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Verslag over het jaar 1955
A 1. Het Mathematisch Centrum memoreert met leedwezen het overlijden
van de voorzitter van zijn Curatorium, Prof.Dr J. Clay op 31 mei
1955, in grote dankbaarheid voor alles wat onder zijn bezielende
leiding en invloed in de bijna verlopen 10 jaar tot stand is gebracht.
Zijn plaats wordt thans ingenomen door Prof.Dr Ir J.A . Schouten ,
die naast het voorzitterschap, voorlopig ook de taak van secre taris-penningmeester bleef vervullen.
~ p 31 december 1955 had het Curatorium derhalve de volgende sa menstelling:
Prof.fr Ir J,A. Schouten, voorzitter, "De Zilvergors 11 , Ericaweg9,
Wissel, Epe (Gld);
Prof.~r Ir C.B. Biezeno, Nieuwe Laan 30, Delft;
Prof.Dr H. B. G. Casirnir, Kievitlaan 15a , Eindhoven;
Prof . Dr W. J.J . van Dijck, Carel van Bylandtlaan 30, •s-Gravenhage;
Dr Ph.J. Idenburg, Directeur-Generaal van de Statistiek, Oostduinlaan 2, 's-Gravenhage; vertegenwoordiger
van de Regering;
Ir Z.Th. Fetter, Voorzitter van de Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek,
Koningskade 12, •s-Gravenhage;
Prof.Or B. van der Pol, Palais Wilson, Genève;
Mr A. de Roos, Wethouder van Amsterdam, Stadhuis, Amsterdam;
vertegenwoordiger van het Gemeentebestuur van
Amsterdam;
Prof.Ir J.Th. Thijsse, Raam 61, Delft.
Het Curatorium vergaderde op 25 april. De vergadering werd . q.q.
bijgewoond door de heer J.H. Bannier, Directeur van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschap~elijk Onderzoek.
2 , Op 1 mei 1955 nam Professor Schouten afscheid als Directeur van
het Mathematisch Centrum en werd in deze functie opgevolgd door
Prof.Dr J.F. Koksma.
Het Directorium (Raad van Beheer) bestond derhalve op 31 december 1955 uit de volgende heren:
Prof.Dr J.F . Koksma, Directeur
Prof.Dr D. van Dantzig
Prof . Dr Ir A. van Wijngaarden
Secretaris van de Directie: de heer F.J.M. Barning.
De leden van de Raad van Beheer namen aan verschillende confer~n
_ties deel , zowel in binnen- als buitenland , waardoor ook dit jaar
vele belangrijke contacten konden worden gelegd.
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Professo r Koksma nam als lid van het uitvoere nde Comité van de Internatio nale Mathema tische Unie (IMU) deel aan de vergade ring van
het uitvoere nde Comité van de Internat ionale Raad van Wetensc happelijke Unies (ICSU) en aan de algemene vergade ring van de ICSU,
welke vergader ingen werden gehouden van 2 - 10 augustus te Oslo .
Professo r Van Dantzig vertrok eind juni naar Brazili~ om in Rio de
Janeiro op uitnodig ing van het Institut Internat ional de Statistique en als vertegen woordig er van de Koninkl ijke Nederlan dse Akademie van Wetenscha~pen aan de 28e zitting van dit instituu t deel
te nemen .
Hiero~ aansluit end bezocht hij te Bern, als afgevaar
digde van de
Koninkli jke Akademie van Wetensch appen, het congres "FUnfzig Jahre
Relativi tá"tsthe orie", waar hij op uitnodig ing van de congreso rga
nisatie een voordrac ht hield (zie verslag van de afdeling Toege- paste Wiskund e, blz . 20 van dit verslag) .
Professo r Van Wijngaa rden nam met enige van zijn medewer kers deel
aan een van 25 - 27 oktober te Darmsta dt gehouden congres op het
gebied van de elektron ische rekenma chines, waar zij allen een voordracht hielden (zie verslag van de Rekenaf deling, blz.56 van dit
verslag) .
I e Raad van Beheer kwam zoals gewoonl ijk regelma tig bijeen en hield
in de loop van 1955 talrijke formele en informe le bespreki ngen,
Vele buitenla ndse geleerde n bezochte n het Mathema tisch Centrum .
Verschei dene hunner hielden voordrac hten (zie onder C,D· op blz.11,1 2).
dan wel namen deel aan interne bespreki ngen.
Twee buitenla ndse geleerde n vertoefd en geruime tijd aan het Mathematisch Centrum , t.w. Prof . Or K. Yano en ~rof.Dr H.J. Huskey (zie
resp. de verslage n van de afdeling Zuivere Wiskunde en de Rekenaf deling op blz.14 en blz.46 van dit verslag) •
• In 1955 kwam er in de samenst elling van de Raad van Bijstand geen
verander ing. De ledenli jst is als bijlage aan dit verslag toegev?egd .
• Persone elsbezet ting
. A. Wetensc happelijk e staf
Voor de bezettin g in de afdeling en

a. ~~!~~~~-~~~~~~~~
b . !9~~~E~~~~-~!~~~~~

c . ~~~~~~~~!~~~~-~~~~!~~!~~
d . ~~~~~~f~~~!~6
en de mutaties in 1955, zie men de hierna opgenome n verslage n der
afdeling en.

-3Prof . Dr N. G. de Bruijn fungeerde ook dit jaar als wetenschappe li j k
adviseur voor de verschillende afdelingen , met name bij problemen
op het gebied der analyse .
B. Dienst der Administratie en Materieel
a . Administratie {algemeen)
Met de supervisie over de algemene administratie bleef belast de
heer ~arning , secretaris van de Directie .
Pe r 1 september nam Mej . M. Schijf, die algemene administratieve
werkzaamheden verrichtte , haar ontslag , nadat zij de laatste maa nden als typiste op de Rekenafdeling werkzaam was geweest . Haar
werk werd overgenomen door Mej . L. J . Noordstar , a l gemeen secreta r esse , en zo nodig door Mej . E . Schalij , d i e als secretaresse van
de Statistische Afdeling werkzaam bleef in het lokaal van de Administrati e . Mej . W. F. de Vries werd per 1 juni aangesteld en ver r icht werkzaamheden zowel voor de bibliotheek als voor de admini strati e .
b . Comptabiliteit
Mevrouw E P . Reckrnan-van Kampen bleef belast met de financi~le
admi nistratie, daarin bijgestaan door Mej . E . de Wit en de heer
H.J . Hoogen Stoevenbeld , die zijn werk sedert 1 januari verricht
in he t lokaal van de administratie .
c . Materieel
De aankoop en het beheer van het materiaal was in handen van de
hee r Barning , die daarin werd bijgestaan door de magazijnmeester
de heer C.W. Swaager .
De schoonmaak van het gebouw was ook dit jaar in eigen beheer en
wero opgedragen aan drie werksters, waarvan twee in halve dienst .
De portier B. J . van Ommen bediende de stencilmachine en de foto copi eerinrichtlng, terwi jl hij diverse bijkomstige werkzaamheden
verrichtte .
:.Het Mathematisch Centrum vertoonde op 1 ja nua r i 1956 de volgende
samenstelling :
Raad van Beheer :
Prof . Dr J . F. Koksma, Directeur
Prof . ~r D. van Dantzig
Prof . Dr Ir A. van Wijngaarden
Secretaris van de Directie: F . J . M. Barning
Afdeling Zuivere Wiskunde :
onder leiding van Prof . Dr J.F . Koksma;

