:houdc:n ( 'Jf5l . hl Lil;,tg0 IV).
g) Aar. de samenwe rking r
de Verenig ing ·voer St-ati;;t~_ ek werd
veel ~ijd besteed, o.a. !oer het redaccio ncle werk voor Statistica, verrich t door P~~r~~sor Henelri jk r he~ werk v~n
T.J.Terp stra en J.do Boe~ voor de tabe l lencommissie v an de Ver eniging. Pref. Vün i)<Jntz:.@: wconáe cçn aantol bestuurs vergade rtnu

_
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gen van de Verenigin g bij. Voor het examen statistisc h anelyst
werd o.a. een uitvoerig e literatuu rlijst samenges teld, terwijl
Prof. Van Dantzig en Prof Hemelrijk medewerkt en aan het op stellen van het cxnmcnpro gramma en de laatstgeno emde tot ctc
examencomr.üss ie toetrad. Het eerste cxarien werd eind 1952 en
begin 1953 afgeno~en.
jk hebben beiden
h) Prof. Dr D.vun Dantzig en Prof. Dr J.Hemelr1
11
zl tt .i.ng in no:rmalisa ticcommis sic 70 v~or· statistisc he metho den'' . In 1952 werd voorrl door subcommis cie 70 - a een hoeveelheid werk verricht, ter~ijl in 1953 zowel ~oor subcommi ssie
70-a als 70- b een drukke tijd ~c verwachte n is.

BiJlagc III
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I~

1952 verschenen artikelen en dissertatie s, waarbij van ver-

sl:-igen, adviezen of .;ublicuties v:.rn de afdeling Matheirntisc he

StaLic;t1e;< gebr-Uil{ is ;;;em;rnkl.

1.

~.G.Geelke~cen,

Jl.in~terdë'1

Darmlnfarct zonder str&ngulati e, Diss.,

1952.

r~c

The effect of a )rn longed intake of 0h03Jhoacid ond citric ncid in rats, Diss. Ensched6 & Zn, Haar-

lem

1952~

S.L.Bont1n~,

3.
4.
_,.

6.
7.

8.

J.Westenbcr g, A tabulation of the ~edlan test ~l~h commente
and correctlcn~ to _revious ~apcrs. Proc. Knn. Nea. Akad.
v. Wetensch. A 55 (19.,,2 ), Indélg. Math. ~ (1952), := · "i0-1'.).
De tekentoets, een methode v•n atatislisch
Chr.L.RUm~c,
onderzoc:.C, T. v. r~ed. Analysten, l (19 ;.?), ;. ~4·-58.
M.:ruber, Thia::-:ine deficientie en koolhydraat st.ofN1::>sc-

11n0, Diss., Utrecht 19J2.
W. .ii'.Germeraad , Vit<.irrine f, oehandeling bij Acne VulJ!:aris,
Dlas., Amsterdao 19 ~2.
J .A.Goeal-::oo;), Theore<;;ical as.;.ects of X-ray crystGil structure a~alysis, Diss., Grcn~ngen 1952.
D.K.de Jongh and A.T~.~noppers, Action of quirine hydrochloride on pa in tre3holds in LJnl~als, I. ~xper~~ents on

Guincn - ,::iigo, II. i:;,,,'.lc.rirncnto on rots, J\"rchi ves Int. de Phër-

macodynamie e:;t ds Thérëpie 90 ( 19;,2), :) . <t4 >'•61 en
1

J.G.G.Bcrst anc J.J..r.:olh'.lys en,
Central Venoue Pressu:·e by a ,

ii"

S-1.Tï.

Exact detë)rminati on of the
plc c!inic<-1 1rethod, The

LéJncet, lutust 19)2, . . jQl, y1).
10. P.J.RiJkOor t, A gener&lizat ion of Wilcoxon's test, Proc.
Kon. NE;d F'ad. v. '1/ë'tcnsch. ;_ ~r (19~2), •' · J3·•-!fO~;.
Indag. Math. 14 (19;,::i).
11. A.A.Isr;:~ls,

i:.sthma Bronchicle, etterige (bacterHHc )

bronchitis in het endocrine systeem, DiGs., Groningen 1952
12. W.H.Kr·usk311 Dnd W.A .Wollis, U:.J0 of ranks in one Cr1terian
Varianct Anolysis, JM',A il (19 ?), i;>. '.:'33 e.v.
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Bijlage IV

7, In 1952 door leden van de afdeling Mathematische Statistiek

gehouden lezingen.
1.

T.J.Terpstra in de ;;.."rie Acturlitcitc:n o:.) 22 Fecru~r- 19::>2
over ''Bepaling betrouwbaarheidsinterval voor de kans dat
een normaal verdeelde grootheid een zekere wa&rde over schrijdt, enz". 7.:.W. 1952- 002.
2. Prof. Dr D.van Dantzig op de Statistische Dag (6 Maart)
over "De natuur als tegenspeler".
3. Dr J.Hemelrijl{ Jr op de Statistische Dag (6 Maart) over
"Parametrische en parametervriJe methoden en hun toepassingen".
4. Prof. Dr D.van Dantzie in Brussel (3 Mei), onderwerp als 2.
Voor de Soc1~té Statistique Belge, tezamen met de Sociét~
de Logique et Philosophie des Sciences. (Onder de titel:
"Jouer contre l' nature".)
5. Prof'. Dr D. van Dantzig in Parijs voor de Internationale
Econometrische Conferentie over "Utilité d'une d1stribution dcsprobebilités ou d i s tribution des probabLlités des
utilltés?" . (Mei 1952)
6. Prof. Dr D.van Dantzig in de vacanticcursus over mechanica:
"Ho:t wiskundige model in de ervaringsweterscha~Jpen".
Augustus 1952.
7. J.de Boer in de serie Actualiteiten over 11 Sequente toets
met drie beslissingsmogelijkheden". September 19~2 (Syllabus S 92 (VP 2), Raoport Z .W. 1952-014).
8. Mevrouw G.Klerk-Grobben voor de Sectie Mathematische Statistiek v&n de Vereniging voo1· Statistiek in October 1952
over "Een methode van Fieller ter bepaling van een betrouw baarheidsgebJ.ed voor het quotiënt van twee gemiddelden",
syllabus S 90 (M 36).
9. Prof. Dr J.Hemclrljk voor de Nederlandse Vereniging v . Allergie op 22 November 1952 over "Statistiek en medicijnen".
10. Ph.van Elteren in de serie Actualiteiten over "Een gene ralisatie vun de methode van m r~ngschikkingen", 29 November 1952, (zie R~pport Z.W . 1952-022).
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BiJlage v

GedeelteliJ~e

lijst van de door de afdeling Mathematische Statistiek voltoo ide opdrachten, waarover geen ra)port werd geschreven .
1.

