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Verslag over het jaar 1953
A 1 . In de samenstelling van het Curatorium van het Mathematisch
Centrum kwam dit jaar geen wijziging. Het bestond derhalve op
31 December 1953 uit de heren :
Prof . ::::>r J . ~lay , President, Dodenweg 10 , Amersfoort;
Prof . Dr Ir J.A . Schouten, Secr .-Penningmeeste r , "De Zilver gors11 , Ericaweg 9 , Wissel , Epe;
Prof . Dr Ir C. B. Biezeno, Nieuwe Laan 30 , Delft;
Prof . Dr H. B. G. Casimir , Kievitlaan 15a , Eindhoven;
Prof . Dr W. J . D. van Dijck, Willem de Zwijgerlaan 31 , ' s -Graven hage ;
;)r Ph . J . Idenburg, Directeur-Gene raal van de Statistiek, Oostduinlaan 2, 's-Gravenhage; vertegenwoordig er van de
Regering;
Prof . Dr H. R. Kruyt , Thorbeckelaan 178 , 's -Gravenhage;
Prof . Dr B. van der Pol , Palais Wilson, Genève ;
Mr A. de Roos, Wethouder van Amsterdam , Stadhuis , Amsterdam;
vertegenwoordig er van het Gemeentebestuur van
Amsterdam;
Prof . Ir J . Th . Thijsse , Raam 61 , Delft .
2 . Het ~irectorium (Raad van Beheer) bestond op 1 Januari 1953
uit de hEren:
Prof . Dr J .G. van der Corput, Directeur
Prof . Dr J . F . Koksma , Secretaris
Prof . Dr D. vnn Dantzig
Prof. Dr Ir A. van WijngoArdcn
In de maand September werd Professor Van der Corput ongesteld,
Op 17 October werd hem ziekteverlof toegestaan , terwijl met
ingang van 29 October Prof. Dr Ir J.A. Schouten op voorntcl
van de Ra<:id v1n Beheer door Curatoren werd benoemd tot waarne mend Directeur voor de duur van het ziekteverlof .
Aan Professor Van der Corput was inmiddels door de Unlversiteit
van Californiö te Berkcley (California, U.S . A.) een positie
aangeboden, die door Proressor Van der Corput bij zijn herstel
werd aanvaard.
Op 19 Jecembcr vroeg Professor Van der Corput ontslag, hetwelk
hem door het Curatorium, onder dankzegging voor de vele en ge wichtige aan het Mathematisch Centrum bewezen diensten , op de
meest eervolle wijze werd verleend , terwijl aan Prof. Dr Ir
J .A. Schouten werd verzocht het Directoraat te willen overncm,m.
Op 31 ~ecember vertrok Professor van der Corput met zijn echtgenote naar de Verenigde Staten van Amerika , vergezeld von de
beste wensen van het Mathematisch Centrum en allen daar~ ~nver bonden.
"· vhll t(. 11" ...... -1sr'1 '- .
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- 2Bij zijn vertrek werd de gerechtvaardigde hoop uitgesproken,
dat hij ook in Amerika het Mathematisch Centrum en de Nederlandse wiskunde nog menige dienst z~l kunnen bewijzen .
Verschillende leden van de Raad van Beheer namen in 1953 deel
aan congressen en conferenties , waarbij verscheidene belAngrijke
cont1cten konden worden gelegd .
Professor Van der Corput ~anvaardde in het begin van het jaar ,
nadat hij in Bordeaux een eredoctoraat van de Universiteit al daar in ontvangst had genomen, een uitnodiging uit Sc~ndinavi~,
waar hij vele voordrachten hield, o . a . te Uppsala en Göteborg.
Professor Schouten bezocht op uitnodiging van de betreffende
Italiaanse Universiteiten de symposia over differentiaalmeet kunde , welke te Padua , Bologna en Pisa door deze Universiteiten
in samenwerking met I .M.U . werden gehouden .
Professor Koksma hield in de maand Juni op uitnodiging van de
Notring der Osterreichischen wissenschoftlichen Gesellschafter
en de Osterreichische Mathematische Gesellschaft voordr8chten
te Wenen en te InnsbrUck , waarbij hij op uitdrukkelijk verzoek
speciaal ook sprak over de organisatie en het werk van het
Mothematisch Centrum . In het kader van de culturele samenwerking tussen Nederland en België hield hij in Ma~rt voordrachten
aan de Université Libre te Brussel .
Professor Van Dantzig bezocht in September de congressen van
Th~ Biometrie Society in Bellagio en van het Institut International de Statistique te Rome , respectievelijk als vertegenwoordiger van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten schappen en van de Nederlandse Regering. Voor bijzonderheden
zie het verslag der Afdeling Mathematische Stntistiek .
In de maand Juni hield Professor v~n D~ntzig te Parijs, op uitnodiging van het Institut Poincaré en van het Natuurkundig
Seminarium, voordrachten over stochnstische processen , resp .
over de opbouw der natuurkunde zonder metrische veronderstel lingen . Professor Van Dantzig werd benoemd tot lid v1n het
Institut International de Statistique .
Professor Van Wijngaarden hield in Maart op het "Symposium on
1\utomatic Computation'' aan het Nationnl Physic1l Laboratory te
Teddlngton een lezing over "Mathematlcs and Computing" .
Op uitnodiging van The Institute of Mathcmatical Sciences te
New York werkte hij in dit instituut nls '\.risiting professor"
van 30 September - 8 December, tcrwi~l hij een voordracht hield
over het Mathematisch Centrum op de 'Conference on Tr11n1ng in
Applied Mathematics" , gehouden aldaar van 22 - 24 October . Op
de terugreis van New York hield hij op 10 December 1953 voordrachten te Parijs voor het Comité Scientifique du L~bor~toire
de Calcul Electronique .
De R~ad van Beheer hield in 1953 talrijke formele en informele
besprekingen. In den regel kwam de Raad van Beheer minstens
éénmaal per week samen .
Een groot aantal buitenlandse geleerden werd op het
Centrum ontvangen (zie D 1) .
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3. De Raad v3n Bijstand leed in 1953 een gevoelig verlies door het
ovErlijrten op 8 Januari 1953 van Professor Dr J .A . Bart'au, cme -

ritus~.~ogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht .
Tot lid van de Raad van Bijst~nd werd in 1953 benoemd : Professo~ Ir R.J . Forbes.
Een lij3t der leden per 31 December 1953 1s nls bijlage aan dit
vc~slog toegevoegd .

Medewerker':'!.
I . Voor de mutaties in de afdelingen
~ Zuivere Wiskunde

4.
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zie men d€ hierna opgenomen verslagen der afdelingen.
e Administratie
~.P . Reckm:rn - Van Kampen bleef belast met de financitll0
admi~istr3tie , daarin bijgestaan door Mej . E . de Wit, In de
typekam~r kwam wijziging doordat de dames Mevrouw L.E.H . van
Mei het
Ameron;~~ - Meursing en Mej . H.A. C.M. Wennen per

Mevr0U':1

31

Certr ve'!"'lieten .
Mej . B. M. Bcr!óout werd per 1 Juni spcci<:ial belast met het
vele t.> '":.:'!"'~ van de Afdeling der Mathematische Statistiek,
hoewel zij hnar werkzaamheden bleef uitvoeren in de voor de
~l3emene aàminist rctie bestemde lokaliteit.
Als sec~Lt0ressc werd per 1 Augustus aan de administratie to~
g~v~cgci: Me~ . L . J
tlcvc bcz1~hcden

in· dicn :o; t trad .

. Noordstar, terwijl voor algemene administr1 -

bovendien Mej . C. vnn Eltcrcn per 1

Octob~r

De portier B. J. van Ommen droeg ook dit jaar zorg voor het m1 kon va~ at ~" rils, photocopie§n en dergelijke,
De sc~oo~mP1K bleef ook dit jaar geheel in eigen beheer en w~rd
opg~drag~n aan drie werksters, waarvan twee in halve dienst.

II.

r·1tl-i<?'Tlntis"'· Centrum vertoonde op 1 Janu.')ri 1954 de volgende sam~nntelling:
Raad van 'leheer :

Het

Prof . ir Ir J.A . Schouten (Directeur)
Pro!' :'r .J.F. Koksma (Secretnris)
Prof . JP D. van Dantzig
Prof . Dr :r A. ven Wijngaarden

-4Zuivere Wiskunde:
o.l.v. Prof . Dr Ir J . A. Schouten en Prof.
Medewer>kers : Dr W. Peremnns
Dr H. J.A . Dup<rc

~fdeling

C . G.

Assistent:

D~

J.F. Koksma

Lekkevke~ke~

J. Verhoeff
D. Kortenoeven

Afdeling Toegepaste Wiskunde:
ad interim o.l.v. Prof . Dr D. van Dantzig
Medewerkers : G.W. Veltknmp
T .C. Braakman
Assistenten : B.W. de Roos
W. C . Hermans
Afdeling Mathematische Statistiek:
Chef: Prof . Dr D. van Dantzig
Chef van de Statistische Consultatie: Prof. Dr J. Hemelrijk
Medewerkers : Pt. van Elteren
R. Doornbos
J. Kriens
Ass, -mede~ .:
Mej. C. van Eeden
M. de Vries
Assjstenten: A. Benard
Mevrouw G. Klerk - Grobben
H. J. Prins
J . Th . Runnenburg
Mej. H.A. Kuipers
J.F . van Haastrecht
H. Kesten
G. Zoutendijk
J.C . Kokkcs
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
C.S. Scholten
Ir A.J . W. Duijvestijn
J. T. Kager

-5Ass.-medew ,:

J.A. Zonncveld
M. L . Potters
E.W. Dijkstra
Assistenten : H.J. Hoogen Stoevenbeld
C.B.H . H. Schindler
Rekenaar :
W. Klein (alias Pascal)
Rekenaarsters :G. C. F .E . Alleda
G . Botterweg
L . Kaarsemaker
R. D. M. Mulder
G.A. Hurts
M. C. Debets
H. C. Hagen:.ar
Y. M. Haanappel
A .H . Postemél
M.H. Bakker
A.M. Berends
M.G. N. de Jong
L.J . Hartog
M.E . Res
Techn .Hoofdass.
Laboratorium : L.C . G. van den Berg
Technicus :
P .H.J. Stut
Phys.-ass .:
Mej . A. H.M. Mulder
Techn . ass .:
Mej . H. van der Velde
J.F. Kuik
K. Abrahams
Tekenaarster : MeJ . J .E.c. van Es
Secretaresse: Mej . C. Langcreis
Instrumentmakers : H. Kindt, A.M.G.J. La Fleur , R.M. Jonker.
Administratie :
Mevrouw E . P . Reckman - van Kampen
Mej. B. M. Berkhout
Mej. L. J. Noordstar
Mej . E . de Wit

Mej . C . van Elteren
Portier : B. J . van Orrunen
B 1.

Gebouw .
In 1953 kwamen geen verbouwingen voor. Wel kwam de reeds in
het vorige jaarverslag gedane voorspelling uit, dat het ge bouw bij de groeiende bezetting van het Mathematisch Centrum
te klGin zou blijl<en . Om op de meest effictänte wijze gebruik
te maken van de beschikbare ruimte werden in de loop van het
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-74 , Financ iön.
Op deze plriats moge met grote erken telijkh eid eewag
gemaak t van de subsid ies, die het Mathe matisc h Centruword~n
1fgelo pen jaar ontvin g van versch illend e organ isatie smenin inhet
stanti es .
Allere erst dient te worden genoemd de Neder landse Organ isatie
voor Zuiver -Wete nschap pelijk Onder zoek, de Centr
Organ isatie voor Toege past Natuu r-Wete nschap pelijk Onderzale
oek
en de
Gemeente Amste~dnm . Verde r moge de zeer gewaa rdeerd e donat
v1n indust rieän en andere maatsc happij en worden verme ld . ies
De inkom sten, die het Mathe matisc h Centru m betrek
t uit beta lingen door derden vnn d0or het Mathe matisc h Centru
m uitgevoerde weten schapp elijke opdr1 chten, verton en een stijge
nde
lijn .
Over de fin~nci~n van het Mathe matisc h Centru m over 1953 wordt
een afzon derlij k rappo rt uitgebr~cht en wel door
~ien, v~n
Uden & Co . , Accou ntants , die ook weer in 1953 met van
financ
iHle
contr6 le en adviez en werden bel~st .
Mede in verban d met de stijgi ng van het prijsp eil werden de
lopend e verzek eringe n voor brand , inbraa k, recon struct iekost
en
enz . , herzie n.

C 1.