-4Medewerkers: Dr W. Peremans
Dr H.J.A. ~uparc
Dr C.G. Lekkerkerker
J. Verhoeff
Adjunct-medewer ker: D. Kortenoeven
Assistenten - Bibliotheek : Mevr. P. Goldschmeding-B rouwer
MeJ. W. F . de Vrie6
Afdeling Toegepaste Wiskunde:
ad interim onder leiding van Prof' . Dr D. van Dantzig;
Medewerkers: G.W. Veltkamp
Dr H.A. Lauwerier
Assistent:
W.C. HerMan:=.
Afdeling Mathematische Statistiek:
onder leiding van Prof . Dr D. van Dantzig;
Chef van de Statistische Consultatie : Prof.Dr J . Hemelrijk
Sou2-chef : Ph . van Eltcren
Medewerkers:
R. Doornbos
J. Kriens
Mej. C. van Eeden
Ir A.R . Bloemena
G. de Leve
Al5'5i:!ltent-meà~w1::c·k~r·:; : MeJ . Ir D. Wabeke
Mevr . G. Klerk-Grobben
Assistenten:
H.J. Prins
Th . J . Runnenburg
Mej. H.A. Kuipers
H. Kestel"
Mej. C. Korswagen
J.C. Kokkes
J. Bonninga
Technisch -assistente: Mevr . E .C. Bos- Levenbach
Secretaresse/ty piste: Mej . E . Schalij
Rekena fde ling:
onder leiding van Prof.Dr Ir A. van Wijngaarden;
Medewerkers:
B.J. Loopstra
C. S. Scholten
Ir A. J.W. Duijvestijn
J . A. Zonneveld
~r Ir D. J . Hof3ommer

-5Assisten t-medew erkers:
Assisten ten:

M. L. Potters
E.W :::>ijkstra
C.B.H.H . Schindl er
Mej.
R. D.M. Mulder
11

G"C . F . E . Alleda

L. Kaarsem aker
G.A. Hurts
"
M.C. Debets
Mej . H.C . Hagenaa r
11
M.E. Res
11
A . M. Berends
"

11

Rekenaa rsters:

"

"11

M. G .N. de Jong

c .B. Lapré
M.J.H. Römgens

Technisc h- hoofdas sistent
Laborato rium:
L.C . G. van den Berg
Technici :
P . H. J . Stut
c . Heman
W. vnn d~ Stadt
Technisc h -ass~stcnten: J . IL J.3rist:n
·· . .J . Ri.Jk1::
H . J . Z;rnd1.:r

J . .' . Osecb~"'rd
W. de Rijcke

P . Heitlage r

R . Scheepm aker

Tekenaa rster:
Secretaresse/typ iste :
Instrume ntmakers :
Leerling -instrum entmaker :

J . Mos
J . F . Kuik
K. Abr ahams
L. Q. Ma rkics
Mej . M.H. Kikkert
Mej . J . E .C. van Es
Mej . G.A.J. Schalij
A.M. G. J . La Fleur
R. M. Jonker

P . Schonev eld

Dienst der Adminis tratie en Materiee l
a . Adminis tratie (algemee n)
onder leiding van F.J . M. Barning ;
se~retaressen/typistcn: Mej. L . J . Noordst ar
"11
E . Schalij
w. F . de Vries

- 6b, Compta biliteit
on<ler leidins:i; van
Assisten ten: H.J.
Mej.
c , Materiee l
onder le1d1ns ·van
Magazijnmee.~ter :

Mevr . E F . Recl<man-van Kampen;
Hoogen Stoevenb eld
E . de Wit
F . J.M . Barning;

C .W . Swaager

Portier : B.J . van Ommen .
1.Gebouw
Hoewel de behoefte aan een grotere werkruim te zich dit jaar nog
sterker deed eevoelen dan in de voorafga ande jaren, kwamen deson danks geen verbouwi ngen voor . De bespreki ngen met de Gemeente Amsterdam bevinden zich echter i n een vergevor derd stadium en geven
goede hoop , dat binnen niet al te lange tijd een ~itbreiding kan
worden tegemoet gezien .
, Biblioth eek
Boeken: In 1955 werden in totaal 189 nieuwe boeker. aangesc haft .
Periodie ken: De tijdschr iftenkla pper werd met 22 nieuwe titels
gebrei d . Er werden 9 nieuwe ruilovere enkomst en gesloten , terwijluitruilinge n werden gestaak t . De klapper bevat in totaal 342 titels , 4
die grotende els door ruiling tegen de Indagati ones Mathema ticae en
de Rapporte n van het Mathema tisch Centrum worden ver-krege n .
Micro-re producti es : Het gebruik van micr-o-k aarten nam in 1955 langzaam toe .
Catalogu s : re samenst elling van de systema tische catalogu s vorderde
door personee lsgebrel< slechts langzaam . Een gedrukte alfabeti sche
catalogu s van het boekenb ezit per 1 januari 1954 is à f 2,50 ver krijgbaa r .
Coördina t i e biblioth eken : De tite : a van de tijdschr i ften , welke
het Mathema tisch Centrum aanwezig zijn , zijn thans ook opgenomen op
in de Centrale Catalogu s van de biblioth eek van de Koninkl ijke Nederlands e Akademi e.van Wetensch appen te Amsterd3m ,
Onderhoud : De biblioth eek is er toe overgega an een aantal veel
hand genomen boeken en tijdschr iften te voorzien van een zelfkleter
vende, be~chermende, doorzich tige plastic huid.
Service : Het aantal uitlenin gen ic sterk stijgend ; dit dank zij de
betere coördin atie met de grotere biblioth eken . Het aantal uitle ningen bedraagt dit jaar naar schattin g 1900 (vergeli jk 1950:
500).

-7Docume ntatie: Het in 1954 begonne n kaartsy steem van auteurs uit de
Ma themati ca l Reviews kwam ge r eed . De inricht ing is a l s volgt : bij
elke jaarban d van de Mathem atical Reviews versch ijnt een index van
auteurs met afgeko rte titels van de publik aties (alfabe tisch
naar
de schrijv ers) met vermeld ing der pagina , waar de recensi e voorkom
De indices van de jaren 1940 t/m 1954 zijn nu alfabe tisch door el- t .
kaar gemengd . Per schrijv er is een kaar~ gemaak t, eventu
met
-volgka art. Op grond van een overzi chtelij ke code kan men eel
direct
een bepaald schri jver zien of en zo ja , welke publik atiea er van van
hem na 1940 zijn gerecen seerd .
•

~echnische

Appara tuur der Admin istratie
Deze apparat uur bleef ongewi jzigd .