2.

3.
4
J.

6.
7.

8.
9.
10.
11 .
12 .

1J .
14 .
15 .

Toepassing van c~e symmetrietoets van J. Her:ie l rij'.c O·:l:
a . Voeder9roeven ~et wei;
b. Een onderzoe~ van harto,erati es;
c. Prestaties van recru ten bij veldlopen;
d. Een onderz6ek var Acne;
e . Analgesieproeven bij ratten;
f. Een onderzoc;!~ ove1° conserveermiddelen voor hout;
g . Broeduitkomsten van 1r1;pen;
h. Keuring van geverfde staalplaten,
i. Proeven over de bloeddruk van ratten.
Bezinkingssnelheid van bloedlichaampjes bij t . b.c.-~ati~n ten.
Bereken ingen over een bud~elonderzoek.
VoedLngsoroeven met citroen- en ohosphorzuur op ratten .
Vervaardig1ng van ~rafieken over de frequentieverdeling van
car1es bij de Nederlandse bevolking.
Een groet aental anElyses en berekeningen over een trainings onàerzoek bij recruten.
De bepaling van een ~0% - punt.
Verband tussen het cholesterolgehalte van het b1oed en het
gewicht van gezonden.
LiteratuurliJst voer het ex.men "Stetistisch An<:.lyst 11 •
Verslgg van een werkbespreking van Prof . Dr D.van Dantzig
over het voors)ellen b 1j tiJdreeksen .
Analyse van biolo ische ijkingen .
Berekening ven een tabel van de verdelin~ van het verschil
van twee onafhan~clijk volgens de Poissonverdeling verdeelde
gro.otheden.
Aanvullin[ ?an een tibliografie ever paramctervriJe methoden.
Luchtstromingen in een kanaal.
Een aantal manuacri;ten en ertikelen e . d . werden gelezen en
beoordeeld, waaronder stukken over sequente analyse, statistische methoden in de krista llografie, een toets voor het
probleem van k

stco~~roeven,

kankeronderzoek, tsxticlre-

search, sterftekansc ~ en toevalspadcn en de verdeling van
gemiddelde en spreiding van een steekproef uit c~n normale
ve1•deling.
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Bijlase VI

9. Gedeel lel i~ke l'ijst vnn de onderwerpen, waarover doot· d0 afde ling Mathematische St~ti~tle~ ~ondelinge besnrckingcn werden
gevoerd en korte adviezen WU''1 n vt.rstrekt.
1.
2.

3.
~.
~

~.

'Iol)pa::>slng van ..,a_ ar:iete..:·;" ... .., ... rr.1.;thoden op proeven met i·ettcn, die versc~illende di~ten krijgen.
Proevf.n over- de :.nvloed vun hypophyse~xtract. e11 cortine op
het gewicht vsn de )raepuciu~klieren van ratten.
Gcbrui c van d.:: syr.i.mE.. trictocts bij analges ieprocvcn met marmot-een.
Schatting v~n inocctGn:opulati~s do0r herhaalde v~n~nt.
V1.;rband tuso~n ~~nt.t_antle en ex0ressiviteit van het kenmerk "<ibnorrnaé:J 2bdomen'1 bij d!'onophila.
Toe~acoing vnn -~ ~aets van Wilcoxon bij proeven met verschillen~e

"f .

soorte~ lij~.

Proeven met muizen" tr1aartij kur.stmatig kanker \·:ordt 09gewckt.

8. Vitam1ncdcflciHntie0ro even met duiven.
9.

Technlsche JassingJ•roblemen.
10. Toepas~Lng van de methoden der kwalite i tsbeheersing Oij
rcelcsen metingen in een labol'atol'iurn.
11. De frequcntt~ vJn fouten hij de bep3ling van de blocd~roep
"'êln

r~c:.;1·ut,en.

12. De ho1·monenuitscheidtng in de •J.rine van gezcnden en Acne-

13.
1'+ .
15.
16.

>éitiënten .
De onbalans van retoren.
De werking v-.in gI·iepvnccin.
Norno_r·ammen voor de toe:.:; vc.m Wilcoxon.
Het. p;cbl'uiK van Wc arsch:'..jnli.Jkhddspapi er.

17. De opzet en uit.vcertng ·.-;;in ACTl!-ijl<ingen.
18. De opzt. t van een cxpcr:i"lent over 1c bloeddruk v<in 1·atten.
19. On1erzoek over O~c~is :ncErn~ta.

20 . Le toetsing van een ve!·:.oo) bi.J [)1ochemische bepalin en .
21. re frcquentievcrdclinge~ vun lengte en gewicht van school kinderen.
22. Een intonatiemodel ~cor de spreektaal.
23. Stroming v~n olte ~n zanjlagen.
21'. Onderzoek ove;• Pityi ia.;;:..f, simplci facei.
2~. Resistentie tegen _arm~x3nn bij drosophila.