Weten schapp elijke wer'kzaamheden .
Evena ls in vorige jaren werden ook in 1953 vele cursus sen en
voordr 1chten georga niseer d . Een vollPd ig overz icht daarv1
vindt men in de rooste rs b~tr~ffcndc voor- en nnj11r 1953,n
beneve ns in de afzon derlij ke convo caties , die aan alle bij het
M"lthemotisch Centru m bekend e belang stellen den regelm
zijn
toegez onden en die ann het archie f-exem plaar van dit atig
jaarve
rslag zijn toegev oegd .
Wat de vacan tie-cu rsus betre ft , werd dit jnar met
1~
gebrok en : de cursus werd namel ijk n10t gehoud en ~~neenhettradit
eind
van de maand Augus tus, maar in de herfst vacan tic,
op
Minndag 2 Novem ber, Dinsdn g 3 November bn Woensdag t 4. w.Novem
Dit hing samen met een ver~oek \'1n c'lc:. Veren iging van Ler"'reber.
n
in Natuur - en Scheik unde en van de Veren iging van Lerare n in
de Wiskun de, M~ch1nikJ en Cosmo graphi e (Velin cs
Wimec os),
welke verenl gingen 1n samenw erking met de Utrechen
tse
Sterre nw1cht in Augus tus een cursus orgrm isecrd cn om te tracht
en eon
samen treffen van deze cursus met die van het Mathcmatis~h
Centrum te vermij den.
Dit jqar werd op de vncan tie-cu rsus geen centr0 ol onderw erp
a8n de orde gestel d, doch een Pchtto l spreke rs gaven
voordr<>chten over divcr .. e onde"'we. en! die tezama n een i;root
gebied van de zuiver e en toegep aste wiskun de besloe
.
De Commi ssie tot voorb ereidi ng van de vac1n tie , ."gen
... ~ t:n ondurging een wijzig ing door hçt 1ftred cn var. de heer Buzem
verteg enwoo rdiger van Wimccos en van de heer Wiclen e;n, nn,
vertegenw oordig er vcin Liwena g·el.
Als nieuwe verteg enwoo rdiger v n Wimecos werd Dan~ewezen
~r Joh . H. Wansin k te Arnhem , als nieuwe
vcr~cgenwoor
van Liwena~el werd a3ngew ez8n Dr P .G. J . Vreden duin te digur
Arnhem.
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th~ns ~ls

volgt samengesteld:

Dr H, Mooy, Churchill-laan 107, Amsterdam , Secretaris
M,G,H , B1rl<enhager , van Breestraat 153 , Amsterunm
Prof, Jr 0 , Bottema , Ch . d0 Bourbonstraat 2, Delft
A. J ,S . van Dnm , Fuutlaan 10, 's-Gravenhage
Prof . Dr G. H.A. Grosheide F.W . zn ., Linnaeushof 72, Amsterdam
Ir J,J. Tckclcnburg , Mijnsherenlaan 455b , Rotterdam
~r P.G . J , Vrcdcnduin , Bakenbergseweg 158 , Arnhem
Dr Joh. H. Wansink , Julianalaan 84 , Arnhem
terwijl
Prof. Dr J .F . Koksma in de Commissie de Raad van Beheer ver tegenwoordigt .
In de serie "Elementaire onderwerpen vnn hoger standpunt uit"
spraken in het voorjaêr Prof . Dr H. Bremekamp over existcn~i~
bcwijzcn en Pr-of . Dr- J . Hemelrijk over het prin_Ç. 1.Q.e_der_ st~
tIStfache toetsjug .
In het naj3ar spraken Prof . ~r r.:__.Q_e Qr..Q.Q.t over congruentê af~eeldin~eE, Prof . Dr ~ · Me~lcnbcld over ~nkelc eigenschappen
van grafieken en Prof . Dr N. G. de Bruijn over talstelsels , die
äIIe positieve 0n negatieve getallen voorstellen .
Het colloquium analytische getQllentheorie onder leiding van
Prof . Dr S .C. van Veen te Amsterdam werd in het voorjaar beelndigd . {,lat het didactisch colloquium betreft valt te vermel den , dat de nieuw opgetredcnmooe;wct>ket' van de rekenafdeling
Dr G.A . Bln~uw in Februari een voordracht hield over het on derWIJs_!n_de Verenigde Staten val}_Amerika . In het najaar von den twee voordrachten plaats van Prof . Dr ~ · He1ting en Prof .
9r J . de Groot over de waordc voor het.__V .H. M. 0 . van het grond~
_sla_genoncterzoek, resp . van de kennis der topologie .
In de serie ctualiteiten spraken in het voorjaar de medewer kers Duparc, Lekkerkerker , Vcrhoeff en Veltkamp en in het na jaar de mcdcwerl<ers Pereman,:;, de VrlE:s, Blaauw en Braakman .
Hun onderwerpen bestreken uiteenlopende terreinen von zuivere
en toegepaste wiskunde.
De avondcursussen voor wiskundig begaafden , die niet in de
gelegenheid zijn geweest een universitaire opleiding in de
wis - en natuurkunde te volgen , doch zich althans op het gebied
der wiskunde een kennis wensen te verwerven , ~1s ongeveer
overeenkomt met die , vereist voor een candid3ats-cxamen , von den ook dit jAar niet op de gewone wijze plaats . Daar in 1952
een complete leergang w~s be~indigd , was in het n~jaar van 1953
een vervolgcursus ingesteld: Een enqu6te wees uit , dat ook
th3ns op een dergelijke vervolgcursus werd prijsgesteld, terwijl de tijd nog niet rijp kon worden geacht voor een opnieuw
beginnen van de avondcursus zelf . Ook buiten Amster>dAm vonden
weer diverse voordrachten plaats .
Wij vermelden de cursus van Dr Dup~rc te Eindhoven , van Prof .
Timman te Sittard , van Prof . Loonstrn te 1 s-Gravenhage en van
Prof. Van Veen te 's-Gravenhage.
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\fat de mathematische stntistiek betreft, vermelden wij de
avondcursus over clementc.irJLStn t_ist1c)<, tijdens het voorjaar
door Prof. H~melriJk te Amsterdam gehouden . Deze cursus werd
in het nej3ar vcrv~ngen door e~n cursus over p~inc1pes en tcc Pé.lSsingsmoulij kheden van m;-ithemé'lti3ch - st8tistische methoden ,
gë'gëven door de he.: ren HemclriJl< en Van Elt9~n. De:zc lcerg.<>ngen
mochten zich in een zeer grote belangstelling verheugen.
Geregeld vond in het Mathcm<itisch Centrum het belangrijke c0l loquium pl~ats ·wtr moderne rekenmachines, waarin het M. C. samenwerkt met in1~~nt1es als de P . T . T . , de Technische H~eschool
te Delft en diverse resenrch - l~borator1a, als van de N.V.
Philips en de B. P .M.
De wekelijkse p1•obleembespr0 k Lngen vonden regelmatig ploa ts .
Een aantal buit<::nl.<inde mothcmatici h:leld voordrachtw voor het
M~thematisch Centrum . Wij noemen :
Prof . Dr H. Hcilbronn over 11 Euclid 's algor·ithm in cyclic fields 11 \
Prof . Dr M. l(r;isn;,:r over 11 Théorèmc de Fcrm<it 11
Prof . :Jr J . R. Klinc over "The Jordan curve theorem and its rol.:
in topology 11
11
Prof . Dr D. Tom8ri over
M<'chincs de Turtng et probll:mes de mot"
Prof . Dr G. Szckcres over 11 Some probltom~· on partitions"
Prof . Dr P.P . Gillis over 11 Sur une cl23sc d 1 équations non liné'.1ircs ::iux dérivécs pnrt ~el les du second ordre"
Prof . Dr S .S . (;hern over 11 Char3ctcristic classes of complex
mr>n1îolds and olgebr:i:lc vnrieties"
Prof . Dr W. Hurewicz over 11 St:?bility of non - linear tr>ansform Flti om> .1 n Hilbcrt :-.;pace 11
Prof . W. Feller over "Tccp."oslng van de tr8nsformt:lti0t hcorie op
<>na l~sc en stcch<rntischc processen 11
Prof . A. Kaw3guch1 over 'Thcory of ,\ rcu l spaces 11
Prof . Jr E . G:ittcgno over "La science: de l 'enseignemcnt des
mathématiqucs"
Voor het door h~t Mn thcm." ti r;ch Centrum verrichte resca rch - wcrk ,
zie men bij de afzonderlijke v~rslagen der nfdelingen . H&t is
geen gewoonte om in jaarvcrr.logcn vGn het Mnthematisch C~ntrum
de vele Universiteits - industri~le en andere resc1rch - labor8t0 rin of de qndcr diensten en tnst<in~i~s te vermelden , die 33n
het Mathematisch Centrum wetenschappeli jke problemen voorlegd0n .
In dit jç,r moge er een uitzondering worden gem9akt voor de
Delt3 - Con iasic , ingesteld nu de Fcbrunri-ramp, en welke tot te~k
heeft de R~ger1ng van cdv1es te dienen inz1kc de te nemen maat regelen . Over de omrangriJkc ond~rzockingcn , die in het M"the mnt1sch Centrum op verzoek v~n de Dclt2-Commissi e wcrd~n verricht zie men met n:.ime de. ve:rr: 1..,g<.;t1 dt:r ofdc:lingE:;n vooe •ro<:t;epaste Wiskunde en voor Mnthcm~tische Statistiek .
1 . Bui tlnlf'lndst:. contacten .
Een groot a~ntal buitenl~nd~e geleer~en c . <i . bezocht in 1953
het Mathemati:';ch c~:ntru •. In chrono ". og:l.Rchc volgorde noemen wi.J :
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H. Hcilb ronn (Bris tol)
M. Krasn er !Pari js)
J .R. Kl nc fhil~d0lphi~)
R . H(.)rmirnn Klrigs ton)
J . Kihlb trg (He:l sinki)

M.A .
K.S.

(W~shjn~ton)

Hym~n

R~o

D. Tamar i

(Bomb1y)
(H~

_fq)

G. Dahlq uist (Stock holm)
R.J . Slutz IWnsh ington )
V. Buisz(;.;n B-=:lgi~:)
M. BPivi er Verv iers )
G.R. Pomcr~t (New York)
G. Szeker~s (Adol uidc, Auatrali~)
R.R. W8bcr (Lond~n)
P. Gilli s (Brus sel)
W. Hurew icz (C~mbridge, U.S .A. )
T . H. Vogel (Mars e111c :)

A. P1is (Pr1n ceton )
R. Coura nt (New York)
B. Jcsse n (Kopc nh1gc n)
A. JLnsLn (Kor ~hagen)
B. Fugle de (Ko~~nh~gcn)
Gertrx dc M. Cox (Rr>l eigh, U . S . A . }
N.H. Si. ·h (Univ . Al8ha bad , India )
M. P--ll · 1 P~rijs)
M. Duma s P:r r ~ j s )

?

A. Lindc r (Genè v0)
H. Flori n (L~uvcn)
R. Coutu rier (Bruss~l)

ft' . Aglav( ; (Br1.• ssé1)
P . ). Incnun l.::r (Emc-ryv1.ll1,.; , Callf . )

A.H . Dodd (Sh. Lffi~Ld)

A. L"mér y (P1 ri.]n)
A. vrn óan Abucl e (Gent )
G. A. Ba rnn rd ~Londen)
B. P . "'"'•tddi"'g , Wc:mblGy)
L . W. l~odn ( LPnd..:n)

A. Colon (Rorr.()

L . Bugél t t1 ( M 1-i:rn)
c. Scrmc ngh l. (Berg nno)

M.

B3111~u (L~uv~n)

E. J . Gumbcl (New York)
S . Kurep.~ (Zfl~reb)

Z.H. S2lzb urr

(N~w

Hnven )

of verbl eef m1.:1... r·Een onnto l dezer bvzoc kcrs hield voord r1cht en Juli
kreeg het

dcrt. O"'r<;<m op h~L M;:ithE:m~t~sch C~ntrurr . Op 28 k vnn ucn e;roc.p
Centrum een lnng v1n tevor en voorb cr·eid bezoe die een excur sie:
. ),
AMer•1 <'"" i:JC stude nten uit C"mb ridgc (Mass
.
ktcn
mno
1d
door Neder ! cH
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Vcrslng der afdeling Zuivere

Wiskund~

1 . Leiding . De afdeling stond van 1 Januari tot 1 November onder
leiding van dL heren Prof. Dr J.G. van der Corput en Prof. Dr
J . F . Kok~m3 en nP 1 November v,n dt heren Prof. Dr J.F. Koksma
en Prof . 'Jr Ir J . A. Schouten . Voor zover de tijd hun zulks toe: 11~t verrichtten deze heren (.igcn onderzoekingen, die hiér niet
behoevt::n t(. worden vermeld en die deels in tijdschriften werden
gepubliceerd .