• Financr nn
Met betrekk ing tot de financi ën van het Mathem atisch Centrum over
1955 wordt een afzond erlijk rapport uitgebr acht en wel door
Dien , Van Uden & Co ., Accoun tants , die zich ook in 1955 weerVan
met
de financi ële contr6l e en advieze n belastt en .
Op deze plaats moge met ~rote erkente lijkhei d gewag worden gemaak t
van de subsidi es , die he~ Mathematis~h Centrum ook in 1955 weer
ontving van versch illende instell ingen en instan ties. Allere erst
di enen te worden genoemd de Nederla ndse Organi satie voor ZuiverWetens chappel ijk Onderzo ek, de rentral e Organi satie voor Toegep ast
Natuurw etensch appelijk Onderzo ek en de Gemeente Amsterdam . Ten
tweede moge worden verm~ld , dat het Mathem atisch Centrum zeer ge waardee rde donatie s van vooraan staande industr ieën en andere
stelling en ontving . De inkoms ten, die het Mathem atisch Centrumin betrekt uit betalin gen door derden van door het Mathem atisch Centrum
uitgevo erde wetens chappe lijke opdrach ten , vertone n een stijgen de
lijn .
Met sommige instan ties, waarvo or werkzaamheden van grotere omvang
worden uitgevo erd , zijn contrac ten van meer ~ ermanentc aard geslo ten.
, Wetens chappel ijke werkzaamheden
Evenals in de voorafg aande jaren werden ook in 1955 vele cursuss en,
colloqu ia en vooràrä chten georga niseerd , waarvan
men een overzic r.t
vindt in het voor- en najaars rooster 1955 , en in de afzond
erlijke
convoc aties , die aan alle bij het Mathem atisch Centrum bekende
be langste llenden regelm ntig werden toegezo nden .
De traditio nele "Vacan tiecursu s 11 voor leraren en andere belanr;
stellenden, werd in 1955 weer gehoude n , r.adat zij in 1954 met het oog
op het toen in Amsterdam gehoude n Interna tionaal Mathem atisch Con gres 1951~ voor eenmaa 1 was onderbr oken .
De cursus was dit jaar , op verzoek van de verenig ing "WIMECO 11 , gewijd aan het ontwer p-leerp lan voor wiskund e 1954 bij het M.O.S Daar
de bestude ring van dit actuele onderw erp van de spreker s enige

-8tijd zou vorder en, werd, mede omdat eind augus tus,
septem ber een groot aantal lerarc norga nis3ti es hun vergadbegin
eringe n hadden
belegd , na rijp beraad beslot en de cursus dit jaar niet
eind augustus te houden , doch in de herfst vacan tie, t . w. op 31 oktobe
r en 1
november.
De cursus werd te Amsterdam gehoud en, doch kon wegens
het grote
aantal deelne mers niet plaats vinden in het gebouw
van
het Mathe matisc h Centr.um , zodat de gastvr ijheid van het Vossiu s- gymnas
moest worden ingero epen, dat zijn aula ter beschi kking stelde ium
.
De volgen de voordr achten werden op de vacan tiecur sus gehoud en
:
Dr Joh .H. Wansin k : 11 Hct ontwer p- leerpl an voor wiskun de 1954 11
l'rof . Dr J.C . H. Gerret sen: 11 1'e achool meetku nde van didact isch ;
en
weten schapp elijk standp unt" ;
Dr J.J. Seidel : "De beteke nis van het leerpl an voor de toekom
stige
studen~ ;
Prof .Dr J . Hemel rijk: 11Wa t is en waarvo or dient
tiek? 11
Prof . nr D . van Dantzi g: 11 Enkele proleg omena voor deeen'3tatis
wetens chappe lijke didact iek van wiskun de en statis tiek" ;
Dr P .G.J. Vrcden duin : "Stati stiek in het V. H. M. 0 . 11 ;
Dr L.N.H. Bunt gaf ter afslui ting van de vacan tiecur sus de slotbescho uwing .
In de comm1ssie tot voorbe re i ding der vacan tiecur sussen vanweg
e
het Mathem atisch Centru m kwam àit jaRr geen wijzig ing , ~n beston
d
derh~lve op 31 decem ber 1955 uit de heren:
ryr H. Mooij, Churc hill-la an 107, Amsterdam , secre taris, verteg
enwoord iger van Liwen agel;
M. G.H. Birken häger, van Brees traat 153 , Amsterdam , verteg enwoo
rdiger van Wimecos;
P ro~.Dr 0
Bottem a, Ch. de Bourb onstra at 2, De:lft;
A.J. S . van Dam , Fuutla an 10 , 1 s-Grav enhage , inspec teur bij het
M.O.
en het V.H. M. O.;
Pr of .Dr G. H.A . Groshe ide F.W.zn ., Linnac ushof 72, Amsterdam;
Ir J.J . Tekele nburg, Mijnsh erenla an 455b, Rotter dam , verteg enwoo
rdiger van Wimecos;
Dr f .G.J. Vreden duin, Bakenb ergsew eg 158, Amhcm , verteg enwoo
rdi ger van Liwen agel;
Dr Joh.H. Wansin k, Julian alaan 84 , Arnhem, secre taris Nederl
andse
Onderw ijscom missie voor \'.'is kunde, vertegenwo ordige r van Wimec os,
terwij l Prof . Dr J . F. Koksma in de .cO!IUTlissie de Raad van Beheer
vertegenw oordig de .
11

Ter gelege nheid van het feit, dat Gauss 100 jaar gelede n overle
wijdde Prof .Dr S . C. van Veen 1 n· het voorja ar een o r~·eta 1 lezing ed,
en
aan deze grote wiskun dige , onder de: titel: ":ie beteke nis van
Gauss
voor de wiskun de en haa r toepas singsg ebiede n" . Deze lezing
en wel:'den te Amsterdam gegtve n .