- 33 26 . Statistis che as;cctcn van een onderzoek van hersencel len .
27 , Een onderzoek nsar beroepsvo orkeur bij cadetten .
-:is . Cosmische nt1•ölin5 .
29. Onderzoek nüür huidan8iom en biJ schcolkin dcren.
30. Vcr)laats ing v~n ~ossolcn op een zandplaat bij eb en vloed.
31. T.b.c.-stcrft~ ro~ven met muizen.
32 . Paleontol ogische J~~anstcringuprablcmcn .
33, De invloed van de belichtin g 09 de ontwikkel ing van
Xcnophus lurvcn.
34 . Bepaling van het sl;i!<gewic ht i.n -.=en smeltoven .
35 . Kerfbuig- en kcrfslagp roeven :er bepaling van de lasbaarheids~ieenschappen vnn stalen plnton.
}J. Kvrnliteit sbcheersi ng ti.j de :Jroductic van laoelectro den.
3·7 . Enquûte over de medisc.:J-,e receptuur in •1ersch1ll endt: 1;-11'H1tscn
van Nedcrlanè i.
38. Onderzoek van lichaamsm aten van mannen.
39. Frequenti everdelin g v~n consonant vcrbindin gen in de spreek-

taal.

40. Een

aanta~ b~s~rekingtn

methoden op

h~t
~rlstal lo gr~fie,

over de toepassin g van st~tistische
gebied van de psycholo3 ie, physiolog ic,
economie en visserij .

- 34 Ver::ilap: der Hekenafdeling
1. Personeclsbczett1nh.

Bi. de oanvonr, van
sonen, te weten!
leiding
et er:

19~2

bestond het oersoneel u1t 2. per Dr Ir .1\ . van Wi.jn&aaràen

:rie ewerker:
3ss. vsn de

rekenkamer :

J.nerghuis

.:\ecretare~;:e :

H.J.Hooger. Stoevenbeld
Mej . C.Langere1s

nss . - Dedewerkers:

•,.;.Kok

~e1ding

assistenten:
rekenaar·:
re~ena ars te "'3 :

J.Zonncveld
M. Potters
R. A.Hirschfcld
W.Klein

Mej. G.C.F .E.Allcda

t>lej. G . Bottex·wcg
;11e j . r''. C. Debets
~ej .

C. ~ ar.

.

Elteren
H C.Hagena~r
G. A. Hurts

Mej.

L.Kaarsema~er

~ej.

~ic j

McJ. R.L.M.Mulder

::iss1stent:

Me -~ . E. Tuyn:nan
Mej. 1' W2lst
B.J. Loc ,Jtr ·1
J.T.Kaé<-Cr
C.S.Scholten
:\.C.dc Troye

l r:s t ru _,ent~1rker:

:! . K:'..ndt

leerl~nH-instr.makcr :

R.H.Jonkcr
.ri.. Grocnevc ld.

laboratorium: medewerker:
uss .-~e dewerkers :

werkolaats:

hul::;t'i:racht:

re heer W.Stu~ver werkte in de ~a~nden Janu,r1, Fcb~unr1
en Maart wederom tijdelijk als assistent op de Rc~enefdellng.
De heer R.A Hirichfeld glng medio Januari ~ls 3as1stent
over naar de Stat~sti~che Afdeling.
V<in de reken2arstern vr-rliet in Mei Mej. C. van El tex·en
het Mathernéitl!>Ch Centrur.i in vcrbnnd met haar ople1d1.ng als le rares heilgymnastiek en rnacsoge; Mej. T.Walst e~igrecrde in November naar H~eJw-Zeeland, MeJ. E.Tuynrnan verliet de c1cnst )er
30 Noverr.ber.
Al::; nieuwe ::.•e'(en~ars~crs ....-erdcn in 1'ct na,iE.ar eangenorr.en
~eJ. Y.Haanappe:, ~eJ. A.H.Pos~ema, Mej. P. H.M.Mulder en Mej.
A.de Vrie9; als rekenaar de heer C.J . v.d.Vis.
Eind Mufrt trsd _n die~st de heer E.~.~ijkstra 1 als ass13tent speciaal belast met het r ror,rammeren vo~r de ARRA Aan heL
laboratorium wc1•d met l.ngang VHll 1 November als mcdewerl<er verbonden de heer Dr G.A.Blaauw. De heer De Troye verJ1ct het
Mathemati::3ch Centrum 0 J 31 December om in dienst; te treden van
het Natuurkundig L2boratorium vrn de N.V . PhilipG. Als technisch
1

- 35 assistent: werd cp 1 Augustus ?an het 111boratoriu;";", verbonden de
heer D.A.G.Keet.
De leerling-instrum entmaker R.H.Jonker moest eind Februari
het M8thematinch Centrum ver· laten om de militaire dienstplicht
te ver vu llen. In September werd de heer A.M . G. J.LB Fleur als
1ns~rumentmaker ~angesteld en de heer H.C.Oelok als volontair.
De hulpkrncht A.Grcer_eveld verliet de dienst per 30 November.
i1ar. r.et eind van .-.952 i:estcr.d het: per::oneel dus uit 29
.Jersonef!, waar<'nder de reken~arsters Me.1. De Vries en de reke naar C.J.v.d.Vis, die n~g cp proef werkzaam waren, ma~r na af loop van hun proeftijd niet in dienst werden genomen.

2. Verrichte werk~aamheden.
EvennlE vroeger vervallen deze in vier groeper. :

ba~l

verwerk1nR van opdrachten

wetenschai)pe l. i J'.t::e Ol!de1·zoek1.r.p;en

ontwikkellng van rekenapparatuu r
werkzaamheden van andere aard.

a) Verwerkin,g van opdracht"n
R 24

Polylo~arlth:::en.
Gpdrncht~ever : eiLen

research. 00
r. genaamd polylc ... n - k x·
L'e be1·ekening van de functies >
~
gari trrnn, c1ie in 19i13 en 19lJg wer·d verricht hoofdzake lijk voor waarden v~n x op de rc~lc en lma~inaire ~s,
wer·cl · 1 "0 1)0 en 1951 niet vcortgezct wegens cle vele andere
wcrk:rn ·1rnhcdcn. Dit j:.rnr werd de ~crekening hervat voor·
WEDrdcn v~n x op de eenheidscirkel . Subta'cellat1e d - ~ . v.
de Hatlonal machine werà +:.cegepast ; ook werd in enkele
gcva llcn ven de ARRA gebruik geri~:iakt.
Ie berekeningen zijn thans bijna voltooid, zodct in 19,3
tot vuhltc~tie knn worden over~egaan.
R 97 Symmetrictoetse n.
0,drrchtgcver: afdeling Mcthematische Statistiek M.C.
E-.rer.aln in vor"' ge j:.ix·cn werden tabellen sa:ncngesteld t.b.v.
de symmetrietcets van Hemelrijk.
rl 122 Fourie!'coëff ciëntcn var. J(-c~.
Opdrnchteev~r: ~_gen re0earc .
De snmenwerlnnt, met rr"f. Dr B. van der Pol betreffende
modulal.re functie:; en 'Jarti ties wer·d vo0rtgezet. Nieuwe
numerieke resuh:aten ·~rerden gevonc1cn.
Prof . Van WiJngaarden hield eec voordracht in het collo quiur.: thctaf-.mcties, waa1·1.n df'ze onderzoekingen ver\·ierkt