2. Personeel . Als medewer>kcrs w:"I ren 1.n 1953 aan de a fdt.ling ver bond~n de heren: Dr W. Perem1ns, Dr H. J . A. Duparc , C. G. Lekkerkerker en J . Verhoeff .
Dr W. Pcrcmans w8s gedurende h~t gehele jaar belnst met het
geven Vfln colleges in de propocdcut1Gche wiskund\;o 'll'ln de Universi te1t v:rn Amsterdé1m wegens het verblijf te Bagdad van
Dr E.M . Bruins, en kon dientengevolge slechts een deel van zijn
tijd ter beschikking v,:in hbt M~them:'!tisch Centrum stellen .
Daar Dr H.J.A . Duparc sinds 21 September de colleges van
Prof . Dr J. Popken ~3n de Rijksuniversiteit te Utrecht waarn~m
en sinds elnd October de colleges van Prof. Dr J . G. van der
Corput aan de Universiteit van Amsterdam, kon ook hij slechto
een gedeelte v~n zijn tijd t~r beschikking van het Mnthem~tisch
Centrum stellen .
De heer C.G. Lekkerkerker verkreeg op 1 December 1953 verlof
om een ter gelegenheid vnn d0 Fcbru~ri - ramp ingestelde Italiaanse studiebeurs te aanvaarden ~n tot Mei 1954 te werken in
het Iotituto per le Applicazione del C~lcolo te Rome .
De heer J. Verhoeff wqs bclDst met de leiding van de bibliotheek van het Mathematisch Ccl"'trum; deze wcrkznamheden worden
door gestadige ~roei der bibliotheek steeds omvangrijker; hierdoor kon hij s~~chts een d~el van zijn ~ijd besteden nan het
wetensch:-ippclijk werk van de afdeling .
De heer 1.1 .c . Hermans befü.nd.tgde op 1 Juli zijn wcrkznamhcden
als DSSi..itent biJ de bibliotheek v::rn het Mathematisch Centrum
en ging over n1ar de afdeling Toeg~p~ste Wiskunde. Op dezelfde
datum trad Mej . P . Brouwer Als bibliotheek- assistente in
d1ensL . Op 1 September verliet Maj . M. A. Assles de dienst van
het Mathematisch Centrum.
D6 heer D. Kortenoeven bleef gedurende het hele jaar als Assistent in dienst van de nfdeling.
J , Wetensch'1ppelijke werkz~ëmheden.
Alle tier genoemde medewerkers verrichtten m3thcmnLische onderzooking~n zowel op eigen initiatief der afdeling nls op
verzoek v~n nndcrc 9fd~linBen, don wel ingevolge een opdr~ch~
van personen of instellingen bult0n het M~themntisch Centrum .
a) De heer H. J .A. Duparc zette do reeds in het vorige J3nrvu~
slag gemeld~ onderzoekingun nnnr pcriod1citeitseigcnsch~ppcn
van recurr~ntc riJen voort en promoveerde op 8 Juli cum laudu
tot doctor in de wis - en n~tuurkundc op een proefschrift ge-
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titeld 11 Divisibility properties of rLcm... ring sequences" .
Een vraag van een mathematiCU$ buiten het Mathematisch Centrum
leidde tot een onderzoek nanr periodiciteitseigenschappen van
recurrente stelsels . Een algemene theorie hierover, waarvan het
in bovengenoemd proefschrift gegevene een bijzonder geval is ,
kwam ger eed; hierbij werd t.en nieuwe methode ingevoerd, waa rmce
ook enkele vroegere resultaten op eenvoudiger wijze kunnen worden gevonden . De in een artikel van M. Wa rd afgeleide eigenschappen kondenook met deze m(..)thodc gemakke li jker worden verkregen,
(zie rapport Z . W. 1953 - 017 ) . De gevonden theorie maakt de b~
handeling mogelijk van problemen , die bij diverse instellingen
buiten het Mathematisch Centrum naar voren kwamen . In samenwer·king met Prof. Dr Ir A. van Wijngaarden werden verdere t oepas singen bcntudeerd, die in de practiJk nuttig kunnen zijn. Een

verdere generalisatie der theorie is vrijwel gereedgekomen on
zal in het volgende j3ar worden gepubliceerd ,
b) Het colloquium over 11 Deelbaarheidseigenschappen bij recurrente rijen van natuurlijke getallen en haar toepassingen in
de numerieke wiskunde en statistiek" werd in het voorjaar voort gezet en afgesloten. De bespreking van de theorie van dit onderwerp werd op dit colloquium door de medewerke rs van de af deling Zuivere Wiskunde vocr·tgezet, w:iarn8 nog enigevoordrcich ten over de to~nassingen ~n de num~rieko wiskunde en de statistiek door v0rtegenwocrdigers van de desbetreffende afdelin gen zijn gehouden . In het najaar is geen colloquium gehouden .
Voorbere dingen voor een nieuw collo~uium in 1954 worden getroffen .
c) De onderzoekingen van de heer H.J.A . Duparc over getallen
van Carmichacl en Poulet in vert8_ j ge~~acht met die van Mersenne en Fermat , leidden tet ec'1 tT;";.:.t"ll rapporten . Een onderzoek aang.1aridc een v:iriant op de g:::tallen van Poulet , samen hangende met die van Fibo'12cci, werd aangevangen . Andere werkzaamheden lel1oen ertoe , dat dit ordcrzoek voorlopig werd afgebroken.
d) Het onderzoek op het gebied va~ dG abstracte ~lgebra ( spe ciaal structuurtheor~P vJn ri'1gen) werd door de heren Peremons
en Verhoeîf' voortgcze~ . ·k t ; · n": b'-'st 'at hicrv~n een samenvattend overzicht het licht te ~oe n zien . In de rapporten Z.W .
1953-007 en 1953-013 werd ~en t~ssenti~ds verslag uitgebracht
over enige onderwerpen ui+ }sze theorie.
e) Een vr8ag van dL Stntistisch8 afdeling leidde tot een onderzoek door de heer Lekke;kerker betreffende logarithmisch
concave functies, w~arbij cnkclP ei~ s nschappen , die voor log8r1thmisch convexe functies ~eldcn , ook voor logarithmisch concnve functies werden bewezen . Het :0sultant van dit onderzoek
is in een tijdsch rift gepublice : rd.
f) In aans l uiting aan een probl0em:·telling van Prof . Van der
Corput stelde de heer Lekvr -·~'"''"'<er een onderzoek i n betreffende
een vcriuoedr O~é> 11 ilrhp1 d voor c1e _nhoud van de vectorsom von

- 13 twee verzameli ngen . In het geval ,· d~t dL. bt;schouwd e ruimte twcc dimens1 on"1al is voerde di.t tot r·vsulta3t , hetgeen neergeleg d is
in rapport Z. W. 1953 - 015 .
g) Een opmerking v~n een m~then~ticus buiten het Mathem8t isch
Centrum leidde tot een onderzoek door de heer Lekkerke rker ,
waarbij àcze een ~rithmetische eigensch~p betreffen de r~curr~n 
tc rijen gene r aliseerde . Dit werd in een tijdschri ft gepublicee r d ( zie ook rapport Z .W. 1953-003 ).
h) Een bij literatuur onderzoe k gerezen probleem betreffen de
pseudocon vcrgentle in nict - Archimod isch gewoardee rde l ich'lmcn
werd door de heren Peremans en Verhoeff bestudeer d en door de
hee r Verhoeff tot een oplossing ~ebracht . Het resultaat werd
in een tljdschri ft gepublice erd (zie ook rapport Z .W. 1953- 009) .
i) Een artikel v~n Oblath leidde tot een onderzoek van d~ her~n
Duparc en Van W1jngaard en betrerfcn dc het probleum van Fermat .
In een tijdschri ft werd hierover een artjkel gepub l iceerd . Ook
op ander niveou hield de ~fdeling zich bezig met het probleem
van Ferm~t : verschill ende onjuist~ Prtikclcn hierover vän niet of bijn~ - niet wiskundig en werden becensure erd; het behoeft geen
betoog dat geen deze r artikelen de censuur kon verdragen .
j ) Als uitvloeis el v1n een 1n het vorige ja1r gemonkt plnn
werden die rapporten \' elkc voor vcrzendine ; n~ar het buitenlan d
in aanmerkin g komen in d~ Engelse t~al ger.teld . Tevens ver scheen een aangevuld e en verbeterd e vertaling v~n een rapport
van het vorige Jnnr in het Engels (rapport Z.W.1953 - 002 ) .
k) Van de reeds in het vorige jn~rvcrsl1:1g vermelde n<!gel:iten
m~nuscripten van de in de oorlog omgekomen methemat1 cus Robert
Remak werd ook het tweede deel door de heer Verhocff persklaar
gemaakt . Dit deel z;ll 1n 1954 ln het tijdschri ft Composit io
Mathematica vcrschljn en .
1) De liter~tuurstudie over vercchill ende onderwerp en zoals
meetkunde der get~llen en ~ioph3ntische opproxirn $tles (Koksm~ ,
Lekkerker ker) , dlfferentla~lmeetkundc (Schouten ) , abstracte
algebra ( Peremans , Verhocff ) werd voortgeze t .
m) Ook dit jaar g~ven opdr1~hten en vragLn van andere nfd~lin 
gcn van het Mathcm~tisch Centrum en van buitenst~anders a~n 
leiding tot meer of minder uitgebrei de onderzoek ingen , waorvnn
het resultaat deels ook in rapporten werd vastgeleg d (zie t~p 
port en Z. W. 1953- 003 , 008 , 011, 016 en 019) . Zo leidden vrag0n
v~n buitcnsts onders tot een arithmcti sch onderzoek over regel
matige veelhoeke n (rappo~t Z . W. 1953 - 008) en tot een berekeni~g
van een bovengren s voor de fout v~n een ons voorg~lcgdc bcnn deringsco nstrua• Lc voor de trisectie von een hoek ( rapport Z .W.
1953 - 01 1) .
Over een eind 1953 opgelost probleem betreffen de n1 trices , dat
door de ~~atistische ofdeling w~H gesteld , zal in 1954 een rapport vernchijn en .
Zee r gerege l d werden k1e~~ere problemen door de nfdcling opge los t, die rezen bij de onderzoek ingen dur 3ndcrc ~fdelineen en
die niet schriftcl1 ilr •·1.:.1.•<Ln v".lstgelep;d .
1
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4, Cursussen .
a) :Je elementai re 2vondcur:m s 1952-1953 , wclke werd gegev~n door
àe heren Duparc en Percm~ns werd in d~ zomer bc~tndigd.
Nadat een enqu6te w~s ingesteld teneinde de wensen te peilen v~n
eventuele deelncwer s c~n een nieuwe avondcurs us , werd u1t het
resultoat der enquête de conclusie getrokken , à,t een vervolgcursus op de elementai re · vondcursu s 1952- 1953 het meest ge wenst w~s . Deze cursus wordt in 1
-1 4 gegev~n door de
heren Duparc (1l~cbrar, PereJlli2ns analyse) en Vcrhoeff (cmilytische meetkunde ) .
b) De çursus functieth eorie te Eindhoven door de heer ~r~,
die in het naJ10r v~n 195~ is begonnen , werd gedurende het gthele jaar 1953 voortgeze t en z~l ook nog in 1954 voortgnng vinden, De cursus blijft zich in een redelijke belangste lling verheugen,
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Publ icat i es van de afdeling Zuivere Wiskunde in 1953
H. J . A. Duparc ,

Deelbaarheidseigenschappen bij homogeen
recurrente rijen van de derde orde,
Hand . 33e Ned . Nat . en Geneesk . Congres ,

1953 , 91 -92 .
H.J. A. Dupa r c , W. Pe r emans , On certain representations of
positive integers ,
Nieuw Archief Wisk . (3)
1 ( 1953 ), 92-98 .
H,J, A. Dupa r c , A, v~n Wijngaarden , A remark on Ferma t' s last
theorem{ Nieuw Archief Wisk . (3 )

1

(1953 ), 123- 128 .

~

C.G. Lekke rkerker , Prime factors of the elements of certain
s equences of integers I , II , Proc . Kon .Ned .
Akad . Wetensch . , 56 Series A (1953) , 265 - 280 .
C.G. Lekkerkerker , Voorstellingen van natuurlijke getallen
door een som vo n geta llen van F1bonacc1,
Simon Stevin , 29 (1952 - 19?3) , 190-195 .
J. Verhoeff ,

On pseudo- ccnvergent sequences , Proc . Kon . Ned .
Akad . We.tensch ., 56 Series A ( 1953) , 401 -·404 .

C.G. Lekkerkerker , A property of logarithmic concave function ;.
I , II , Proc . Kon . Ned . Akad . Wetensch .,
56 Seri~s A (1953) , 505- 521 .
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1.

Personce:l.
Ook in 1953 gelukte het niet om voor deze afdeling een chef te
vinden . In verband met de onder leiding vnn Professor v~n der
Corput verrichte onderzocki1gen inzake asymptotische ontwikke lingen, die voor een belangrijk deel ge3cht mogen worden te behoren tot hct·gebied der toegepaste wiskunde en bij welke ond.;;"' zoekingen de medewerkers v?.n de :ifdeling G.W. Veltk.'.lmp en
T .C. Br~akman intensief waren ingeschakeld, belastte zich op
verzoek van de Rand vnn Beheer Professor Van der Corput vnn
1 Januari - 1 Maart met de leiding der ofdeling .
Toen het werk t .b . v . de Delta - Commissie een verschuiving van
het probleemgebied ver•elst c, kwam de leiding op verzoek van de
Raad van Beheet' in handen vDn Professor Dr D. vsn .Jontzig,
Begin Augustus werd de ofdeling versterkt met een assistent , d~
heer W.C. Hermans , candido<it wis - en natuurkunde , die vóór di<;.
tijd als assistent bi.1 de "'fdeling Zuivere Wiskunde op de bi bliotheek vnn het Mnthemntisch Centrum werkzaam was . Eind November trnd een tweede assistent in dienst : de heer B.W. Roos,
eveneens cnndidaat wis - en natuurkunde ,

2.