-9Ook in het najaar stond een voordrachtc nserie op het programma . Het
was toen Prof.~r C.S. Meijer, die naar aanleiding van zijn onderzoekingen op het gebied van de theorie der hyp~rgeometrische functies, een vijftal voordrachte n gaf over "Ontwikkelin gen van gegeneraliseerde hypergeome trische functies".
Het colloquium van Prof. Dr K. Yano van de Universitei t van Tokyo,
getiteld: 11 Differentiaa lmeetkunde in het groot", waarmee in het najaar van 1954· te Amsterdam een begin werd gemaakt, werd in 1955
voortgezet en beëindigd.
Hetzelfde was het geval mE:t het colloquium "Speciale asymptotisch e
problemen uit de practijk 11 o .l.v. Pr-of.Dr- N.G . de Bruijn . Bijgestaan door medewerkers van de afdeling Zuivere Wi3kunde organiseerde hij in het nejaar een nieuw :;olloquium, getiteld 11 Matrixfunct ies 11,
dat ten doel heeft het analogon van de theorie der meervoudige functies te ontwikkelen voor het gebied der matrices .
Je cursus "Differentie rekenlng en differenticv ergelijking en 11 door
Dr H.J.A. Duparc te Eindhoven gegeven, werd beSindigd, Dr Duparc
maakte in het najaar in deze stad een begin met de cursus "Getallentheorie", terwijl hij eveneens in het najaar, op verzoek 'iJ'ä'ilVele
belangstelle nden in de mijnstreek , te Sittard een cursus "Functietheorie met toepassingen " organiseerd e .
In Den Haag bracht Prof . Dr F . Loonstrn de cursus "Moderne Algebra"
tot een afsluiting. Op verzoek van het dispuut r'Thomas J an Stieltjes "werd door het Mathematioc h Centrum besloten, in samenwerkin g
met het genoemde dispuut , een dergelijke curs-..is in Rotterdam te
organiseren; in oktober maakte Professor Loonstra hiermede een begin .
Op verzoek van een aantal. wiskundigen .Ln Den Haag e .o . organiseer de het Mathematisc h Centrum verder in het voorjaar een cursus
"Elementaire Getallenthe orie 11 die door Prof . Dr B . Mculenbeld en
Prof'.i5r S.C. van Veen in !Jen Haag werà gegeven en later onder de
• titel "Theorie van de algebrafsch e getallenlich amen" werd voortge zet.
Op het gebied der Toegepaste Wiskunde werd te Amsterdam de cursus
"Mathematisc he problemen uit de warmtegelei dingstheorie " voortgezet
en betindlgd . Dit was eveneens het geval met het colloquiurr "Mathematlsche problemen uit de practijk", dat onder leiding van l"rör:1'.5"r
S.G. van Veen en Prof . Dr R. Timman in Den Haag werd gehouden, en
waaraan ook de heren Ir R. W. Trense , J.A . Geurst en T . C . Braakman
hun medewerking verleenden .
·
Toen dit laatste colloouium tot een zekere afsluiting .was gekomen ,
werd overwogen een dergelijk colloquium in andere steden te organiseren . Een enquête wees uit, dat gegadigden op enkele uitzonderin gen na verdeeld waren over twee groepen, en wel een grote groep
die de voorkEur gaf aan D1:lft of Den Haag en een slechts iets klei n<:re groep met voorkeur voor Amsterdam . Op grond hiervan werd be -

-10slote n twee serie s collo ouia te organ1~ercn
en wel áén in Delf t en
één tn Amsterdam . Prof . Dr S .C . van Veen
werd
bere id gevo nden het
collo quium in D~lft te leide n, terw
. Dr R. Timman de lei ding van het collo quiu m in 'mst~rdamijlop Prof
nam .
Met het collo quiu m in Delf t kon reed s in zich
het naja ar een begin worden gema nkt; Prof esso r Van Veen spre ekt hier
11
vers chijn selen " . Het collo quiu m in Amsti::rdam over N1et - line aire
,
hand
e
l ende ovet"
"Nie t-lin eait" e diffe renti aalv et"g el1jk inge n 11 ,
moes
t
door
z.:..,,kte van
Pt"ofc:ssot" TÎmman tot janua d 1956 word en uitg
este ld .
Vet"meld dien~n vet"d~t" te word er de cut"s usscn
pt"ogramm1=ren voor en cons truc tie van Autom3tis~he t0 Amsterdam ovtt"
Reke nmac hines 11 , die
door mede werk ers det" Rcke nafd cling tw€e
maal pet" wt.<ek word-::n gege ven en zich in éen zeer gr"ot e bela ngst ellin
g uit kring en van indust rie en bedr ijfsl even mogen verhe ugen
.
Je
de heren Prof . Dr Ir A. van Wijn gaard en, B.J . leidi ng beru st bij
Loop stra, C .S . Scho ltcn en E.W. Dijk stra .
11

Voor ts noem&n wij de door de Stat istis che Afd0
cursu s "Toe gepa ste Stat istie k II", die in Den ling~organiseerde
Ph . van Elte rcn en J . Kricn~ werd voor tgez et Haag door dia here n
en b~~indigd .
De h~ren R. Door nbos en Ir A.R. Bloemena
bego
nnen
in het naja ar
te Amsterdam met het '!;CVen van een curs
us "Toe~epastc Stat isti& k I" J
welke als een herh aling kan wor"den gezi
1953-1954 gege ven curs us in deze stad . ~n van de in het curs usja ar
Bov~ndien werd in 1955 te Amst
erdam een begin gema akt met de cursus 11 0pcr ation s Rec.- arch 11 , onde r leid
~ng van de heer J . Krie ns,
voor name lijk geor gani seerd ten beho
eve van stat istic i uit het bedrijf slev en en voor stafl edGn van wetenschapp~
lijke insti tut0 n .
Voor de zg. 11 Avon dcurs ussen 11 van het Math emat
het vers lag van de afde ling Zuiv ere Wiskundto isch Cent rum zie men
op blz. 15 onde r punt
4,
Over enke le onde rwer pen, veel al voor
iend e uit het door het
Math emat isch Centr um verr icht te rl:lscatvloe
rchw erk, werdE:n in 1955 door
mede werk ers van het Math emat iscl· Cenl;rum
de seriE : 11 Actu alite iten" op de laat ste zato rdag van die:: maan d,inwaar
op het Wisk undig
G~nootschap ver~adert, de volg ende
lezin
gen
geho
uden (in chro nolo gisch e volg orde ):
Mej. C . van Eede n: "Eer. toet s voor de
gelij <hei d van kanse
een bepa alde klass~ van alter natie venn (otegen
. a.
v1::rloop) '';
Dr W. Perem ans : 11 Alge bra!s chc syste men, dit:
niet geslo ten zijn
t . o . v . hun opcr1t1E..s 11 ;
11
M.L . Pott ers :
EnkeJ...:: besch ouwi ngen over het nume riek oplo
ssen
vari randw aardc -prob lcmc n 11 ;
Dr C .0. Lekk erker ker: 11 0ver de theo rie
der anal ytisc he func tion€ len 11 ;
11
G.W. Vel tkam p:
0ntw ikke linge n ln Four ier-r eeks en met voor
gesc hre ven ph~ sen 11 ;

-11

J . Kriens :

"Bep8ling van het extremum van een lineaire
functie onde r lineaire bijvoorwaarden (de
simplex --methode) 11 ;
Dr Ir D. J. Hofr:Jommer : "Some slmple properties of hyperspherica l
sol id ha rmonic s 11 •
Enige buitenlandse mathematici hielden voordrachten voor het Mathematisch Centrum , te weten:

Prof . H.D. Huskey :
Prof . M. Kac:
Prof . F . Wolf :
Prof . G.G. Evans :
Gabrlel Kron :

11

The 11rnguage of automatic calculators 11 ;
Some probablllstic aspects on potent i al theory 11 ;
11
Some recent results 1.n perturbation theory 11 ;
11
Multiplc valued harmonie functions in 3 dimensions with linked branch curves 11 ;
11
Numerical and analytical solutions of highly
complex : t-:i tistical systems by the method of
tearing 1 •
11

Voor het co1loquium van Profeosor Yano, zie boven .
Voor enke l e andere voordrachten zie men de verslagen der afdelingen .
Ook voor het wetenschappelij ke onderzoek en verwante werkzaamheden
wordt naar deze afzonderlijke verslagen verwezen .
Buitenlandse bezoekers
Ook in 1955 bezocht weer een groot aantal bultenlandse geleerden
voor korter of langer tijd het Mathematisch Centrum . Van deze be zoekers noemen wij ( i n chronologische volgorde) :