--

~Naren.
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R 143

--

R 144

R 11

R

)

1 ~1

Stroming in twee homo~ene media bij wateronttrekking.
01dr&ch tgever· Een gemeente - instelling .
Het rnpport werd gelchrcven JOOr Dr R.Timman en J.Berghuis. Het onderzoek n~ar de mogelijkheid van ~e bereke ning van de bra!materkegel, Nclkc ontstaDt bij zoeti·rnteronttrek~ing aan de bovenste laag, wanneer de onders~e
lDag zccwatEr bevat, werd dit jaar be~indigd.
Bcr.eken1ng Fr (t , u).
Opdr:;ichtgever ; el.gen research.
Het ondt.rzoek van de functies F, ( t, u ) 1-n 195 1 begonnen
nAAr aAnleidine, van een artikel'cvan Prof . Schoenberg in
11
The Qu<'rterJy of Applied M<:tthematics ' 1 , werd voortgezet.
H~t onderzoek gaf &anleiding tot twee rDpporten VDn de
heer J.Berghu1s, getiteld: 11 A class of entire functions
-..i~e .i ln analytic intO"'C - <>f ion 11 en een publicatie in de
Pro eedings van de K0n . N~d . ~k~de~le van ~etcnschc~pEn
doo~ J . Bcrghuis ondc. à1; •• l"'èe titel als ee1·.;tgenoend
rapport.
Hormoninche an2l:se.
Q)drachtgever: Een univers iteitslaboratorium.
De berekening van de FourLercoHfficiHnten voor de in de
Dhonetische afdelin~ v~n bovengenoemd labor~to rium opge nomen trillingen blJ uitspraak van een aantal woorden,
werd voortgezet en be~indigd.
Pulncodemodulatie.
Opdrachtcever: eigen reseqrch.
Berekening, van Schlömilch-L•t;;ei<sen, •.-relke o )treden in de
t~eor·1e van de Julscodemodulatie. De theorie en bereke nir.gen werden ontwikkeld en ui tgevoerà in nau11e samenwerkir.,, mêt gP.'i:r.teresse~rde !<ringen hier te lände.
Spa~nin~sonderzock.

O~crachtgever:

R 152

R 154

Een r1jknlaborat orium.
Be:ref~ het berekenen von de spanningsverdellng tengevol~c vun een ~untla3t op een homogene lDag .
Bei·'?kenlng voor T.G. filter 0 - 108 kc.
Opórácntgever: :en industrie.
Onda~ks het ciJferverltes, dat tengevolge van de scherpe
cise~ aan dit filter gesteld , bij de bcrokoningcn op treed:, werden uiteindelijk voldoende n<:1uwkeurige uit komG~~n verkregen.
Ontwik<eling zcté'-funct,,ie lanfs critische li.in.
0 pdracttgcver : Afdeling Toege·)aste Wiskunde M.C.
Ecnvcud~ge berekeningen ten behoeve van de rcsenrch van
de d' di:~ing T.W.
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R 156

R 157

Inter olatie van luchtk rachtc otffici ënten.
pdrach tgever: Een res~archlaborato~ium.
Deze opdrac ht, aanslu itend aan R 53 (interp olatie van de
in R ~3 bereken de coëff iciënte n) w~rd in dit jaar vol tooid.
Harmon ische analyse .
Oodrac htgcvc r : eigen researc h.
Ontwik keld werden proces sen van harmon ische analys e uit
te voeren op de ~ational boekho udmach ines ~lassc 3000 en
!classb 31.
Filterberek~n1n~.

Öodrac htgcvc r: Een indust rie.
Evenal s bij opdrac ht K 152 vereist L het bereik en ven voldoend nauwke urige resulta ten veel moeite en tijd, aangezien het optrede nde cijferv erlies nog sterke r naar voren
trad dan blJ ~ 1-2, mede in verb?.n d met de bijzond~re
eisen aan dit filter gesteld (asymm etrie van de band) .
Het bleek noodza kelijk te zijn in de bij voorga ande fil terbere kening en gebrui kte formul esten be ~ aalcc wijzlg inb
aan te brenge n o~ voor het onderh avige filter tot resultaat te kunnen komen.
R 160 3ctont :ibelle n.
Opdrac htgeve r: Een gemee nte-ins telling .
~abellcn voor de bereke ning van kolomm en
belast op nor~ ualkr0cht ~n dubbel e bu1g1r -.
R 162 re daling van het phreat isch oppervla~ boven een drain.
~pdrochtgev~r: Een gem~ente-instelling.
r: t b(;tref t eoen nadere ui twe"'ki ng, · n somcnwcrk.ing, met de
a~deling ToegcpR Gte Wiskun de van het rappor
t TW 12 .
Ee~ voor de ~ractijk zeer gunstig result aat
wcs de ver·ftzsend e overcenste~ming met de daling van het phreat isch
opp~rvlak boven een open k~nual.
R 163 Pres::u rc in Droduc tion from t\<JO layers .
Opc~achtgever: Een inducit riL.
Bcre~eningen in verban d met het onttrek ken
van oli e aan
twee rliehou dendc lagen tegeli jk.

-

R 164

Gre~s-Ragint~rfer~ntic.

O~drgcntgever:

Een researc hlabor atorium .
ontwik keling en bereke ning voor bepaal de
funct:e s o,trcde nde bij grensl aagint erf erenti cs.