Werkz?amheden .
a) Zoals reeds werd medegedeeld waron de beide medewerkers der'
->fdcling '~cdurende de eerste m:rnnden vnn het j~ar ingeschakeld
bij de onderzoekingen door Professor V~n der Corput verricht op
het terrein der asymptotische ontwikkelingen . ~e heer Veltkamp
hield zich in het bijzondLr bezig met de methode der stationnrir0
phose, terwijl de heer Branl<lllan een oriönterende studie verrichte over de somformulc vnn Euler .
Naast deze studies werd een gedeelte v~n de tijd in samenwerking
met de Rekenafdeling bestued aan het probleem van de Amsterdm;i3C
Waterltldlng betreffende de vonn van het zoetwatcrlich:am ond..:r
de duinen . Voor een vereenvoudigd model wt..rd l:mgs numerieke
weg een oplossi.ng !$CVonden . Met et.:n r:'lpport, wqarin dit resul taat is vermeld , werd dit onderzoek voorlopig afgesloten.
Nad~t op 1 Februari de w~tersnoodr~mp Nederland h1d getroffen,
werd de afdeltng ingeschakeld bij de onderzoekingen ton behoeve
van de Delt~-Commissie . De studies over 3Symptotische ontwikkelingen werden belJindigd en er werd een ~anvang gemaal<t met een
onderzoek naar de methoden ter berekening van getijd~bcwcgingl:n .
Dit voorn~melijk ten behoeve van de Rekenafdeling, die nun!erick~
berekeningen over gctiJdcbew0ging~n z~l moeten uitvoeren . Op 14
April werd in een colloquium aan de medewerkers van het C1;mtr;,i.'11
een overzir.ht van de verschillende berekeningsmetho den gegevLn,
Hierna werd onder leiding v1n Professor V8n Dantzig begonnen
met een uitgebreid onderzoek naar hot effect van windkrachten
op w1term~ss~'s teneinde de daarover bekende theorie uit te
brc1dcn en op een meer 0xncte bosie to grondvesten . Nnnr n3nleiding van een oriUnterunde studie v~rschenen reeds een twcct2l
rapporten, terwijl in het begin van 1954 nog twee rapporten zul-

-19len verschijnen. Reeds thans heeft zich de indruk gevestigd,
dat het mogelijk'moet zijn dit uitermate moeilijke probleem zo
te behande l en, dat binnen niet al te lange tijd numerieke resultaten kunnen worden verkregen, die in de practijk bruikbaar zullen zijn .
.
De uitgebreidheid van deze studie maakte het gewenst de personeelssterkte der afdeling op te voeren, De in dienst getreden
assistenten , de heren Hermans en Roos , zijn werkzaam aan een
literatuuronderzoek; aan de hAnd hiervan wordt door hen een
kaartsysteem gem8akt van publ i c3ties die ten behoeve van dit
onderzoek belangrijk zijn . Deze werkzaamheden maken goede vorderingen .
Met het K. N.M. I en de Rijkswatcrstnat werd contact onderhouden
en bij enige besprekingen werden voorlopige resultaten uitge wissel d . Dit zal in de toekomst worden gecontinueerd .
b) De medewerkers van de afdeling hielden beiden in het begin
van het jaar een voordracht in het ~olloquium over ~uiging~ 
v~r~chijns~n , dat onder leiding van Professor Dr R. Timmnn
in msterdam werd gehouden in de cursus Mathem?.tisc'fi"ë'tihysica .
c) In de serie Actualiteiten hield de heer Veltk~l!JP- OP 30 Mei
een voordracht getitel d "IJJt_egrat;le met behulp van karakterist_!:eken _v~n systemen van niet - lineaire partiele differentiaalvergelij~ingen met toelichting aan de hand van een voorbeeld
uit de hydraulicA '' .
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TW 21
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T.C . Braa\.anan en G.W. Veltkamp - Overzicht van de voornaamste methoden voor de getijberekening in zeearmen en
benedenrivieren - 17 p .
J, Berghuis" T.C . Braakman en G.W. Veltkamp - Resultaten
van berekenjngen betreffende de vorm van het zoetwaterlichaam onder een duinterr·ein van de Gemeente waterleidingen te Amsterdam - 6 p . (Tevens verschenen als R 1un :.
G.w. Veltk.::imp - Integratie met behul;:> van k:irakteristif:ken van systemen van niet-lineaire partiële differentl "::i lvergelijkingen met toelichting aan de hand van een voorbeeld uit de hy~raulica - 19 p . (Tevens verschenen els
zw 1953 - 010) .
G,W, Vcltkamp - Een probleem in conforme afbeelding - 9 p.
G.W. Veltkamp - De invloed van stati:maire windvcldcn op
een zee van constnnte diepte - 53 p .
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Verslag van de Afdeling MathematischeStatistiek
Algemeen overzicht
Gedurende het jaar 1953 ontving de afdel ing enkele zeer grote
opdrachten, terwijl de contacten met de industrie sterk toenamen. In het bijzonder valt het feit te vermelden, dat het Mathematisch Centrum als deskundige aan de Deltacommissie werd toegevoegd naar aanl~idLng van de overstromingsramp. Het werk, dat
alleen al hieruit voortvloeide, is zo uitgebreid, dat de werkwijze van de afdeling in de loop van het jaar geleidelijk werd
gewijzigd om met de overige opdrachten niet achter te komen.
Alleen door een toenemende specialisatie op toegepast gebied
kan de stroom van opdrachten opgevangen en verwerkt worden .
Daarom werden enkele kleine groepen van medewerkers en assistenten gevormd, die zich met speciale toepassingsgebieden gingen
bezighouden, terwijl ook de diverse categorie~n van opdrachten
over deze groepen werden verdeeld. De algemene werkbesprekingen,
die in de voorafgaande jaren zo nuttig zijn gebleken voor de op leiding op brede basis, werden stopgezet, daar de tijd hiervoor
dit jaar niet kon worden gemist. Zij werden vervangen door werkbesprekingen binnen de genoemde groepen over de door die groepen behandelde opdrachten en, wat de theorie betreft, door een
aantal colloqula, die bijgewoond worden door op analoge wijze
uit het personeel gevormct;groepen . Op deze wijze werd bereikt,
dat er 11 het verwerken van de opdrachten geen vertraging ontstond, t~rwijl toch de opleiding niet noemenswaard in het gedrang kwam. In de naaste toekomst zal echter een verdere uit breiding van het personeel van de ufdeling nodig zijn, daar anders of wel vertraging in het toegepaste werk of wel een achteruitgang van de J.iteratuurstudie en het theoretische onderzoek
nauweliJks te vermijden zal zijn.
De indu~trL!le contacten werden o.a. uitgebreid door de oprichting van een internationJle werkgroep van statistici, opgericht
naar aanleiding van een zeer gewaardeerd initiatief van Prof.
Dr J.E. de Graaf, Directeur von het laboratorium der Hoogovens
te VeJ.sen. De organisetie T.N.O. verleende financi~le steun om
de oprichting en het 1errichten der eerste werkzaamheden mogelijk te maken. Nederland wordt in deze groep vertegenwoordigd
door de Sta~istische Afdeling van het Mathematisch Centrum (secretariaat) en door de Afdeling "Bewerking Waarnemingsuitkomsten" van T.N.O. In verband met de organisatie van deze werkgroep nam Prof. Van Dantzig in Parijs en in Engeland contact op
met leidende Fran3e en Engelse statistici .
Een eerste opdracht (over een vlamonderzoek) is intussen ont
v.angen en de verwerking ervan wordt ter hand genomen. Ook de
industri~le opdrachten van gebruikelijke aard nemen in a~ntal
toe. Hierover kunnen, wegens het vertrouwelijk karakter van de
meeste daarvan, geen details in dit verslag worden opgenomen.
Wel kunnen wij nog vermelden,. dat Prof. Hemelrijk persoonlijk
ui tgPnMH "'" ··· _ .... "''-~ te treden tot de "Studiegroep Toepassing
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Statistische Methoden'', die bestaat uit een aantal in hoofdzaak
in de industrie werkzame statistici en tot de Raad van Toezicht
van de in 1953 tot stand gclwmen Stichting "Kwaliteitsdienst
voor de Industrie", clie zich tot taak heeft gesteld ten behoeve
van het Nederlandse bedrijfsleven plannen uit te werken teneinde productieverhoging en kwaliteitsverbetering te bereiken.
Een uitgebreid contact met buitenlandse statistici werd o.a. verkregen doordat Prof. Van Dantzig en Prof. Hemelrijk in Augustus
de in Amsterdam gehouden zitting van de Technische Commissie
no. 69 van de "International Standardization Organization"
(ISO/TC 69) bijwoonden. In die zitting werd een ontwerp-lijst
van statistische begrippen en termen behandeld, die opgesteld
was door Prof . Van Dantzig en Prof. Hemelrijk en verder bewerkt
door normalisatie commissie 70-b . De bijeenkomst leidde o.a . tot
de instelling van drie internationale werkgroepen; van ~6n hiervan werd Prof. Van Dantzig tot secretaris benoemd. Op deze bijeenkomst waren o.a. de volgende buitenlandse statistici aanwezig:
A. van den Abeele (Gent), Prof . F . Aglave (Brussel), Prof . G.A.
Barnard (Londen), A.H. Dodd (Sheffield), B.P . Dudding (Wembley),
M. Dumas (Parljs), Prof. H. Florin (Leuven), Prof. P. Gillis
(Brussel), Pro~'. A. Linder (Genève), die allen een kort bezoek
aan het Mathematisch Centrum brachten. Verder bezochten
Prof.
Van Dant~ig en Prof. Hemelrijk het congres van de 11 Biometric Society'~ gehouden van 1-5 September in Bellagio en de 26e zitting
van het "Institut Internctional de Statistique (I.S.I. )" gehouden van 6-12 September in Rome. Bij deze congressen was Prof.
Van Dantzlg aanwez~g als vertegenwoordiger van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen resp. van de Nederlandse
Regering en in Rome bovendien als voorzitter van de delegatie
van de ISO naar dat congres, Prof. Hemelrijk als vertegenwoordiger van het Mathematisch Centrum. Op uitnodiging van het I.S . I.
schreven zij tezamen eeri uifil:'_gat over "Stati.st~l methodi!
based on few assumptionsi;, en hielden d&arover in Rome een voordraèh't. be vele gî!Sprekken en discussies op deze congressen waren zeer vruchtbaar en leidden o.n. tot contact met Prof . P.C.
Mahalanobis over de statistische analyse van overstromingen in
India, een contact, dat voor het werk ten behoeve van de Deltacommiss1e van belang kan zijn.
Over de statistische verwerking vAn de gegevens der Deltacommissie werd tevens contact opgenomen met Prof. E.J. Gumbel, die
zich zeer veel met dergelijke problemen heeft beziggehouden en
die een kort bezoek aan het Mathematisch Centrum aflegde om
over dit onderwerp te spreken . Verder werd de Statistische Afdc·ling bezocht door Miss Professor G.M. Cox (University of North
Caroline), Dr Arne Jensen (Kopenhagen), Prof. W. Feller (Princeton), die een lezing hield over "Toepassing van de transformaticl··
theorie op analyse en stochastische processen", en Prof. P . Gill~s (Brussel), waarmede besprekingen werden gevoerd over de oprichting van a~ bovengenoemde internationale werkgroep van statistici.
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"Institut Henri Poincaré" te PariJU cm hield daar enkele lezingen .
Verschillendé buitenlandse gasten bezochten d~ afdeling gedurende langere tiJd . Drs D. J. Stoker (Z~id-Pfrika) werkte gedurende
het gehele Jaar als ga~tmedewerker op d~ Statistische Afdeling
en 'bestudeerde problemtn van vordclingsvrije statistische ana lyse . Mej . V. Ueh+inger (Zwitserland) verbleef gedurende een
maand op de afdeling om kennis te maken met de hier gebruikte
statistische methoden . Dr H. Breny (BclgiD) kwam ter voortzetting vnn zijn )n 195~ op rle StntisLische Afdeling verrichte
studi~n, weer gedurende enige weken op de afdeling werken en
P . de Munter (Belgi~ ) bezocht ons gedurende twee weken ter bespreking van zijn werk op het gebied van de verdelingsvriJe methoden .
Prof . Van Dantzig werd benoemd tot 11.d van het 11 Institut InternatJonal de Statistique ". Verder werd hij benoemd tot voorzit ter van Sectie IV (waarschijnlijkheid rekening en Statistiek)
van de Programma-commissie van het Internationaal Mathe8atisch
Congres, dat in 1954 in Amsterdam zal worden gehouden, terwijl
Prof. Hemelrijk lid van deze Sectie werd . Prof . Van Dantzig
werd bovendien belast met de voorbcroiding van het Symposium over
Stochastische Processen, dat in aans:'.uiting aan dit cong1•es zal
worden gehouden .
Voor de verdere werkzaamheden van de afdeling verwijzen wij naar
de desbetreffende paragraa~ van dit verslag.
2.

Personeel van de afdeling .
De afdelin~ ~taat onder leiding van Prof . Dr D. van DénLzig.
Verder waren op 1 Januari 1953 ~ an de Dfdeling verbonden :
Pror. Dr J . Hemelrijk als chef van de Gtntistische con~ultatie,
Drs J . de Bo(:;r als mcdewer\<er, de a::.plrant-mcdewerker::: Drs R.
»oornbos en Drs J. Kricn~, de ~ s si ~ tent-medcwcrkcrs Ph. v~n Eltercn en Mej . c . van Ecden, de aosia tcnten A. Benard, J . van
Haast.r1.,;cht, H. Kesten, Mevr. G. Klcr·l-:··Grobbcn, Mej. H. f... Kuipen;,
M.C . Onncwecr, H.J . Prins, J.Th . Runnonburg en C. Scheffer, en
de technif~che assistenten Ml!vr. E .C. Bos-Levenbach en Jkvr . H.D.
SEndberg . MeJ . A.M . J . A, Vcrbe1.,;k, v~rbondcn aan het Binnengasthuis, verleende evenals vorige Jar<;n h.::ar medewerking bij de
statisti~chc analyses, terwijl ziJ ~ovcndien tot secretaresse
van de nonn<iJisatie commissie 70-b wcrcl benoemd. Dro D.J. Stoker
(Zu1d-Afriku) vertoefde als e;astmc<'çwcrker op de afdeling .
In de loop van het jaar verlieten Dl" J . de Boer, C. Scheffer
en M.C . Onnewecr de afdeling . Drs K. Doornbos en Drs J . Krien~
werden tot medewerker bevorderd . Ph . ·nm El teren legde zijn 110 toraal--ex<:imen af en werd tot mcdcHcrf{Cr benoemd en met het dö!?;<:1 Ljkse toezicht op de wcr~zaanhcdcn b~last. Drs M. de Vri~s , d i ~
ook vroeger reeds enige tijd aan de nfdeling hod gewerkt, werd
tot as31StEnt-mcd~~erker benoemd en twee n1euwE ~ssistenten,
G. Zoutend1jk en J . C. Kokkes, werden in de loop van het Jaar aan-
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3.