K. Yano

(Tokyo, Japan)
Clifford (Montclair , Canada)
E. L. Levie (Tel Aviv, Israël)
A.M. Zadford (Bellingham, Engeland)
C.V. L. Smith(London , Engeland)
A.G.A .R. Roux (Pretoria, Zuid-Afrika)
R.C. • ose (Chapel Hill , N. C., U. S . A. )
R. A. W1Jsman (Berkeley , Calif ,, U.S .A. )
A. Speiser (Basel , Zwitscrl~nd)
J. von Neurath-Reideme i:>ter ( London , Engeland)
A. Erdélyi (Pasaèena , Calif . , U.S .A. )
H . ~ . Huskey (Berkeley , Calif ., U.S .A. )
T. Gelsomini (Milaan, Italië)
A. Idris (Ca!ro , Egypte)
E. Grassau i santiago , Chili)
J , Cherion Jerusalem , Israel)
A.E. Smith Washington, U.S A.)
M. Ka c ( I tha c a , N. Y , , U . S . A . )
F. Wolf (Berkeley, Calif . , U.S.A. )
E.J. MacShane (Virginia , U.S . A.)
!, C .
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R. de Vo~elaere (Indiana, U. S . A. )
G. Kron lSchenectady, N. Y. , U. S.A . )
G.C. Evans (Berkeley , Calif . , U. S A. )
Enkele van deze bezoekers hielden een voordracht voor het Mathematisch Centrum (zie de vorige bladzijde) .
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afd~l_ing

Zuivere Wiskunde

Leiding . De afdeling stond tot 1 mei onder leiding van de heren
Professor Dr Ir J . A. Schouten en Professor Dr J.F . Koksma . Na het
afscheid van Profe~sor Schouten onder leiding van Professor Dr
J.F. Koksma. Voor zover de tijd hun zulks toelie~ verrichtt en deze
heren eigen onderzoek ingen die hier niet behoeven te wo r den vermeld en waarvan de resultate n ten dele in tijdschri ften werden ge publiceerd . .

2. Personeel . AJ.s medewerke rs waren in 1955 aan de afdeling verbonden
ae he ren Dr W. Peremans , Dr H .J . A. Duparc , Dr C . G. Lekkerker ker en
J. Verhoeff.
Dr W. Peremans was sinds september 1955 belast met het geven van
col1ege5 in de propaedeu tische wiskunde aan de Universi teit van
Amsterdam wegens een tijdelijk e vacature aldaar , en kon dientenge volge slechts een deel van zijn tijd ter beschikki ng van het Mathematisch Centrum stellen .
Dr H.J . A. Juparc was tot de zomervaca ntie belast met het geven van
colleges in de getallent heo rie en functieth eorie aan de Universi teit van Amsterdam in verband met de vacature van Professor Dr
J.G . van der Corput, en nJ de zomervac antie met het geven van college1 aldaar in de theorie der different iaalverge lijkingen wegens
een tijdelijke vacature , en verder met het geven van colleges in
de analytisch e meetkunde aan de Rijksuniv ers iteit te Leiden eveneens wegens een vac~ture aldaar . Ook hij kon dientenge volge slechtn
een deel van zijn tljd ter bcsch.llcki ng van het Mathemat isch Cen trum stellen .
De heer J. Verhoeff wa '> ook dit jaar belast met de leiding van de
bibliothee k van het Mathemati sch Centrum en kon ten gevolge van
de hieraan verbonden werkzaomh cdcn, waarvan de omvang steeds to~ 
neemt, slechts een deel van zijn tijd besteden aan het wetenscha ppelijke werk van de afdeling . Bovendien w2s hiJ de mnnnden maart
tot en met juli door herhaling soefening en en ziekte een groot deel
van de tijd afwezig .
De heer C . G. Lekkerker ker promoveer de op 9 mei 1955 aan de RiJkSuniversit eit te Utrecht cum laude tot doctor in de wis - en natuurkunde op een proefschr -ift g1.:tl teld "On the ze ros or n class of
Dirichlet series 11 • Promotor: Professcr :)r J . Pop ken .
Als adjunct-m edewerker was het gehele j~ar aan de afdeling verbonden de heer D. Kortcnoev en . Door zijn functi~ ~ls leraar te Kampen
kon hij met name sinds september 1955 slechts een gering gedeelte
van zijn tijd ter be~chikking van het Mathemnt isch Centrum stellen .
Mevr. P. Goldschl'!l eding-Brou wer was gedurende het gehele ~aar weer
als bibliothe ek-assi!te nte werkzaam . Sinds 1 juni 1955 is meJ.
W.F. de Vrie~ als assistent e bij de bibliothe ek werkzaam .
. Afw.ikkeling van het Internatio naal Mathel!lat.t,sch Congres 1954 .
De verzorging van de Proceedin gs van het Congres bracht voor de
medewerkers der afdeling nog diverse werkzaamh eden met zich mee .
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beston den uit de bewerk ing van een aantal manus cripten
(Dr H. J .A. Duparc , Dr C.G. Lckkerk~rker en Dr W. Pcrem
ans) en van
de l~denlijst (J. Verho eff) .
Wet~nschappelijke

werkza amhed en . Alle vlor genoem de ~edewerkers
verric htten onderz oeking en , zowel op el~en initia tief
als op verzoek van andere afdeli ngen , dan wel ingevo lge een opdrac
van
person en of instel lingen buiten het Mathe matisc h Centru m ht
.
o . Het reeds in het vorige jaarversla~ genoem de colloqu~1 van
P"rofes sor Kentar o Yano vDn de Unive rsiteit van Tokyo over
11
ferent iaa lmeetk unde in het groot" werd voortg ezet en in de Difzomf:r
bë"ë11Rn--gd . Aan dit olloqu ium is do r versch eidene
Nederl amls;;specia listen in de meetku nde deelge nomen . Boven dien heeft Prof2~