Asymp~otischc

Nulpun~~n van x - PJ (x).
'O

Opdrach~~ever :

R 166

eigen rtsearc h.

Berekeni~c

van re~eloppervlakken , II.
Opdrac htgever : Eçn indust rie
rcze grote opdrac ht uit 1951 werd in Januar i 1952

bc~indig:i .
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R 168

R 169
R 170

R 171

R 172

R 173

R 174

R

Eigenw~~rdcn

niet-lineaire 9artiëlc differentiaalve rge lijkinr,cn.
Opdrachtgever: eigen research.
De vcrgcliJking betrof adiabetische cylindrischc tril lingen v~n een gas.
Diophantische s0litsin~en.
Opdrachtgcv~r: Afdeling Zuivere Wiskunde M. C.
Berekening ten behceve van eigen rese2rch der afdeling
Z.W.
Matrix-inversi e.
Opdrachtcevc~: Afdeling Mathematiachc Statistiek M.C.
Zoö l ogisch onderzoek .
Opdrachtgever: Een zoJlogisch museum.
Een afs;.1raa:< \·Je:>d i:;emaakt voor het uitvoeren van bereke ningen t. b .v. dit onderzoe~ , naarmate daar af en toe
behoefte aan zal blijken te bestann.
Hiervan Nerc1 tot nu toe slechts gebruik gemaakt voo1• een
en~ele zeer korte boreken:ng .
TabcllHtie Besselfuncttes .
Opdrachtgever: eigen research.
Gevraap.d \!crcl de hoe•1e elheid inf'or::i2tic die nodis is voor
het geven ven de Eesselfuncties tot een minimum t;e be,Jer·ken door over te gaan t o t een voorstelli~g d . ~.v. p hase
en modulus.
Overgangswaar schijnlijkhcden van vlbratietoestan den.
O;;drach':;(Sever: Een natuar1rnndig instituut.
Onderzoe•, nnar de mogeliJkheid vnn numerieke integratie
van een differentiaalvc rgeliJkinR van 22 orde, welke in
een bcuanlcl :;,_mt van kni•akter verandert.
Afgebroken machtreeknen.
o·,)drnchtgeve:;:-: eir,en ·r·cscarch.
Onderzoclctn~en betreffcnctc de polynomen ontstaan door het
afbreken vnn de ex~onenti~le machtreeks , de reeksen voor
sin x en cos x en voor Besselfuncties . Je heer J.Bergnuis
hield h1 erover een voo1·dr<.lcht in àe serie Actualiteiten
op 29 Maart (zie :::-~:port R 173 en Rc:- po~·t 1,. \·;. 19 ~--OOÓ) .
InLe~raalberekcning.

O;drachtgever: Een inatituut.
Numerleke bcrekeninG vnn enl<ele 1 ntegralen.
'lTS> 'Berel<enJ.ng correctiefacto r voor scheepsschroeve n .
Opdrachtgever : Len i 'w {;:;;t,'è"ion.
Uit een door de rfdeling T.W. Lestudeerd en Juist bevonden artikcJ. van I. Gir.zel er. H.Ludwieg werd een rekenschema afgeleid en coegepant> waarin integralen voorkomen,
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R 176

welke door de daar in optred ende singu larite iten
moeil ijkhed en hebben opgele verd, zowel voor het veel
analytische a l s het numer ieke werk.
Berek ening van een integ raal.
Opdr achtge ver : eigen resear ch.
De integr <lol F ( x ) = J ;i exp (- v 2 - xv ) .v - 1)
· dv die van belang
00
is voor een zekc~ physis ch proble em werd bereke nd voor
p=~ (1)1 0 en x=0 ( 0 . 25)3 . 5 ( 0 . 5 )1 4 . 5 in 5 dec i malen
In het rappo rt R 176 van A. van Wijng aarden werden. verschill ende bereke ningsm ethode n afgele id .

R 177

Asymp totisch e ontwi kkelin g van f(x )

=

Lco

( z/? ) 2k
L

k=1 k!k!k 2

Opdra chtgev er : eigen resear ch .
Deze functi e f(z) is van belang voor een zeker physis ch
proble em , in het bijzon der voor gr ote positi eve waorde n
van z . I n het rappo rt van A. van Wijng aarden wordt
aange
toond hoe deze op eenvou dige wijze verkre gen worden doorasymp totisch e ontwi kkelin g met behulp van facult eiten reeksc n.
R 178 Bepal ing zoutc oncen traties .
Opdra chtgev er : Een rijksd ienst.
Tenein de het zoutg ehalte van het bodem vocht te leren kennen w0rdt door de Diens t dor Zui derzee werke n de
fieke electr ischo weers tand van de bodem bepa~1a speci
door
midde l van het plaats en van electr oden, waard oor een
bekend e stroom wordt gestuu rd, on meete lec trodon waar tussen dan het poten tiaalv ersch il gemete n wordt .
Aange zien de bodem uit lagen v8n versch illend e ;elcid
baarhe id besta at, treed t hi~r een potent taalpr obloem op
Dit proble em werd in princi pe opgel ost voor willek eurig .
veel lagen, daarn<:i numeri el< voor vier gevraa 6dc ::irofie len.
De
heer J .Bereh uls schree f het rappo rt R 178 getite ld:
11
Berek cnin6 ven schijn bare spe0if ie'ke geleid ingsve rmogens bij het voorko men van lagen van versch illend e ge loidba arhcld " .
R 179 Matri xtheo rie .
Opdr achtge ver: eigen resear ch.
Bij het stroke n van verzam elinge n waarne mingsb egeven s
voor een bepaa lde opdro cht , onderv ond men op de
af doling moelli j!ched en wegen s de slecht e "cond itie"Reken
van de
döarb ij O?tred cnde te invcr~eren matric es.
Door de heer M. Potter s werden naar aanlei ding hierva n
method en bestud eerd om de condi tie van een matrix te ver betere n. Het result aat is neerge legd in de rappor ten
R 179 Stro~cing en R 179a "De condi t i e van een bepaa ld
t ype matrix ".
11