Werkz~amheden.

&) Opdra~~ten . In tot~rl werden onzeveer 60 opdrachten ontvangen
en een even [!:root aant;il voltooic• . Er verschenen ruim 40 verslEgen van op~rachten en ~olloq uiD (zie bijlage I, II en III voor
verdere de tai 1s ) . ·
b) Theoretisc he onderzoe\< in en, pu·o:i.:i.c.tities . In verband met versch
ende op rach en wer en
eoret).SC e onderzoeki ngen verricht. Er verschenen 11 public8tie s in druk (zie bijlage IV),
terwijl er 4 gereed kw1men, maar noe; niet verschenen (zie biJlage V). Verdere publirotie s ziJn in voorbereid ing.
c) Werkgroepe n en colloquia. In verb~nd met de opdracht der
Deltacomm 1ss1e werd een colloquiun over hoge waterstand en gehouden, 1·1.-arc;an deelgeno"'le n werd door :UJkswute rstaat, het K.N.M.I.
en het Waterloopk undig Laboratori um vnn de T.H . te Delft . In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek , de Economit-che Hogef chool le Rotterd m en he Centraal Planbureau werd
een werkgroe:J voor econometr ische '.)roblemen gevormd . Verder ·"1er<l
een colloqui1.1m genouden over de theor·etisc he a:.;pecten nm de vé ·
riantie-an aly •e en het ontwerpen van proeven, terwijl Prol' . V&i1
Dantzig's college over stochastis che processen door een oantrl
leden van de vfdeling wordt gevolgd . Deze colloquia worden in
1954 voortgeze t en, behalve door leden van de 2fdeling en van de
genoemde In t~nties, oo~ nog door en~ele andere belan~stellenaen
biJgewoonC:. . De verslugen ervan vinc~t men in biJlage II genoefüti.
d ) 0 leidJn
cursussen etc. De oplelding van de leden der afdeling berus~~e, be a ve op het uitvoeren van opdrachten , voor
een ~root deel "i de genoemde colloquin. Aan de opleici1.ng naar
buit.en werd :i.n verschille nde vormen gewerkt . De c.ir"uJ "Elemen~aire mat~emotische ntatistlek " door Prof. Hemelrijk werd tegen
het einde v<in het jaar afgesloten , te1•wijl ongevc;cr ter zelfder
tijd begonnen werd met een cursus 11 'l'oegepaste Statistielc " voorbereid door Drs Ph. van Elteren en ~~or. Dr J. HemelriJk en gege ven door Van Elteren . Wegens de grote iJelimgste lÜng uit verschillende delen van het i~n~ •or(~ Jeze curaus zowel in Amsterdam als in Den Hsag eehouden . Voor twee industriUl c in· tcntles
werden speciale cur~uisen georranise erd (zie o . a . bijl~gc I,
S 101), waarvan er één nog lopende w . HE. t coller.e "Mé!d1ematische
Statistie!{ " van P::·of. •.• melrijk in Delft wordt o.a. ge;:olgd door
een ~antal rcl,enaarste 1"> vc.n de M'deling Bewerlcing Waélrncmingsuitkomsten van T . N.O. Het college stochastis che processen van
Prof. Van Dantz1q is boven reed~ gen0emd . Een aantal lezingen
(zie bi~lage VI) droeg ook tot deze opleiding b1J, evenals de
reeksen korte ·~viezen, die aan ver~chillende instanties en personen werden verstrekt (zie biJl&gc VII).
e) L1tcratuur 3tudie en kaart::iyotee1i1, In de: loop van het j<..ar
werd de achter::itan d, die in het k<iarts~retcwm was ontstaan, inge-
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uit te voeren opdrachten . Er verschenen een aantal nieuwe memoranda, w:· aronder enkele uitgebreide methodologische recepten
(zie bijlage I, M-nummers) .
f) congressen, commissies, samenwerking met andere statistische
instellingen . Voor de congressen en voor enkele der commissies
ver wi jzen wij naar par . 1 . Van de instellingen, waarmede werd
samengewerkt, noemen wij in het bijzonder : de normalisatie com missie 70, de Vereniging voor StacJ.s'Ciek (v .v .S . ) en de Afdeling
Bewerking Waarnemingsuitkomsten van T .N. O. ( A.B.W. ), Prof. Van
Dantzig is lid van het bestuur van de A.B .W. en van de Vereniging voor Statistiek en woonde enkele vergaderingen dezer besturen bij . Tevens is hij voorzitter van de mathematisch-statistische sectie der V. v.S , (waarvan ook Prof . Hemelrijk bestuurslid
is ) ; c1€ze sectie organiseerde enkele bijeenkomsten met lezingen.
Prof . Hemelrijk is lid van de red~ctie van Statistica en van de
examen- commissie voor het diploma "Statistisch Aanalyst 11 en verrichtte in beide hoedanigheden een grote hoeveelheid werk .
Drs J, de Boer en later Drs J. Kricns waren lid van de tabellencommissie van de Vereniging voor Statistiek en werkten mee aan
het tot stand komen van de losbladige uitgave van tabellen,
waarvan de eerste bladen binnenkort zul l en verschijnen . Met
T . N.O.-A .B.W. werd geregeld contact gehouden over verschillende
onderwerpen van statistische aard, o.a . in verband met de in
par . 1 genoemde internationale groep van statistici en over de
opleiding der rekenaarsters van T . N.O.-A .B.W.
g) De ponskaarten-installatie, die in de loop van het jaar in
bedrijf werd gesteld, wordt in samenwerking met de Rekenafdeling
ook veelvuldig voor statistische analyses gebruikt . Dit schept
de mogelijkheid tot sneller verwerken van grote numerieke statistische opdrachten, waarvan er reeds enkele gereed of in uitvoering zijn. Een aantal leden van de afdeling bekwaamden zich
in het werken met deze machines. Daartoe werd o . a. door A. Benard en Jkvr . H.D. Sandberg een cur&us van de I.B .M. gevolgd.
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B1.l l<ge III

Gedeeltelijke lijst van de door de Stu t i s t1ache Afdt..! ltng
voltooldo:: 0-,0rvchtcn, HD~rvoo1• ;;1.:,_11 r a pport ":t.:.rd gc::ichrc v1;,;n
1. Keurlng V8n geverfde staalplaten ,
2 . Een aantal kleinere vertrouwelijke opdrachten van 1ndustrl~lt
ondernemingen en _keuringsinstitu ten .
3, Voorbeelden voor een br("\churt:: uii:. te e.even door de "Veren i ging voor Statistiek" .
4, Liter~tuurondcrzoekingen over virustellingen , het ontmengen
van mengpopulatics , stochastische processen, tijdreeksen ,
het probleem van de ruïnering der spelers , e . a .
5 . Een aantal manusc r ipten en artikelen werd gelezen en beoordeeld , wraronder stukken over variantiean~lyse , sequente
analyse , dupliceerb~arheid en reproductie , nieuwe po rametervrije toetsen voor twee steekproeven , een parametervrije
toets tegen verloop in een reeks steekproeven, psycholog ische
statistiek en autocorrelatie en voortschrijdende gemiddelden .
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Bijlage VI

Lijst van lczingellz_..door leden van de Statistische Afdeling in
1953 gehouden
J.de Boer, Een biologische toepassing van Neyman 1 s theorie van
11
competing risks", Math . Stat . Sectie van de Veren:!.··
ging voor Statistiek, gehouden in Februari.
J.Hemelrijk, De grondslagen der statistische toetsingstheorie,
gehouden in de reeks "Elementaire onderwerpen van
hoger standpunt uit", Mathematisch Centrum, Maart.
D. van Dantzig, Voorspelling en profetie, gehouden op de Statistische Dag, Maart.
J.Hemelrijk, Permutabiliteit van waarnemingen als grondslag voor
statistisch onderzoek, gehouden voor het Natuur - en
Geneeskundig Congres, April.
D.van Dantzig, La méthode des marquos coll ectives et le calcul
de matrices généralisé, appliqué aux processus de
Markof dans les ensembles abstraits avec régions ~L
sorbantes; vier voordruchten gehouden voor de Facult~
des Scienccs de l'Université de Paris, 14-21 April.
M.de Vries, Wi~kundige methode in de cryptografie, gehouden in
de serie Actualiteiten van het Mathematisch Centrum,
October.
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Bijlage VII

Gedeeltelijke lijst van de onderwerpen, waarover door de Statistische Afdeling mondelinge besprekingen werden gevoerd en
korte adviezen werden verstrekt
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7,

8.
9.
10 .
11.
12.
13.
14.
15 .
16.
17 .
18.
19.
20 .
21.
22.
23.
24 .
25.
26.
27 .
28 .

Bloeddrukmetingen bij ratten .
Ziekteverzuim van arbeiders.
Versteende oesterschelpen .
Lichaamsmaten van normale en geestelijk abnormale kinderen.
Toepassing van parametervriJe methode op psychologisch tcst·materiaal .
Lipidstofwisseling bij atheromatose - pati~nten en gezonden.
Verband tussen de gezinsgrootte en de besmettingskans voor
kinderverlamming .
Zelfmoorden in Nederland.
Schooltandverzorging .
Lichaamsmaten van mannen .
BroG uitkomsten van eieren bij twee br oedmachines .
Hormonen.
Recept voor de methode van m rangschi kkingen voor schema ' s
waarin waarnemingen ontbreken .
Stikproeven met bovenleer .
Bepaling van het slakgewicht van een ertsch arge in ee n hoogoven.
Kwaliteitsbeheersing bij de blikfabri cage.
Bepaling van de kans op breuk bij bl1kstampen .
Schema voor walsproeven met voorverwarmi ng in een putove n. .
Keuringsondcr~oek van gegoten buizen .
Keuringsonderzoek van plakken staal .
Onderzoek van uurproductiecijfers.
Ontkolings- en ontzwavelingskrommen bij zuurstofblazen,
Toepassing van balanced incomplete bl eek-des i gns bij een
hoogoven-experiment.
Bloedsuikeronderzoek bij alloxaan-posit i eve en -negatiev~
ratten .
Toetsing van modellen bij windgolvenreg1stratie .
Probleem b~~reffende tolerantiegrenzen .
Statistische problemen bij irrigatiewerken en stuwdammen.
Verg~lijkj_ng van de kankersterfte in de Nederlandse provincies .

-3529. Aanpassi ng van een logistis che kromme biJ een belastin gtabel.

30. Sta istischc verwcrlü ng van enquête - meteriaa l betreffe nde
beroepsw aarderin g .
31. StaListi sche problem atiek bij psycholo gische test-met hoden.
32 . Een tariefst elsel gebaseer d op producti esnelhei d en total~
product ie.
33 . Opzet van een enquête betreffend~ de functie van grossier sbedrijve n 1n metaalw aren.

34. Verband tussen anthropo logische maten bij kinderen en hun
psychisc he ~igcnschappen .
35 . Patholog ische verander ingen in de grootte van celkerne n in
de h ,'senscho rs .
36, Militair e toepassi ngen van "opcrflti onal r esearch" .
37, Slijtage proeven met ovcrhçmd cn.
38 . Nauwkeu righeid v<in microme ter" .
39 , Lcv~nsduur van vliegtuig motoren .
4o. Dikte van de vetl2ag bij walvi~~en .
41. Meting van radioactlvit~it met behulp van tellers en 1onisatiekame rs.
42. Mu:timom entopnam cn.
43, Vertanc1 tussen de kwalite it van gietstuk ke n e n de plaats in
en d~ afmeting en van de gietbak .
44 . Een _anp~~singsprob1ecm uit de geod&sic .
45. Het k)ezen van een steekprm ;f uit een woonwij k voor een ond~r ? oal<: naar· de lcctuurk ,uze .
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Bijlage VIII

Lijst van publicaties van derden, versrhtnen in 1953, waarin
advi~zcn of rapporten van de Statts•isnhc Afdeling verwerkt of
opgenomen zijn
A. S . Grocn, Over de bezinkingssnelhe id der rode bloedlichamen in
gedefibrinecrd bloed, Diss . , Amsterdam 1953 .
Chr.L.RUmkc, Het aantal eosinophiele granulocyten in het bloed
gedurende training, Diss . , 's-Gravenhage 1953.
N.E.Driessen, Tuberculo3is, an epidemiological investigution in
Palembang, South-Sumatra - Indonesia, Dis3., Gouda
1953, rapport S 109.
J.A .Molhuysen, De centrtil<.; veneuze druk, Diss., Amsterdam 1953,
rapport S 61 û .
J.J.Bczcrn and F . H.Sobcls, Pcnetrancc and expressivity in the
genotype, Abnormal Abdo:,ien of Drosophila Mclanogast1.:r,
Proc . Xon. Ned. Ak . v . /et. C 56 (1953), p . 118-61 .
E.G.van Proosdij-Hartzcm a, Indire~~e bloeddrukmeting bij de rat,
Diss., Amsterdam 1953.
Jaarv8rslag ov~r 1952 van dG Amsterdamoe Vereniging tot bevordering der tandheelkundige verzorging van zlckonfondsverzekerden .