sor Yeno tijdC:n s zijn verbl ijf op het MAthemati~ch
Centru m ht::t
:11anuscript van zijn boek getite ld ''The ::eric; of I ie
d, rivati ves
and its appl1c ations 11 voJtoo id; dit- bock zal in de serie
"Bibli otheca math~matics 11 vct"sch i.jncn .
~ · Het on•1erz 0ek van meerwa ar.Qig.e ria~rixf
'~i:icti_§Ls
eer. i!lat rixvcrand erlijke onder lë'Iëfin g van Prof<': ssor· Dr N. G . ·:nn
rle
Bruijn
werd
h~t gehele jAar voortg ezet. In dé €~rste helft
het jaar war~n
de heren ~r H.J. ~ . Dupar~, Dr C . G. Lt::kker~2rkcr v1n
en Dr W. ~remans
bij dit onderz oek betrok ken. In april versch een een overzlichts"~npport met program ma Véln werkzn amhede
n V'ln r); h'-'nd van Profes sor
Jr N C. de Brul jn (zie rappo rt ZW 1955-0 05) . -:-: de zomer
werd be sloten , dat Dr W. Pbrena ns zich meer specia al op dit onderw
zou conce ntrere n, hierin voor specia le onderd elen bijges taanerp
door
Dr C.G. Lekke rkerke r . Tevens werd beslot en aandac
ht
te
<Chenk
aan d6 mogel ijkheid de theori e te gcner ali3cr en tot • anach- en
algebr a 1s. In het nnjaar werd begonn en met een colloq uium
over
dit
onderw erp , dat zich in ruime bGlan gstelli ng ook van
van buiten het Mathe matisc h Centru m mag verheu gen . deelne mers
Spreke rs in dit colloq uium waren tot nu toe:
sor Dr N.G.de
Bruijn , Dr C.G. ~kkE:rlü~rker E.:n !:>r '.'1. p,rema nsProfes
. In het co1roq uium
is een opzet-:--varl"de theori e bespro ken. In 1956 zull2n zowel
werkzaamheden aF.ln de theori e ä ls het colloq uium worden voortgde
ezet..
c . Doorda t Dr W. Perema ns zich op het projec t van de matrix
functi
1s gaan conce ntrere n heeft hij zijn onderz oeking en over de nbstr~ es
c
te a lgebr;1 tijdC; lijk onderb roken. Door de struct uurthe
V' n
ring(n , waarva n het or.-der zoek tot een voorlo pige rifsluorie
iting is gekomen , hoopt hij in het voorja ar vin 1956 tot een of meer
public aties te komen . Zijn werkz1amhcden op het gebied V8n de abstrn
algebr aische system en leidde n tot e ~n voor-drachi:; in de serie cte
11
Actual1te1ten11 (zie rappo rt ZW 1955-0 02).
d . Een ter beoord eling ontvan gen manus cript over het versc
hil van
twee binoml aalcot :lffici ëntcn leidde de heren 'Jr
H.J.A . Duparc en
Dr W. Percman.1 tot een onderz oek van de genera lis3 ties van
stellin gen van Wolste nholme en Leudc sdorf. Het geluk te hun de
kende result ate,. die:naan["1é'nd , te vcrsch e;;rpcn . Hierov er is de be1;;en
artike l met vervol g versch enen; zie ook de rappor ten ZW 1955-0
04
en 006.
0

-15 e . Dr H. J.A. Dupar c gaf diver se general~sa
var. het ~egrip b1jna pr1em getal . In t'appo rt ZW 1955 ·012 IJewees t1es
hij dat er onein dig veel
gegen eralis ee r de bijna priem getall en besta an van
In rappo rt 2W 1955- 013 werd een ander type nader een bepaa ld type .
zocht en een
t abel gegev en van al die getal len onder een zeker eonder
gt'ens
. Met de in
dit rappo rt behan delde theor ie ia een nieuw e t0ets op
pr1m al1te it,
in verbin ding met andel:'e tabeè len, moge lijk .
r . Het onder zoek naar perio dicite itseig ensch appen van recur rente
stelse ls door !>r H. J . A. Dupar c werd voorl opig afges
met een
publT uatie in een tijds chrif t en een voord racht voorloten
het
Wisku ndig
Genoot sehap , in aansl uiting waaro p Prof' .Dr Ir A. van Wijng
aarden
toepas singen van deze tr.eor ie gaf .
~. Dr C. G. Lekke rkerk er zette het ln
het vorig jaarv erslag genoem de onder zoek betre ffend e reeks en van Diric hlete die
aan een funct io naa lverg elijki ng voldo en voort . Enige resul taten
dit onder zoek
werden neerg elegd in ziJn dis3e rtatie bovengenoemdvan
.
Over
der resul taten werd een voord racht gehou den voor het Wiskuce~ deel
ndig Genoot schap .
h . Ook dit jnar hield Dr C .G. Lekke rkerk er zich bezig
met funct ionaalan alyse . In de serie "Actu alitei ten" hield hlj
een
voord racht
over dit onder werp (zie Rappo rt ZW 1955- 007) .
i . :::>e 11ter a tuurst ud1e over meetk unde der
len en Dioph antis che appro ximat ies do "l r Prof . Dr J . F . Koksmagetal
en ~ ) r> C.G. Lekke rkerk er
werd voort gezet .
j . f oor de heer J . Vcrho eff werd voor een overh
eidsi nstel ling een
gecom plicee rd combin: torisc h codcr~.ngsprobleem
'1pgel ost .
k . Voor zover de tijd zulks toeli et zette de
J . Verho eff zijn
î iterat uuron derzo ek betre ffend e repre senta tiesheer
van de symm etrisc he
gr'.>ep voort .
1 . Ook in dit jaar werde n door de heren ~r H. J . A. ~upar
c~ • r W. Percma?1s en J . Verho eff' versc heide ne recen sie3 voor
het Zentr albla tt
f Ur Mathe matik gesch reven .
m. Zoals gebru ikelij k werd een aa~tal manu script en door
de medewer 'Kers der afdel ing gelez en en beoor deeld (zie Rappo
rt
ZW
1955:-0t C) .
Ook werd versc heide ne malen schri ftelij k of mond eling
advie
s uitge brach t over vrage n van derde n (zie Rappo rt ZW 1955- 009)
. Gereg eld
werden door de afdel ing kle i nere proble men
opgel ost , die schri ftelijk werden vastg elegd .
0

• Cursu ssen . a . De in het najaa r 1954 weer begon nen volle
dige avond cursus werd- in 1955 voort gezet . In het cursu
1954- 1955 ~rd.
Fïoëi'a zakeli Jk analy se behan deld naast enkel e sja~r
lijke begin selen van de ho~re :i lgebr a en de analy tische onon tbeer
unde. Dit is
in het eerste °""ged êëlte vnn de cursu s- 1955- 1956meetk
l tot 5 decem ber voort gezet en be~indtgd . Docen ten hierb ij 'en\~eDr
H. J . A. Duparc (tot 1 febru ari 1955) , Dr G.G. Lekke rkerkwaren
er
en
Dr
W.
Na 5 decem ber is met de behan deling van twee nieuw e onder Perema?1s ,
werpe n

-15begonn en ~n wEl ~nalytisch~ mcet<u nde door Profes sor Dr A.
Heytin g
0n gewone differ~ntinalvergelljking~n door Profes sor Dr
J.
Popkcn .
HE:t laatst e onderwer~1 iG specin al b-.:doo;;;ld voor hen die belan5
stellen in de toépa~singen van de wiskun de .
b . De cursus Differ1.:ntier~kGning en di f'fc_r:=nti_e;vc::_rge 11jkipg
crL'. te
Eindho ven aoc.r Dr H.J . .L\ . ::Juparc werd in de zomer van 1955
beëindigd .,,n in het no jna r Vt;rvan gc:n door 0en cursus "Ge;ta
llenth coric"
door dcz0lf de docen t .
c . In Zuid-L imburg 1 ' in fcbruar::'.. een cursus "Func tietheo riE:
m17;t
toepaf:si~(!Il 11 begonn en , gegeve n door Dr H.J .
A . ·-:Öuparc te -Gele en:Lutter~d~. Deze cursus i~ tot het einde van
hE:t j~ar to~ voortg ezet,
11
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A te::it for the equality of probabilities
against a class of specified alternative
hypotheses, including trend", 16 p . (voordracht in de serie Actualitèiten) .
11
Algebraic systems, which are not closed
2, W. Peremans"
with respect to their operations 11 , 7 -p.
(voordracht in de serie Actualiteiten).
11
A matrix method for the solution of a
3 . M. L . Potters,
linear second order difference equation
in two varia bles", 13 ~ . (voordracht in
de ~erie Actualiteiten) .
4 , H.J . A. :Uuparc en W. Peremans , Beoordeling van een manuscript ,
1 . Constance van Eeden,

11

3 p.