11
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R 180

R 18 1

R 182

R 183

R 184

R 185

R 186

R 187

Subtabella tie van een zekere functie.
Opdrachtgev er : Een scheepswerf .
Een gegeven stel functiewaar den werd gesubtabell eerd
m. b.v. de National-ma chine .
Remous - berekening.
Opdrac htgever : Een industrie .
De heer E . Dijkstra onderzoekt de mogelijkhe id om de ze
be~ekening te ~rogramme ren voor de ARRA.
Berekening zoetwaterto ng onder zee .
Opdrachtgev er : Een gemeente-in s telling.
Be r ekeningen ter bepaling van de lengte van de onder zee
voorkomende zoetwaterto ng en de diepte van de zoutgrens
onder de duinen.
Het onderzoek is nog niet be~indigd en wordt uitgevoerd
in s amenwerking met de af deling T . W.
Filterberek ening .
Opdrachtgev er : Een industri e .
Onderzoek naar ut:: mvgel1Jkhe1 d tot benadering van een
filterfunct ie d.m.v. elliptische integralen. Het resul taat klopte met de physische verwacht ingen.
Bepaling van de druk in een put als f unctie van de ti jd
in het geval radiale verandering van permeabili teit.
Opdrachtgev er: Een industrie .
Berekening van het drukverval in een put, wanneer deze
produceert uit een laag, bestaande uit media met verschillende permeabili teit.
Continuous sources.
Opdrachtgev er : Een industrie .
Betreffende deze opdracht heeft slechts een voorbespre king plaats gehad.
Control e berekening Diet ze' s waarden.
Opdrachtgev er: Een researchlab oratorium .
Dit is een zeer grote opdracht ter bepaling van 40 dubbelintegral en, welke Fourierco~fficiënten voorstellen van
belang bij de controle van Dietze's waarden voor lucht krnchtcoëff ici ënte n . T . z . t. zal deze opdracht op de ARRA
uitgevoerd worden; zij is reeds geprogramm eerd en een
proefbereke ning is reeds uitgevoerd .
Plooiing v~n kokervormig e staven .
OpdrachtBe ver: Een instelling .
Opgelost werd met behulp van iteratie een vergelijkin g,
optredende bij de plooiing van kokervormig e staven voor
verschillen de waarden van de daarbij voorkomende rara meters .
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R 189

R 190

R 191

R 192

R 193

R 194

R 195

R 196

R 197
R 198

Vlie~tuiglandingen .

Opdrachtgever: Een rijksinstelling .
Negendegraadsvergelijk ing betreffende remous-berekening.
Opdrachtgever: Een industrie.
Voorbereidingen werden getroffen om deze opdracht t.z.t .
met de ARRA uit te voeren.
Een integroalvergeli,jki~.
Opdrachtgever: Een industrie.
Onderzocht werd"de mogelijkheid tot numeriek oplossen
van een be;)aald type integraalvergeli jking optredend bij
producerende putten .
T.z . t. zal hieruit een hoeveelheid rekenwerk voor electronische appartuur volgen .
Cirkelsector.
Opdr~~htgever: Een particulier.
Berekening ten behoeve van de theorie van de spannings en vervormingstoestand van normaal belaste cirkelsectorvormige platen (scheepsschroeven) .
Berekening van enige integralen .
Opdrachtgever: Een -inäusTrre-:-Een tabel werd gemaakt van een twee integralen bevattende
functie, welke optree ~ t in de theorie van de magnetische .
flux in een magnetofoonkop.
Pirquet - onderzoek schoolkinderen .
Opdrachtgever: Afäëîfn~athematische Statistiek M.C.
Eenvoudige statistische berekeningen.
Frequentie-verdelingen .
Opdrachtge·rer :-- Afdeüng Nathematische Statistiek M.C.
Korte berekening bet-reffende Pois son-verdeling.
Berekening van de Golèstein- factor.
Opdrachtgever : Een·-p·r-öë.f s-tatîön:Deze opdracht is een logisch uitvloeisel van opdracht
R 175, waar·blj de berekening van de Goldste1n-factor aan
een nader onderzoek wordt onder~crpen .
Vereffening v1aterpasmeten.
Opdrachtgever : Een gemeentedienst,
Vo~r de vereffening van opgemeten waterstanden werd een
matrix van 13 bij 13 geinvcrteerd en een speciale oplos sing gegeven.
I s vervallen.
Congestie Schiphol .
Opdrachtg0ver: Afdeling Mathematische Statistiek M.C.
Berekening betreffende wachttijden van vliegtuigen voor
landing op Schiphol.
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Hogere machtsvergelijk ing betreffende sl ingeringen van
!' o_n_s-'.---::::-----,
s p oo rw a-'g,_
Opdrachtgever: Een iöstelling .
Bi j de behandeling van de s l ingeringen van een spoorrij tuig treden enke l e typen van hogere mac htsve rgelijkinge~
op. Berekend wordt het gedrag van de modulus en het argument van een paar wortels, dat bepalend i s voor de groot te van de slinger'ngen .
van de afdeling Z.W . (1952-018) door
Zie ook het rap)ort
H• .J . A..Duoarc : 11 0ver het teken van een zekere determinant" .

R 200

Relaxatieberekenin~.

R 201

R 202

R 203

204
R 205

R

R 206

Opdr ac ht geveri~Ëen-gemeente - inste ll ing.

Relaxatie van grondwaterstand in een duingebied .
Berekening wortels van J 0 (x) Y1 (kx)-J 1 (kx) Y0 ( x) = 0 .
-- - Opdracht.gever : Eëi1"".:"°aborä6orium-.--Ten behoeve van een onderzoek van bovengenoemd laborato rium werden 6 wortels van bovengenoemde vergelijking be paald, alsmede de termen van een reeks , waarin deze wor tels voorkomen, voor twee waarden van k ( k=25 en k=250).
Asympto~ische~~wikke~i~yan een_~ekere som.
1 p<i1·i;1culier .
Opdr·ä<.:h1,!!)ever :
Phasefunct:!.es.
Opdr achtgev~ r : eigen research .
Naar aanleiding van een vraag van buiten werd begonnE:n
met het tabelleren van de phase van de Hankel-functie .
Met behulp hiervan is h~t mosel!jk bepaa l de vergelijkingen zeer eenvoudig op te :oesen .
Laagdoorl ai:tfil ter...
Hoogdo2Fl?atf~_l~~r._.