.
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Personeelsbezetting .
Bij de aanve ng van 1953 bestond het personeel uit 30 personen ,
te weten:
Prof.Dr Ir A. van Wijngaarden
Leiding :
Chef :
Medewerke r :
Drs J. Berghuis
Ass .van de leiding: H.J . Hoogen Stoevenbeld
Secretaresse :
Mej . C : Langere is
Rekenkamer: Ass .medcwerkers :
W. Kok
J.A . Zonneveld
Assistenten :
M.L . Potte rs
E. W. Dljkstra (progranuneur)
Rckcmiars:
C. J. v .d . Vis
W. Kl ein
Mej. G.C. F .E . Alleda
Reken::iarsters:
Mej . G. Botterweg
Mej . M.C. Debets
Mej . Y.M. Haanoppel
Mej . H.C. Hagenaar
Mej. G. A. Hurts
Mej. L. Kaarsemaker
Mej. A.H. M. Mulder
Me~ . R.D.M. Mulder
Mc::J . . . H . Postcm::i
t•k j . ; . de Vries
Laboratorium:Mcdewcrkcrs:
Dr G.A. Blaauw
Drs B.J. Loops t ra
Ass .medcwerkcrs :
J.T . Knger
C.S . Scholten
Tcchn . ossistcnt : ·
D.A.G. Neet
Werkplaats: Instrumentmakers:
H. Kindt
A.M.G . J. La Fleur
Leerling-instrument- ~ . H. Jonker
makers :
H.C . Gclok
De rekenaar C. J . v . d . Vis en de rdkenaarstcr Mej . A. d0 Vries,
die begin Januari nog op proef workz8am waren , verlieten het
Ma thematisch Centrum .
De rekenRar W. Klein vertoefde gedurende het gehele jaar met
onbeteald verlof in het buitenland voor het maken van een
tournee a ls rekenwonder. De leerling-instrumentmaker R.H. Jonker w2s gedur ende 1953 in militnirc dienst .
De assistent medewerker W. Kok verliet n~ het afleggen v1n
het doctoraal - examen per 28 Februar _ het M.C. om in dienst t~
treden van een l evonsverzelceringmnn tschappij . De technische

assistant

D.A.G. Neet VGrliot het M.C. per 30 Juni om over

te gaan na<ir r.-.t v1n der Waals Laborntorium, en H.C. Gelok ,
per 1 Januari aangesteld als leerling - lnstrumentmaker , verliet de dienst per 31 Juli om te gaan studeren aan de M.T . S.

-38De medewerker Ir A.J.W. Duijvestijn keerde in Maart weer in de
leiding van de Rekenafdcling terug na ·twee jaar ofwezighcid
wegens het vervullen van de militaire dienstplicht .
Per 1 October trad de heer C.B. Schlndler in dienst als assis tent voor de reken!Qmer . In het najaar werd het rekcnteam aangevuld met Mej. M.H. Ba kker , Mej . A.M . Berends , Mej . L.G. Har tog, Mej. M.G.N. de Jong en Mej . M.E. Rcs .
De rekenaarster Moj . A. H.M . Mulder ging na het afleggen van
het candidaats - examen als assistent over naar het laboratorium .
Medio Februari werd Mej . J .E. C. van Es in dienst genomen als
t ekenaarster voor het laboratorium.
De heren Schol ten en Kager werden in de loop van het j<Ja r, n~~
het afleggen van het doctorqalexamen, bevorderd tot medewerkers aan het laboratorium. Het technisch personeel werd versterkt door het in dienst nemen van de heren L .C .G . v.d. Berg
per 1 December , als t echnisch hoofdassistent,en P .H. J . Stut
per 5 October als e l ectrotcchnisch assistent . Een drietal studenten , te weten Mej. H. v.d. Velde en de heren J .F . Kuiken
C. Abrahams werd aangenomen voor technische werkzaamheden, elk
gedurende enkele dagen per week. De heer J.A. Sill em en Mej .
0. Si J. lem waren beiden in de zomer gedurende twee maanden op
het laboratorium werkzaam als technisch personeel .
Aan het einde vAn 1953 bestond het personeel derhalve uit 38
personen, waarvan de heren Klein en Jonker op non-actief .

-30Verrichte werkzaamheden van de Rekcnnfdeling .
Even~ls

alb
c
d

vorige j2ren zijn deze in vier groepen te verdelen:

verwerking v<rn opdracht,. n
wctensch2ppolijke onderzoeking~n
ontwikkeling van reken8pparatuur
werkz?amheden van ~nd0re aard

a ) Verwerking van opdrgchtcn :

R 24 . Poly l ogarithmen
c?
Opdrachtgever : E:igen rcse::irch .
~
'V
De berekening van de functi~s Rv(z )= ~ h- zh , gcno~md
polylogarithmen, werd dit j~ar beëindigd . Het eerste
deel van een voorlopig rapport kwam voor publicatie ge reed , Het bev;i t de w::rnrdcm ir1 10 decimLilen van Fv ( z)
voor
x
V= 1(1 ) 12 en z
x
- 1(0 . 01)1
Z
iX
X
0(0 . 01)1
1~9(.

z

=

e

r,;<.

0(0 . 01 )2 .

De trillende vleugel in een subsonische stroming .
-R 5,3 . Opdrachtgever
: Een research
labor~torium .

Het bleek nodig op de zeer uitvoerige berekeningen, w~lk~
gedurende de J~ren 1949- 1950- 1)51 voor dit onderwerp W<lrcn uitgevoerd , ~anvullcndc ber0keningen te dr.en . Dez0
staan in verbnnd met de pAs ontd0kte reciprocit01tsrel~ 
tie tussen d~ luchtkrachtco~fficiUntvn .
R 157 . Flltcrbcrekening .
Opdrachtgéver : Een rese~rch labor2tor1um .
Dè berekening v~n dit filter, die bep~alde spëcifieke
moeilijkheden oplbveràç , werd àit jDDr met goed gevolg
bc~ëj ndigd .
R 182 .B0rekening zoctwatertong onder zee .
Opdrachtgever : Een Gemeente inst~lling,
De berekening ter bep1ling V8n d~ lengte van de ond~r
zee voorkomendè zoetwaterton~ en de diepte van d~ zoutgrcns ond0r de duinen, uitgevoerd in s<lmcnwerking met a~
8fdeling T.W. , werd dit j~ar beUindigd .
R 191 . Cirkclsector .
Opdrachtgev~r : E~n pnrticulier .
Berekening ten behoeve v~n du theor16 vAn de spanningsen vcrvormingsto~stand van norm~el bel~stc cirkolecctorvormigc pl1tcn (schccpsschrocvcn) . Dcz~ theorie is opgesteld JOOr de opdrachtgev~r, wiens berekeningen werden

- 40g~contr6l~erd en veer bepaald~ W3~rd~n von de
geheel nieuw uitg~vo~rd.
R 193.Pirquet- ondt.rzoek schoolkindGrcn.
OpdrachtgLver : Afd~ling StntistiLk M. C.
Eènvoudige st~tistische berekeningen.

p~rameters

von de Goldste1nfDctor .
Opdr~chtgever: Een scheepsbouwkundig lnboretorium .
Het onderzoek naar a~ berekening van de Goldstcinfactor
heeft geleid tot een volkom~n nieuwe opzet der berekenin ge:n . Het bleek voord<.. lig de 1nr-i lyse minder in te sch3kv lcn den Goldntcin heeft gcdnnn en h~t prob l eem 1n een
zodanige vorm te brengc,n, d~t het vrijwel direct numeriek k!3n wordt:n bc::h;-:ndeld . Duzc me. thode is waa rschijnliJ 1-;:
bruikbaar voor meerdere problem~n der toegepaste wiskun de. Een grote proefberekening werd uitgevoerd .

~ . Bcrekçn1ng

R

199.Hogerc -machtsvergelijkin~

-

spoorwagons .

betreffende slingeringen van

Opdrachtgever : Een ovcrhuidsbcdriJf .
Bi1 de beh"lndcling van de slinger't1Etc • vt1n een spoorrij tu_g tredt:n enkele typen von hogct·e: r:nchtsvergelijking"'~
op . Berekend werd het gadrag van de modulus en het argument van d;:>t p~ar wortels, dot bcp~lend is voor de grootte V"r de slinJeringen . Zie ook het rapport van d0 afd .
Z .W. (1.952 - 018 door H. J .fl.. Dup-irc.:: "Ov.:r het teken V"!n
een zckt;r<- determin1nt" .
R

203 . Ph3scfuncti~s .
Opdrachtgev~r : eigen Nse·>rch .
Er werd~n tnbcllen berekend van du ph~s~ van de H2nkel functic , met behulp woarvnn het mogelijk is bdpnalde
verg0lijkingen zeer c~nvoudiB op te leasen .

R 204 . Loagdoor l aatfilter .
R 205.Hoogdoorlontfiltcr .
Opdrachtgever: Een r~"'':. "' cc!. l ci bor.:.orlum .
Deze , vorig ja;ir ber;onncn r11tcrb0rekcningcn van eenvoudiger ~ard dan R 152 en R 157 , kw~rnen c1nd Janunri 1953
gereed .
R 207 .Besselfuncties

v~n imnginnirc orde .
Een Univcrsiteitsl~boratorium .
Enkele berekeningen ten bchocv0 v-in een ondcrzo~k betreff€ndé &sselfunc-cics v1n im::iginnirc orde (;n argument.
Opdrachtg~ver :

R

208,Bo~tom

hole

nres~ure.

Opdr~chtgever:

Een industrie.

Dozc. opdr;;cht is te be::ichouwc!'l ·:13 c;cn vervolg op R 184:
bep~llng vnn d'-' druk in een put als functie v~n du tijd

in het guvnl radi1k JCr~rnàt.n•ing win permeabiliteit.
uitvoerige inturpol1tie v~n du v0rkregen guguven3
werd ui tgcv~crd .

Een

R 210 . Sommatic van

divc~rt ...

~ee!<:::cn .

eigen rescnrch.
EE-n theorie werd ontwikkeld over nkuwc transformatie
ven bepaalde klaos~n divergente rLeksen in convergent~
rt:oks€n . Dë- trnnsforrnntic is te b(;:schouwen als ... cn vc:rrcg:iondc gc-ne:rnl:!s::itiv v2n de tr,.,nsform'1t1e vnn Euh:r ,
E~n bul2ngrijkc rol spelen hierin zg . standDordfunctic s
en haar geRssocicerd~n Sk(z) . De getrensformLcrdu reeks
ls nl . een ontwi~kcl1ng naar de7.c functies . Voor pr~c 
tinch ... toepassing moLten deze functies get~bc.llccrd
worden . Uitgebreid~ bLrekcningcn werden hiertoe uitgevoerd en onder meer kw•mc.n gereed ~lL b"sis voor vcrdc~~
b~r~keningen, 100 wiarden voor c = 0( . 1)10 , k = 0(1)50
v~n een bepaalde stnnd2ardfunctlc . De cr~an ton grond slog liggende theorie werd gcpu~l1rccrd in MR 13 .
Opdrncht~cver:

vnn Cl'Sdccltjcs
ver: Een r ... oc.~rch l"bor'ltorium.
Berekeningen ~ctrcffcndc hc.t tempcr~tuurvcrloop v~n easdcc· tJ ~in een motor ~1~ functie vnn de plo~ts en de
tl d . lltcrui t k"n ncn d~ t(;mpL r•n tuur· in dv dooronedL!n
nl~ functie v~n de tijd en or een bepa~ld tijdstip cle
functi~ v~n dL plv,t~ beDol~n . In het bijzonder was mL!n
g,.'fntcr1:ssecrd in ,:, t:'.''~m1ddL 1 k tompcr'.'ltuur in een be pu::ildL do0~..;p(jt· c~ ,1 1.. [t'!l'rlJ._lJ0 tempcrntuur oµ een
bcpnr-ld tijdstip. I\,' vc.~:rrt\.:c.n t'!bcllcn c.n t'-'keningcn
bleken cc.n 6~~ ~r:,urd hul~~iddel in de proctijk .

~1 . Tcmpcrntui..lr
Opdr~cht~

R 213 . TiendL-f"_r'"l 1d s_v r ·.c. '~J_kJ:!]f "·r ..

Opdrnchtgevtr: Ewn •• d~s~ric. .
Oplosoc.n v~n cni( c t:Cnvoudigc ttL!nck - grnads v0rgulijkingc.n .
R 214 . Sch ... ep~3nelhe!e c? Jt ~lJl.
Opdrachtgever: ELn wc.rf.
Een eenvoudige subt~·~11r ~.
scheepssnelheid .

voor de meting vRn dL

R 215.Trund-tocts .
Opdrachtgcv~r;
E~nvouflif'e st

f_n purttcul1er .
1

,tiach ... b ... r~kening•::n .

-42R 2 16 . Storm en vloed .
Opdr 1chtgever: Deltn Co1n:-nissic:.
Berekeningen, welkt- werdL;n uitgevoerd i n a~nvulling op
de research verricht door de qfdcling T. W. en Stntis titk . Do resultnten der berukeningen werd0n mcrunducls
i n tekening nfgul~v~rd ,
R 21 7 . Po.:nsio.: nve r zE;kcr1n;; .
Opdr1chtgev~r : Eer Kdviesburenu .
Berekening vnn een p~nsioenverzekcrings - pr~mietabel ,
w3orbij de Nntion~l 31 een waardevol hulpmiddel bleek .
R 218. Ma t rix- inve r sie .
Opdrnchtgever : Een 11born t or i um.
Een eenvoudig~ motrix - inversi~ .
R 21 9

P~riodogr3man~lys~

~cis~ogranunen .