5.
6.

7.
8.
9.
10 .

11.
12 .
13.
14 .
15.

"Schema theorie matrixfunct1es 11 , 8 p .
N.G. de Bruijn,
(eigen onderzoe<) .
H.J.A. Duparc , C. G. Lekkerkerker en W. Peremans, "Over stellinf;;en van Wolstenholme en Leudesdorf 11 , 2 p.
(eigen onderzoek voortgekomen uit een op dracht van buiten).
11
0ver de theorie der analytische functioneC.G. Lekkerkerker,
len11 , 13 p . (voordracht in de serie Actualiteiten) .
W. Peremans,
Beoordeling van een manuscript, 1 p.
"Over de beenspieren van een sprintende
H.J. A. Duparc,
athleet'', 3 p . (opdracht van buiten) .
"Fouten ontdekkende coderingen", 6 p . (opJ . Verhoeff,
drAcht van buiten).
G.W. Veltkamp ,
"Ontwikkelingen in Fourier-reeksen met
voot'ger~chreven phasen 11 , 12 p, (voordracht
in de serie Actualiteiten) .
"On almost primes 11 , 4 p, (eigen onderzoek) .
H.J A. Duperc,
"On almost primes of the second order,13 p.
H. J.A. Duparc,
(eigen onderzoek) .
J . Kriens,
"Het extreem van een lineaire functie onder
lineaire bijvoo!'waarden, 11 p . (voordracht
in de serie Actualiteiten).
"Some simple properties of hyperspherical
D.J. Hofsommer,
solid harmonics 11 , 9 p . (voordracht in de
serie Actunliteiten).
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1\ H.J. A.

afdelin~ Zuiv~ . Wiskunde

Periodici ty propertie s of certsin sets of
integers Proc . Kon . Ned . Ak . v ,Wet . Series A, 58

(1955) ,

449 - 458 .

.

Duparc and W. Peremans , On theorems of Wolstenho lme and
Leudesdor f , Proc . Kon . Ned . Ak . v .Wet . Series A,

')8 (19??) , 459- ·'ff5 .
Îll H. J. A . Du-pare and W. Peremans , On theorems of Wohitenho lme ond
Leudesdor f , Additiona l note , Proc . Kon . Ned . Ak .
v .Wet . Series A, 58 (1955) .
C.G . Lekkerker ker , On the zeros ~~ a ~lass of 0irichlet series
\) ' 1
(disserta tie) , €4 p . , Assen 1955 .
e .o. Lek1<crkerker , On the determina nt of an asymmetri e hyperbol ic
region , Annal l di Matematic a pura ed appl . (4) ,

38 (1955) , 253-266 .
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Toeg~:e_aste

Wiskunde

. Leiding en Perioonee l .

Do afdeling staat onder leiding van Professor Dr D. van Dantzig.
De assistent B.W. Roos verliet in januari het Mathematisch Centrum
na zijn benoeming tot assistent voor de theoretische natuurkunde
aan de Univer8iteit van Amsterdam.
Dr H. A. Lauwerier heeft gedurende h~t gehele jaar zijn werkzaamheden in de afdeling Toegepaf~te Wiskunde voortgr::zE. t,. De medewerker
G W. Veltkamp en de assistent W.C . Hermanr- waren het gehele j~ar
1.n functie .
. Werkzaamhed<::n .
a Ook gedurende dit jaar zijn de wcrkzoamhedcn in hoofdzaak gericht Bewee:=.t op htt hydrodynamische Noordzee-probleem (zie vorig
Jaarverslag). De ~tudte van het gedrag van de zee onder invloed
van een niet·stationair windveld werd voortgezet, evenals het onderzoek naar de vrlJe slingeringen v1n een aan een oceaan grenzende zee.
Bij dit onderzoe\{ ontmoette men een aantal moeilijkheden en interessante probleemstellingen van ook zuiv2r wiskundige aard. Veel
aandacht werd hierbij in het bijzonder besteed ean de ontwikk€ling
van een functie in een Fourier reeks met voorgeschreven fasen en
wel voor het intervnl (0,ïf) . Voor een orrntnl belangrijke gevnllen
is het gelukt dit probleem tot een oplossing te brengen. ~c h~er
Vcltkamp heeft dit problee~ behandeld o.a. met behulp van de th~o
ric van lineaire operatoren, en hield hierover een voordracht in
de actualiteitenserie . Dr Lauwerier gaf voor h~t geval van onder·
ling gelijke fasen een oplossing met behulp van complexe functi~
theorie en toonde aan dat het algc~ene geval, dat uit de hydrodynamische bcschouwtngcn was voortg~komen, teruggebracht kon worde~
tot een gewone integraalvergelijking van het Fredholm-type . Hierover is reeds een rapport verschenen.
De heer Veltkamp WiJdde een speciaal onderzoek aan hdt hydrodynamische gudrag Van °'"tr.omi.n8 t:n verhoging in d.:c havk w~:::'r ?...;e, oc-. '1fln
en kust bij elkaar komen. Onder bepaalde omstandigheden blijkén
hier singulariteiten op te treden waarbij, althans in het g0linear1seerde mathematisch€ model, oneindig grote stroomsn0lhed0n optreden .
De heer Veltkamp besteedde vet:l aandacht aan on~rgic::-beschouwin
gen cm daaruit rif te leiden variatiu-principes, wélarbij scortgE:lijke moeilijkheden werden ondervonden. Deze onderzoeking0n zullen waarschijnlijk b~gin 1956 worden afgesloten.
Dr Lauwerler mäakte een uitvoerig<:: studie v:-in h0t gcdrélg van een
zee in dû vorm van een half vl::ik onde::r invloed van e::en storm. In
het bijzonde::r werd hierbij gelet op de invloed van de Coriolis
versnelling . Het bleek dat in dit model de m::1ximale verhoging aan
de kust nagenoeg niet afhangt van het Coriolis cff~ct maar dat de
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windrich ting waarvoo r dit maximum optreed t hiervan sterk é!fhank€· lijk
i"l . Hierover i~ a:rn hut eind vnn bet v1n•slag jaar rapport Ti~ J2 Vtrscht:nc:n (zie blz . 21 ).
b De assisten t W.C. H<.!rm1n'5 w3s behulpza am bij Vt,rschil lE:nde bercKEminr;cn , bij de ·,;oot•ber~iding van pl'.'ot lemen voor numeriek e bewerking ~n vel'.'rich tte adminintrati~vc werkz~amhedcn in verband met htt
werk van de &fdeling . Voorts gaf hi1 overzich ten van een a3nt~l bclnngrijk e artil<eh n uit de hydrodyn or'lische literatu ur.