Opdrachvge·;er : :..c·: irè•Jstrie.
Berekeningen analoo~ cnn ~ ~52 en R 1~7, doch voor fi~
ters va~ eenvoudige aard.
(De bcreke~lngcn zullen voor 1 Februari 1953 gereedkomen.)
Berek~_:!_.':..!!B_bet r~:.~fe!!'~;: _ ~?È2} tbo~ .

Een instit~ut.
crd een pa~ameter, welke was vastgelegd als
Bepa al~
func tie va':'l een an,~e""E. p;:i:-amete:·r d . m.v. een tweetal
vergelijkingen . Hieraan werd alleen door Prof. Van
Wijngaarden gewcrk~.
Opdrachtgeva~:

MR 7

Verder verschenen de rapporten:
A. van Wijngaarden : 11 Programmeren voor de ARRA 11 •
In Januari vond een cursus plaats waarin dit onderwer'~
door Prof . Van Wijngn:rden i.1erd behandeld .
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-

MR 8

MR 9
·-

J . A.Zonneve là en J.Berghuis : "Asymptotic expansions connected wi th trunc ated series of exponent i al and Bessel
t yp e".
M.Potters : "Over de convergentie van een iteratieproces
voor bilineaire vergelijkingen" .

b ) We t e nschappe lijke onderzoekingen .
Eigen research werd verricht met de onder punt a ) genoemde
opdrachtei: :
Berekening polyl ogarithmen op de eenheidscirkel .
R 24
R 122 Fourierco~ffici~nten van J(t. ) .
Prof . Van Wij ngaarden hield ee n voordra cht in het col l oquium thet afuncties, waarin deze onderzoek i ngen verwerkt
waren .
R 14 3 2 Rapporten van J .Be r ghuis be nevens een artikel in de
Proceedings van de Kon . Ned. Akad . van We tenschapp en,
Series A, 55 no. 5, 1952 getiteld : 11 A class of entire
functions used in analytic interpolation".
R 148 Pulscodemodulatie .
R_15§ Harmonische analyse d . m. v . d~ National boekhoudmachine .
R 160 Betontabellen. Deze zijn als publicatie verkrijgbaar.
R 165 Nulpunten van x - PJP(x) .
R 171 Tabellatie Besselfuncties .
R 173 Afgebroken machtreeksen. J .Berghuis hield hierover een
voordracht in de serie Actualiteiten ~ (zie Z. W.1952-006).
Rapport van J.Berghuis: "Truncated Power Series" .
R 176_ Rapport A. van Wijngaarden : 11 T<:ible of the integral

-

J_/1 exp (- v -2 - xv ) v - D'dv 11 .
0

R 177
R 179
R 203

Rapport A. van Wijngaarden : 11 on a cert<:iin nsymptotic
expansion 11 •
2 Rapporten van M.Potters : 11 Stroki ng 11 en "De conditie
van een bepaald type matrix" .
Phasefunc ties (Hankel - functie) is nog niet be~indigd .

Verder verschenen de rapporten:
A. van Wijngaarden : " Programmeren voor de ARRA".
MR 7
In J anuari vond een cursus plaats waarin dit onderwerp
door Prof . Van Wijngaarden werd behandeld.
MR 8
J . A. Zonneveld en J.Berghuis: 11 Asymptotic expansions
connected with trunceted series of exponential and
Bessel type".
MR 9 M. Potters: "Over de convergentie v~m een iteratieproc~s
voor bilineaire vergelijkingen".

- 44 De heer J .Berghuis hield twee voordrachten in het collo quium thetafuncties . In de reeks voordrachten 11 Element2i re
onderwerpen van hoger standpunt uit" sprak Prof. Van Wij_ng~r den over : "van 1 x 1 tot 1 x 1 11 •
-Een ni€uwe methode v;;.n Prof . Van Wijngaarden om random getal len te ve rkrijgen l angs rekenkundige weg werd toegepast op de
ARRA . De Statistische Afdeling heeft onderzoekingen verricht
over het random karakter van de geproduceerde getallen, terwijl
de afdeling Zuivere Wiskunde de strenge bewij zen leverde voor
de gebruikte, formules en zich verder diepga and heeft beziggehouden met de ermee s amenhangende theorie . De methode is inmid dels in gebruik genomen bij de Whirlwind Computer in Cambridge
( Mass . )
c ) Ontwikkeling e n uitbreiding van de rekenappara tuur .
Ha lverwege het j aar was de ARRA gereedgekomen en werd zij
officieel in gebruik gesteld (zie B 1, Gebouw).
De research over electronische rekenmachines werd onderwijl voortgezP.t . Met name werd ~and a cht besteed aan de vra~g
op welke wijze bepaa lde onderdelen ener relaismachine met
vrucht zouden kunnen worden vervangen door snellere en tevens
minder kwetsbare, dus beter in bedrijf te houden, e l ectronische
onderdelen. De hierbij behaalde resultaten geven aanleiding tot
opzet van een schema ter revisie van de ARRA, he twelk waar schijnlijk in de eerste helft van 1953 zal worden uitgevoerd .
Als aan de verwachtingen hieromtrent wordt voldaan, zal onder
meer de snelheid met een factor 8 worden verme nigvuldigd. Voorts
werd besloten tot de huur van een bescheiden maar doelmati ge
ponskaarteninstallatie , bestaande uit twee ponsmachines, twee
controleponsmachines, een t abelleermachine, een reproducerende
ponsmachine en een vermenigvuldigende ponsmachine, alle van het
f abrika2t I .B. M. Deze apparatuur zal in de zomer v~n 1953 in ge bruik worden gesteld .
Aangeschaft werd een boekhoudmachine National 31. Deze voldoet
uitsteke nd . De machine werd in eigen beheer uitgebreid met een
klein electronisch app araa tje, waardoor de machine in grotere
ma te in staat is tot voll edig automa t isch werken. Een spe ciale
tafel en onderde lenkas t werd vervaardigd ter vergemakkelijking
van de opbouw van de zogenaamde besturingslinealen .
De vier electrische Monroe - rekenmachines AA 1 werden inge ruild tegen vie r van het type Monromatic CAA. Aangeschaft werden vier handrekenmachines Facit LX en e en electrische rekenmachine Marchant EFA.
d) Werkz aamheden van andere aard .
De heer J .Berghuis werkt e drie weken op de afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten v en T . N. O., welke werktijd door beide
parti jen op hoge prijs werd geste ld. Het personeel van A.B .W . T.N . O. br acht een bezoek aan de rekenafdeling, welk bezoek ge reciproceerd werd. Twee rekenaarsters, de dameG De Reus en