Opdrachtgever : Rljksdl~nst .
Enige proefberekcning~r werden uitgevoerd t eneinde de
werkelijke b~weging v~n d8 ~nrd~ to ext r qhercn uit dt
opg~tekcndc s01smogr3mmen .
R 220. Getijdenbe r ekenlng .
Opdrachtgevèr : Delta Commissie .
Uitvoe r ige procfbcrakeninge n ten behoeve v~n de gctij bcrckcning op onze bened~nrivlcrcn , waarbij voor~l dt
snelle vcr3nàering van de wc~rstnndste!"!Tl tijdens dt
vloed moeilijkhcd~n oplevcrdL .
Het gehe l e systeem , wnnrmede gertcrcerd werd , is in
somunwerking met de heren Dr J .J . Dronkers ~n Dr I r
J .C. Sch ~nfcld vnn de Rij kswi t crstnnt gewijzigd en ~on
nieuwe prcefbcrckcninc werd bLgonnLn .
R 221 .

K1nem~tic3 v~n het been .
Oodrnchtgevcr: Eun medicus .
B~rekeningcn betreffend~ b33n vnn de voet v2.n een mens
indien bepcalde spi~rcn vnn het been niet vnn lengte
ver:indert:n .

R 222. Subt:ibc- ll-:!tie t . b . v . LLn mctort'•nksch1p .
Opdrachtgever : E~n WLrf .
~~ze opdracht behoort tot CL ~crle , woarin tun behoeve
v~n in aanbouw zijnde schcpLn , t~bcllen v~n hydrost~ 
t 'sche groothLJ r ~~rdLn bcruk~nd uit een gegeven stel
bnsi:iwnnrden d .m. ·· . cLn subt1belloth - proccs op de
Netion~l mechln • .
R 223 . Econome t r i e .
Opdrochtgever : Afdcljng Stitistiek M. C.
Eenvoudige bcrckc~ins t .b . v . econometrisch ondcrzocl< .
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R 224 , Reseorch I . B.M . machinês .
Opdr3cht~ever~ eigen rcse3rch.
Deze opdr3cht betreft het onderzoek noar de mogelijkhedbn v~n het gebruik voor wiskundige berekeningbn VJn
d' in het M.G. aanwezig~ ponskaartenmachin~s .
I~ he~xkader hiervan werd~n de functies sin x , cos x,
e / e
tn xn ber0kend d . m. v . de rekenende ponsmochinb
type 625 en stnndo~rdtobellen op ponskaarten vervoordigd v~n sin x en cos x in 8 dccimale8 , opklimmend met
een m~nuut e~ voorzi8n van gedvelde 1 differenties;
~~nv~oren e in 10 decim~len voor x = 0(0 , 01 )9 , 99; v1n
n = 1(1)8 en x = 0(0 001)0 , 999 en voor
n = 1(1 )7 en x = 1(1)100 in 8 decimolen
Het ~ant1l st~nd2ardtabellen zol nog aanzienlijk worden uitgebreid .
R 225 . Golffunctics .
Opdrachtgever : Een Universiteitsinstituut .
Eon g r oot aantal differentiaalvergelijkingen werd opgelost teneinde de wisselwerking van eenvoudige atomen
te kunnen bestuderen . De bedoeling is d~t probleem te
progrorruneren voor de ARRA , daar het aantal op te lossen
diffcrentiaalverg~lijkingen de cnpnciteit vnn het tea~
der rekenaarsters ver te boven g~nt .
R 226 . Programma ' s voor National machine klnssc 31 .
Opdrachtgever : eigen rcsc8rch .
Programma ' s werden samengesteld voor het maken van
differenties en somfuncties en voor subt~bellatie (enkelvoudig en s~mengesteld ).
De result~ten zijn neergelegd in het interne ropg_ort
R 226 voor g~bruik op de Rckcnafdeling .

--

R 227 . Polynoom van de 44° gr1ad .
0pdr8chtgevcr : Eon reso~rch lnbor1torium .
Ten behoeve v~n etn filt~rborekening werd uit gegev~n
wortels oen polynoom vnn de 44~ graad gevo~md en w~r 
den dL wortels bcpo~ld van de polynomen gevormd door
de termen v1n even resp . oneven gr~1d van eerstgenoemd
polynoom .
R 228. Berekening ~zimuth 1 s .
Opdr3chtgovcr : Eon st~rrewacht .
Dit is de eerste opdr..,cht uitgevoerd m. b . v . de pons ksartenm?chin~s . Berekend w~rden meer den 6500 ~z1muth's
ult uurhot:k en duclin..,ti<.:, d.m . v . d(; formule : cotg ::i =
sin b cotg t - tg d cosec t cos b .
All0 gegevens w~rd~n in k~artcn geponst , de bewcrkin~en

merendeels uitgevoerd met de rekenende ponsmachine. Er
kon gebruik worddn gem13kt van de re~ds verkregen standaa rdt3 bellen sin x en cos x.
R 229 . Filterberekening .
Opdr3chtg~v~r : Een .research loboratorium .
Een aAntn 1 bt:rek<:ningen werd uitgevo<-!rd , in ia nsluiting
op de vroegere opdr'.'cht R 204 , waarbij geprobe.;:rd werd
of een vroegere moeilijkheid via een 0ndere weg gemakkelijker kon word&n opg8lost .
R 230. Stuwkrachtberekening .
Opdr3chtgever : Een scheepsbouwkundig laborctorium .
Deze berekeningen ten behoeve v3n het ontwerpen vnn
scheepss~hroev~n houden verbnnd met opdracht R 195 betreffende de Goldstcinfnctor en zullen eerst worden
voortgezet nn bc~indiging ven R 195. Er werd nl . een
vcvschil v3n enige procenten geconsta t eerd met rcsult~ 
ten va n vroegere in het buitenland uitgevoerde berekeningE:n.
R 231 , Getallen v1n Fibonacci .
Opdrochtgev8r : eigen rescnrch.
Theorie vnn de dcelbaarheidseigenschnppen vdn recurrente rijen .
R 232 . Mnthematische scheepsvormen .
Opdrachtgever : E0n werf .
Dit is de zevcnd0 v~n een sçric opdr~chtcn bcstnandc
uit het tabcller=n (m . b .v . de N8tionnl machine) van
functicwaGrden betreffende scheepslijnen .
(De vorige opdr8cht in deze serie wos R 113) .
R 233 , Filterberekening (bnndp~ssfilter) .
Opdrachtgever : Een r~svnrch lnborotorium .
De vroeger uitguvoerde opdre.cht R 204 diende als grondslag voor dit bnndpnssfiltcr . Het bleek nodig in vijf tien cijfers te rekenen; de splitsing in afzonderlijke
e l~ment en was ook bijzonder 11stig .
~·

Berekening

v~n

een intcgrnnl .
Een Universiteitslaboratorium.

Opdr1cht~ever :
Eenvoudiu~ intcGr~nlberckcning .

R 235,

Gr~und

wave prop~gation .
Opdrachtgever : eigen rese1rch .
Een vooronderzo0k w0rd gcd2an inz~k~ de berekening v~n
ground - wavu-prop~~~·1tion curves met het oog op de bolang stelling voor dit onderwerp v1n de zijde vAn het CCIR .

-45R 236 ,

T~bcl grad~n

in grades .
Opdrachtgever : eigen rese~rch ,
N~ar nanlciding vnn een vr~1g uit het havenbedrijf W(rd
deze eenvoudige t?bell1ti~ uitgevoerd.

R 237, Dobbelmachine.
Opdrochtgcver : Een resèarch l aborPtorium .
Toepassing V9n de theorie von de dcelb~arheidseigen
schappen van recurrente rijen op een practisch probleem.
Hongt nauw samen m0t R 231. Verwerkt in nauwe s~menwer 
kine met de afd. Z .W.
R 238 . Wisselwiel0n.
Opdrachtgever : Een rese~rch laboratorium.
Rese3rch werd gepleegd omtrent de mogelijkheid tot be rekeningen van een optima3l set tandwielen onder gegeven condities . De ponsk2~rten-apparatuur bleek hiervoor
geschikt . Helaas bleek vlak voor het begin der uitvoering , dat het gehele probleem verkeerd ges t eld was g~ 
worden door de aanvrager en dus niet doorging.
R 2}9 , Matrix inversie .
Opdrachtgever: afdeling S tatistiek M.C .
Matrix -berekeningen t en behoev e v ~n economet risch onderzoek v<:in Centraol Plnnbureau in samenwerking met
C. B.S., ~ . E . I . en M.C. (zie ook R 223).
R 240, V0lentiekr achten .
Opurachtgever : Een Universiteitslaborqtorium.
Oplossing vnn een ingewikkeld ste l vergelijkingen t en
behoeve van spectraalmetingen .
R 241 . Ionisatie-evenwichten in vlammen .
Opdrachtgever : Een Universiteitsl...,boratorium.
Enige numerieke resultaten werden berekend v3n een
formule , die de verdringing vnn het ionisatie - evenwicht
van een stof bij toevoeging v,n een tweede ionisercnd~
stof beschrijft, met 0ls parameters de concentrAti& V"n
de stof in de vlam en de ionis~ti~-const~nten.
R 242. Mathematische scheepsvormen.
Opdrachtgever : Een werf,
Achtste van de serie opdrqchten als omschreven ondvr

R 232 .

De gegevens voor d~ berekening werden eerst in Januari
1954 verstrekt, in het vers l ~gj1ar 1953 werd hieraan
nog niet gewerkt .

R 243 .

L~v~ring sinust~bel op ponsk~artcn.
Opdr2chtgcvcr: E~n overheidsbtdrijf.
D.m.v . de reproduceerm1chine werd de besta1nde

st~ndaard

sinust~bel g~dupliceerd.

R 244 . Eulcrcn

v~n

reeksen .
eigen rcse1rch .
Een methode, beschreven in een 8rtikel v3n Pr ofessor
Van der Corput , werd ~on de proctijk getoetst .
Opdr~chtgever :

R 245 .

T~bellatie

I-functie .
Opdrachtgever : eigen rescGrch .

R 246 . Kristnllogrnfic .
Opdrachtgever: Een Universitel tsl:=Jbor:itorium .
Deze opdracht betreft het gebruik vnn de ponsknnrteninst~ll1tie door medewerkers van het betreffende la boratorium.

R 247 .

Str~lingsfuncties .

Opdr1chtgever: Een Universiteitsinstituut .
He t tabelleren v~n een st0l integr1lcn , optredend bij
het bere~cncn van de stralingsdruk in sterrenevcls ,
Wordt in 1954 voortgezet ,

R 248 .

Golffront~n .

Opdrachtgever : Een industrie .
Een tekenvoorschrift werd gevr01gd voor de ~olffronten
v1n een verstoring wc;lks snelheid toeneemt evenredig
met de vertic;l~ reistijd . Het bleek hierbij nodig de
N·1tion-'l 31 in te sch··kelen . Wordt in 1954 voot•tgezet .

R 249 . Lichsamsmotçn

m~nncn .

Een st1tistisch bure~u .
Proefberekeningen in verb1nd met v~ststelling von normen v~n confectie voor heren .
Wordt in 1954 voortgezet .
Opdr~chtgever :

b) Wetenschnppelijke

ondcrzoekin~an .

Eigen rese~rch werd verricht met de onder ~) genoemd~ opdr~ch
tcn :
R 24 : Polylogorithmcn
Het eerste deel v9n een voorlopi5 r8pport verschijnt b~ 
gin 1954. Het
bevit de num~rieke w~ardcn in 10 decimsl~n
;o
v:in F (.:Z)=
n

y- h-n z f

h=1
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= ix

x
x
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1 nix
Z
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~

O(c
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R 207 en R 245 : Bessclfuncties .
R 203 : Phasefunctiés (Hankel - functie ),
R 210: Sommntie divergente reeksen. !'11?13
.~ Progra1TUT1J 's voor Nation<:il m;ichine klasse 31 .
R 231 : Getallen v~n Fibonacci .
R 224 : St~ndDnrdtabellen op ponsk~arten ,
R 244 : Euleren van reeksen .

Verder verschenen de
gen :

w0tensch~ppelijkb

r3pporten en mededelin -

MR 10 : Over een iter::itiE.:methode ter bepaling van de wortels
ven algebraïsche vergelijkingen , door A. Duijvestijn
en M. Potters .
MR 11: Some theorems on :isymptotic exponsions and doub le
integrals, door J . Berghuis .
MR 15,.: Functionclû beschrijving vBn de ARRA , door E . W. Dijkstr~ .
MR 13 : A tr8nsformntion of formal series, door A. van Wijneanr-

.._-

den ,

Deze mededeling verscheen nls 3rtikel in de Proceedings
v:'ln de Koninklijke Ak"ldemie van Wetcnsch:ippcn ( v.ol . LVI ,
series A, nr 5) .
R 122 : On the coefficients of the modular invariant J(~) , by
A. va n Wijngaarden .
Dit rapport verscheen in d~ Proceedings van de Kon .
Akademie van WetenschDppen (vol . LVI , series A, nr 4) ,
R 73 : T~blee for use in rnnk correl8t1on , · by Miss L. Knnrse maker nnrJ Prof . Dr Ir P.. • vnn Wijngaarden .
Dit r3pport verscheen als artikel in St~tistica , jnarg':!ng 1953 .
R 177 : On a certoin asymptotic expansion , by A. van Wijngaarden .
_,,......
Werd gepubliceerd in Quarterly of Applied Mathematics,
(~ol. XI , nr 2 , July 1953).
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c) Ontwikkeling en uitbreidinG van de Rekennpparatuur,
I He t aantnl tafelrekenmachines is vermeerderd door de nankoop
van een worteltrek Friden . Deze machine kan, behnlvc de vi0r
hoofdb0werkingen,.ook de worteltrekking automn tisch uitvoeren .
II In Juni kreeg de Rekenafdeling de beschikking over een I.B.M.
ponskaarten - Apparntuur , bestaande uit :
tabulator
sorter
reproducer
mult iplier
2 ponsmachines
2 contr6le - ponsmachines
1
1
1
1

I II

type
type
type
type
type
type

405 Non net Balance
080
513

625
011
051

Het bleek nodig enige uitbreidingen te lntcn aanbrengen, zoals
het aanbrengen van meerdere selecteren , een summary countGr
exit transfer op de multiplier en een card counter op d~ sorter ,
benevens een rord cycle tot~l tr2nsfer op de tnbul::itor. Verder word
een automatisc11e ponsmachine met dupliceerinrichting type 018
in December aangeschaft.
Tegen st ~ rk gereduceerde prijzen werden een viertal stalen
ladekast~n, elk met een capaciteit van ongeveer 100 . 000 k~ar 
ten en circa 400 . 000 ponskaarten overgenomen . Verder werden
2 Stabilumrekken aangeschaft .
De ponskaartenappnr..,tuur werd in het loknal naast de werkplaats gepl111tst , wgnr zich het 1Jbor3torium bevond , dBt nu
naar een lok~al op de tweede verdieping werd ove rgebr~cht ,
Zoals reeds in het vorig j~nrvcrslng werd medegedeeld , werd in
1952 het plan opgevot om een re:visie v2n de ARRA tot stnnd te
brengenJ teneinde bepnnldc onderdelen dezer relais-machine
door minder kwetsb~re en tevens snellere electronische onderdelen te vervangen .
Begin Jonuari werd met deze revisie een ~wnv3ng gemankt . Es sentieel daarbij is het gebruik vnn seleen gelijkrichters ols
schakelelementen, m?ónetischc kernen als geheugenelemente n ,
terwijl electroncnbuizen worden gebruikt voor het leveren v~n
de spqnning en de energie, die deze elementen vereisen .
Naast de mngnetische kern wordt een geheugen in de vorm v:m
een trommel met mrignetisch oppervlak gebruikt . Vroeger we rd
weliswaor bij de ARRA ook een trommel gebruikt , doch bij het
nieuwe ontwerp bestnat het oppervlak vnn de trommel uit ijZC:r·oxyde inplaqts vnn uit nikkel . Tevens kon een gunstiger di mcnsionering worden toegepast .
In het nieuwe ontwerp worden rel~is gebruikt voor de sclecti~
van de lees - en schrijfkoppen van de trommel en voor de verbinding v1n het electronisch gedeelte van de mochine en de
schrijfrnnchine . De invoer geschiedt nog steeds met een bnnd lezcr, àe uit\ ~ r m~t een electrische schrijfm~chine .
Bijzondere zorg werd besteed aan een efficient ontwerp voor
een bed j~ nin g~tafel , welke het mogelijk m~akt zo nodig de bc werkingl-n , die de machine uitvoert , te contr6leren met behulp

-49von twee dubbelstr13 l oscillograph en. Terwijl enerzijds deze
wijziglngen een vcrklelndc omvang van het geheel meebrachten .
is anderzijds de bedrijfszeke rheid zeer veel groter geworden .
Bovendien kunnen, zo er een defect optreedt , th3ns de eenheden.
w~qr de storinc ligt, snel worden vervangen door cndcre. Alle
eenheden zijn in plugcenheden gemonteerd, terwijl alleen de
noodzako l ljkc vurbindlngsd raden v1st op het rek zijn gemonteerd.
D~ productie v1n de bedoelde eenheden heeft voortgeduurd tot
Juni. De bcdieningst 1fel '<Wem bec;in April gereed . In Mei werd
begonnen Met het legg~n ven de bcdr3ding ,
Oorsproniwl ijk w~s h1.:t d..: beèoclinG dL oude trommel in de nieuwe
m~chlne te h~ndh1VLn. Ter ruvioie en boloncering werd zij aan
een Amstcrd·ms~ firmn op5estuurd, Deze taak bleek echter aan
de betrokken firma zod.1ni~e moeilijkhede n te geven, dat de aflcver1nF, v~n 0& trommel van mcond tot maand moest worden uitgesteld , N~ de zomLr werd, op 0rond van deze erv1ring, besloten
in e;it:_:en werkpl::ts een nieuwe trommel te vervaardige n, welke
nog dezelfde. l'l""'nd kon word~m gc!nst1lleer d . Begin December
wqs de rn~chinc zover gevorderd , dot een eenvoudig , doch niet
trjvianl profr1mma door hnnr kon worden bewerkt. Het betrof
een opdr~cht dvr afdeling Zuivere Wiskunde. De machine voldeed
d"'"'rbij goed. Enige foutjes, die sporndisch storing tcweegbr~ch
t~r, konden worden gesign"leerd en verholpen.
Hie;rn1 is de m~chinc continu in bedrijf geweest , d.w.z . ieder~
weck van M~andagochtund tot Z~1tcrdcgmidd1G, w1orbij de machine
ook 's n"chts doordr1aide . Met hC;t oog dnarop is d~ technisc h~
otnf met drie operateurs uitgebreid.
In hiar nieuw~ ged11nte ls de m1chine 6 à 10 m1al sneller dan
vro.;;ger .
Ho.,;wel de echcugenc1p~cit<.;i t voor r,etallen ongewijzi~d bleef
is d~ C"P'1 ci tcit voor opdr"'chten vC;rdubbeld , tt.rwijl het invoe:;"
r~n van ~en vraagstuk in de mnchine en de systematisch e con tr6le op de Beleverde rcsult1tcn 1onzicnlijk is verbeterd .
d) Werkznamhcdc.n vGn andere oard ,
Dr DerwiC·w uit Mons bestudeerde bij de qfdcling de mogelijkheid en • .~ Moeilijkheid v2n de oprichting v1n een reken1 fdelinr~
tr:: Mons.
Prof . Gillis ~n Mlle S. Huybrechts uit Brussel brachten een
bczo0k ter bc8tudcring vnn de org1nisntie van de reken1fdelin G
in verba;id met de op1·.1.cht1n;j vïn hçt L:?bor"'toirl! de Cclcul
Méc8nique et Analobiquc ~an de Université Libre te Brussel .
LaatstgLnoem de verbl~~r ~wee weken op de nfd~ling, Het ligt in
àe budocljng twee onzur rc.kcnanrstc rs voor ce;n mqnnà nnar
Brussel te z0nden , opd"'t zij de rckenaarstti rs daar in kunnen
wurken.
Muj. Ho1n1pp~l lcgd~ met goed guvolg het tuntnmen cf over ~n~ 
lysc en alecbrt vnn de. ~1ement1irc nvondcurous , eerste j~"r,
van het M. C.
De heer Duijvestijn h1cld een cursu~ hog"re wiskund1.; voor de
ni.::uw.:: rc'.:0nnat·"te rs, w1:.lke in 1951f wordt voortgezc;t .
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Digit1l Comput-:ition11 tu c.-.ml;>r1dgu een lez ng óver "Mnthemnt ics
and Computing " .
V~n 1 October tot 8 December verbleef hij op uitnodigin g ven
de"N"tion 1l Rcse:irch Counci l'' en hLt ''Institute of M1tht.:rn"t icnl
Scienc~~· te N~w York al~'"''"'r. Op dc'~onfcr~ncc on Tr~ining in
Appl1aJ M3th0m1tic~· te Naw York hield hij een lozing ovur het
Math~motisch Centrum . Hij hield voorts enige 10zingen te Nuw
York tn Yalc over wiskundig e ond~rwcrpcn .
Op uitnodigin g v~n het'~omité Scientifiq uc de L1boretoi rc d~
Celcul Electroniq ud' en v n de "Groupe de: C3lcul Numérique' hh:ld
hij op 10 December een tweetal l~zin~en te Parijs .
11

Samenwerk ing met ondcre

ofd~llng~n .

Deze W"'S als gewoonlij k vin de '"'nngen31mste ~ard . Met de ofdelini; Zuivere Wiskund<.. werd o . a . s~mengcwcrkt op het gebied
vAn de recurrente rljen . De ARRA produceerd e in hot eind v1n
het j"Ol'.' omV1ngrij k get1llenm: '.ltcrio1l om over een impossi. in
de thcoretisc hL bchnndtlin g heen te gcr"kcn .
Met de 1fdelingLn Toegcp~ste Wiskunde en Stetistiek werd n..,uw
samen~ewerkt o . ~ . w~Jr het de problemen gesteld door de Delt~

Comm1ss1e betrof. Voorts is de eomcnwerk ing met de 9fdeling ··
St1tistiek blJz rider intens w11r het de behandelin g van st:::itL; tischb problemen op de ponska~rten - install~tie betreft ,

Samenstelling

Rf~AD

VJ\N

BIJST~ND

op 31 December 1953.

Prof. Ir W, Biarda , Rochussenstraat 16, Delft
Prof . Dr E . W. Beth, Bern . Zweerskade 23, Amsterdam
Prof, Dr J . de Boer, Bunscnotraat 98, Amsterdam
Prof . Dr W. Boomstra , Baznrstraat 36, 's-Gravenhage
Prof. Dr O. Bottema , Ch . de Bourbonstr1at 2 , Del ft
Prof. Dr H. Bremekamp , Ch . de Bourbonstraat 6 , Delft
Dr E . M. Bruins, Joh . Vcrhulststraat 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/n Verzekeringskam er , Keizersgracht
569 - 571 , Amsterdam
Prof . Dr H. B. Dorgelo, Julianalaan 87, Delft
Prof . Dr J. Droste , Cronesteynkadc 16, Leiden
Prof . Dr J. Engelfriet, Wassenaarseweg 231 , 's - Gravcnhagc
Prof . Dr A. Fokker , Engcl~ndcrweg 32, Beekbergen
Prof , Ir R. J . Forbes , Horingvlietstra at 1 I , Amsterdam
Prof . Dr H. Freudenthal, S:hubcrtstraat 44, Utrecht
Prof . Dr J .C. H. Gerretsen , Gratamastraat 31 , Groningen
Prof . Dr C.J . Gorter , Nieuwst~eg 18 , Leiden
Prof . Dr J , de Groot , Rabocs 23 , Lorcn (N - H)
Prof . Dr G.H.J\ . Grosheide w. W. zn ., Ljnnaeushof 72 , Amste rdam
Prof. Dr M. van Haaften, Botticell istroat 11 , Amsterdam
Prof. Dr J . Haartjes, Hoge Rijndijk 2?, Leiden
Prof . ~r A. Heyting, Oud Blaricummerwcg 5 , Laren (N- H)
Prof. Dr c . ~ . Jonker , W!tteaustraat 30, Amsterdam
Prof , Dr · .D. Kloostermrrn , Van Oldenbarnevelts tr·rnt 52 , Leiden
Prof . Dr J . Korevaar , Department of Mathematics, Un1vers1ty of
Wisconsin , Madison - 6, Wisc . , U, S , A.
Prof . Dr R. Kronig , Oosts~ngel 204 , Delft
Prof . Dr N.H . Kuiper , Keijcnbergsewef 13, Bennekom
PPof , ~r F . Loonstra, H1vikl1an 25 , •s-Gr~vcnhage
Prof . Dr G. M0nnov.ry, Corn . Krusemanstraot 29 , Amsterdêim
Prof . Dr B. Meulenbe ld, •rci.:hnische Hogeschool , Gebouwen voor
Wiskunde, Jaffalaan 162 , Delft
Prof . Dr C. S . Meyer, Rijksç t ~~atweg 348, Haren (Gron . )
Prof . Dr M. G. Minnaert, Zonncburg 1, Utrecht
Prof . Dr P . Mullender , Ren:meestersl~an 81 , Amstelveen
Prof . Dr J . ll . Oort, Sterr--w::icht ::;, Leiden
Prof , Dr C.H. van Os , Ch . de Bourbonstra1t 16 , Delft
Prof . Dr A. Pqnnekoek , Regcntesselaan 8, Zeist
Prof . Dr J . Popken, Lessingl~on 96, ~trccht
Prof. Dr J . A. Prins, Kana3lweg 2D , Delft
Prof . Dr P . J . vqn Rhijn, Hofstede de Grootkade 46 , Groningen
Prof , Dr J . Ridder, Kroncwcg 17a, Gronineen
Prof . ;)r J.P . vnn Rooljen, p/a Holl.Soc . v.Levensverzcke t'ingen,
Hc1·cngracht 1+75, Amsterdam
Prof . Dr L. Rosenfcld , Manchester University , Math.Department ,
Monchester Engel~nd
Prof . Dr J .a·. Rutgers , Prinses M<>ri<1nnelaon 183 , Voorburg
Prof . Dr L. J . Smid , Mr P. J. TroPl~traweg 104, Leeuwarden
Prof . Dr R. Timm::in. N!'l~"'M', ~an 9 , Jelft