- 45 Smit van de A.B.W .-T .N.O., werkten gedurende een week op de
rekenafdeling.
Vele andere personen werkten kortere of langere tijd op de
afdeling . Speciaal zij verme ld dnt de heer A. P.Burger sinds
September hospiteert op de afdeling.
Voor andere werkzaamheden zie het eerste gedeelte van dit
jaarverslag.

3. Samenwerk·i ng met andere afdelingen .
Meer dan tot dusverre werd s amengewerkt met de afdeling
Zuivere Wiskunde . De s nmenwerking met de afdelingen Statistiek
en Toegepaste Wiskunde vond pl na ts als vroeger.
4 . Financieel overzicht .
De inkomsten over 1952 bedroegen ca . f 44 . 000,-- . Opgemerkt
dient te worden in dit verband, dat de effectieve personeels sterkte tamelijk geri ng was en d at voorts veel tijd be steed is
aan het t abelleren van speci a le functies(zie b.v . R 24).

Samenstelling RAAD VAN BIJSTAND op 31 December 1952 .
Prof . Ir W.Ba arda, Rochussenstraat 16 , Delft
x ) Prof . Dr J . A.Barrau, Mauritsstraat 92, Utrecht
Prof. Dr E.W.Beth, Bern. Zweerskade 23, Amsterdam
Prof . Dr J.de Boer, Bunsenstraat 98 , Amsterdam
Prof , Dr W.Boomstra, Bazarstraat 36, •s-Gravenhage
Prof. Dr 0 .Bottema, Ch . de Bourbonstraat 2, Delft
Prof . Dr H.Bremekamp, Ch . de Bourbonstraat 6, Delft
Dr E.M.Bruins, Joh . Verhulststraat 185, Amsterdam
Prof. Dr N. G.de Bruijn, Brink 13b, Muiderberg
Prof. Dr J.M.Burgers, Van Houtenstraat 1, Delft
Prof. Dr C.Campagne, p/a Verzekeringskamer, Keizersgracht 569571, Amsterdam
Prof. Dr H.B. G.Casimir, Kievitlaan 15a, Eindhoven
Prof. Dr H.B.Dorgelo, Juli ana laan 87, Delft
Prof. Dr J . Droste, Cronesteynkade 16, Leiden
Prof. Dr J . Engelfriet, Wassenaarseweg 231, 's-Gravenhage
Prof. Dr A.Fokker, Stooplaan 27, Overveen
Prof. Dr H.Freudenthal, Schubertstraat 44, Utrecht
Prof . Dr J . C. H. Gerretsen, Gratamastraat 31, Groningen
Prof. Dr C.J.Gorter, Nieuwsteeg 18, Leiden
Prof. Dr J.de Gro0t, Rooseveltlaan 256 hs, Amsterdam
Prof. Dr G.H.A . Grosheide F.W.zn, Linnaeushof 72, Amsterdam
Prof. Dr M.van Haaften, Botticellistraat 11, Amsterdam
Prof . Dr J.Haantjes, Hoge Rijndijk 27, Leiden
Prof. Dr A.Heyting, Oud Blaricummerweg 5, Laren
Prof. Dr C. C. Jonker, Watteaustraat 30, Amsterdam
Prof. Dr H. D.Kloosterman, Van Oldenbarneveltstraat 52 , Leiden
Prof. Dr J.Korevaar, Department of Mathematics, University of
Wisconsin, Madison - 6, Wisc. , U.S .A.
Prof. Dr R.Kronig, Oostsingel 204, Delft
Prof. Dr N.H . Kuiper, Keijenbergseweg 13, Bennekom
Prof . Dr F.Loonstra , Haviklaan 25, 's - Gravenhage
Prof . Dr G.Mannoury, Corn. Krusemanstraat 29, Amsterdam
Prof. Dr B.Meulenbeld, Technische Hogeschool, Gebouwen voor Wiskunde, Jaffalaan 162, Delft
Prof. Dr C.S.Meyer, Rijksstraatweg 348, Haren (Gron.)
Prof. Dr M.G.Minnaert, Zonneburg 1, Utrecht
Prof. Dr P.Mullender, Rentmeesterslaan 81, Amstelveen
Prof. Dr J.H.Oort, Sterrewac ht 5 , Leiden
Prof. Dr C.H.van Os, Ch. de Bourbonstraat 16 , Delft
Prof. Dr A.Pannekoek, Regentesselaan 8, Zeist
Prof. Dr J.Popken, Lessinglaan 96 , Utrecht
Prof. Dr J .A .Prins, Kanaa lweg 2D, Delft
Prof. Dr P.J.van Rhijn, Hofstede de Grootkade 46 , Groningen
Prof. Dr J.Ridder, Kraneweg 17a, Groningen
Prof. Dr J . P.v an Rooijen, p/a Holl. Soc. v. Levensverzekeringen,
Herengracht 47 ) , Ams terdam
Prof. Dr L.Rosenfeld, Manchester University, Ma th. Department,
Maochester, Engeland
Prof. Dr J.G.Rutgers, Pri nses Mariannelaan 183, Voorburg
Prof. Dr L. J.Smid, Mr P.J.Troelstraweg 104, Leeuwarden
x) overleden op 8 Janu ari 1953