c Met db andere afdelin~en werd rogclm~tig contact ond~rhouden .
D'r L:iuwcrie -r wel'.'kte r:~men L'Wt dt: H<.:kenü fdulinr.; n;:ia r aanleid ing van
stromin~sproblcmE:n bij schet;psschroev~n, h~tgecn re Jul
teerde in
rapport.T W 30 (zie blz. 21 ) . Veel hulp werd ondervon den van de Rekennfdel ing in v6rband met h~~ hydrodyn amische Noordz~e-problcem .
Vooral voor het repport TW 32 werd c:en groot nontal bereken ingen
uitgevoe rd. Daarnaa st werden met de gcno~mde afdeling en de afde ling Zuivere Wiskund e v2·:~k probleme n va:. kleinere omvang besprok en
welk~ nkt :3chrift el1Jk werden vastgelc . d .
d

De heer v.-..ltkar.-ip dk het Mathema tisch CL!ntrur:i vertt:gcn woot'dig

In het Hydrolo gisch Colloqui um , welks deelnem ern zich bezighou d<!nt

met

d~ theoreti sche t~~tudcring van strominf isvcrsch iJnBelcn
in poreuc;;0 inE:diB , nam zitting in een publicati c:·-cornm issi•·: van dit colloouium . Dez.:: commi1::iic: h.::eft tot t:-iak, een publica tie te vcrzor gtr. ovt..r "Watc.t'o nttrckkln g door micldel van putten" , well<e in 1956
ondc:r nuspicië n V"n dc; Comrrrlss ie Hydroloc ;isch ondcrzoE :lc T.N . O z::il
worden uitgc:gnv en . De re:d11ctl onele wcrkz~10mhedL:n g.even hem aanleiding tot enk~le studias over hydrologidch~ onderwe rpen, waarvan de rcsult3t cn voor zover ze niet .i.n àe b·:>venvc rmt ldé publ ic:i tie zullen worden opgenom~n, in 1956 zullen worden gepublic eerd .
~

D~

baspreki ngen m0t RlJkswa terstaat en KNMI,

d~

zogP.naam de
~dn zeztal
biJE:enko mstcn plaatfJ . Bij àt'ie er·van trnäcn d.,, r:i.:dewc rkers van de>
afdeling Toegepast~ Wiskund e als cprekcrG op .

!)°(;;lta-~olloquia, ;\'ë.ré!en dit

jaar vocrtge zct . Er vcnden

f Je in het najaar van 1954 b~gonn~n curs~s ov~r warmt~gcleidings
prob1eMc:n van Dl:' L~uwcri.:.r werd in 1955 voot'tgc: Zèt ërl;dgcs lot<Hi .

-
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~

Profe:iso r Dl:' D . v:-n 'Jontzig nam d'"el oon .:!en bongl0~ over· 11 Fünf+1g Jahr<:: Rclativittit:;th~cri0", dat va!i 12 tot 1 ju 1-in Bern Wè'rägcn ouderi i;:n hield er een v ,2tdracn t getiteld 11 0n tlli;, r.t:lat.io n
b~1:m fiüOmetry Dnci phySi::'S and the: concept_ Of spaè'C-.ti me 11 •

h In et& Séric. ''Actmi 1 ib:,it.-n 11 w<..rd o-c 24 septomb~r 1955 een 'Joora~ht gc:houden door d..: hf:Cr G. W. V<.. 1 tkamp OV<.:t' "Fout'iCP r.:ck~cn
m<:t voor~~..FLVen fa:;;c-n 11 •
•
•
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Rapporten .
TW 30 (=R 195)

TW 31
TW 32

H. A. L~uwerier - Note on a problcm of S. Goldstcin,
7 p.
H.A. Lauwericr - The motion of a shallow sea under
influEnce of a non-stationary windfield, 22 p .
H. A. Lauwerier - The motion of a half-plane sea under
influence of a non-stationary wind,
12 p .

TW 33

H.A . Lauwerier - The expansion of a function into a
Fourier series with prescribed
phases, valid in the half-period
interval , 32 p .
TW 34 (= ZW 1955-011) G.W. Veltkamp - Ontwikkelingen in Fourierreeksen met voorgeschreven phasen,
12 p .
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Versla g van de afd,eli us

M:3t,h~matisphe

Statis tiek
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In 1955 werden o.a . de volgen de buitenlandse~bezoekers ontvan gen:
Prof . P. Cliffo rd, Montc lair, Canada ,
E.L. Levie, Tel Aviv,
A. G. A.R . Roux, Pretor ia,
Prof . R. C. Bose, Unive rsity of North Caroli na,
Mejuffrouw Th. Gelsom ini, Milaan ,
Amin Idris, Catro,
Aevrouw Prof. E. Grassa u, Univer sidad de Chile,
Prof . M. Kac, Tthaca , U.S . A.
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subco mmis sie 70-a,
Verder werd hij benoemd tot voor zitte r van
norm alisa tie-co mmis sie 70.
de
"Nauwkeurigheid van meet resul taten " van
wij naar par . 3.
Voor verde re werkzaamheden van de afdel ing verw ijzen
2. Perso neel van de afdel ing
. Dr D. van Dant zig . Verd er
De afdel ing staat onde r leidi ng van Profverbo
nden :
waren op 1 janua ri 1955 aan de afdel ing
Chet ven de Stati stisc he
Prof ~ Dr J; Heme lrijk
cons ultat ie:
Drs Ph . van Elter en
Sous- chef:
Drs R. Doorn bos
Medewerkers :
Drs J , Krien s
Mej,D ra c. van Eeden
Drs G. de Leve
Aspir ant-m edew erker :
Ir A. R. Bloemena
Assis tent-m edew erker s :
Mej. Ir D. Wabeke
Mevr . G. Klerk -Greb ben
J.F. van Haas trech t
Assis tente n:
H. Keste n
J . C. Kokkes
Mej. R. Korswagen
Mej . H. A. Kuip ers
H.J . Prins
J . Th . Runn enbur g
Mevr . E.C . Bos - Leven bach
Technische assis tente n:
Jkvr. H.D . Sand berg
Mej. E. Scha ly,
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-24Met ingang van 1 januari 1956 zijn de assisten ten H. Kesten en
J .Th . Runnenb urg benoemd tot assisten t - medewer kers, zodat de
afdeling nu bestaat uit:
1 chef
1 chef der statisti sche consult atie
1 sous-che f

5 medewerkers'
4 assisten t-medew erkers

5 assisten ten
1 technisc he assisten te
1 secretar esse

3.

Werkzaam heden

De verricht e werkzaam heden worden hier in de volgende groepen
verdeeld :
a)
b)
c)
d)
e)

opdracht en met betrekki ng tot toepassi ngsgebi eden,
theoreti sche opdrach ten,
opdracht en van didactis che aard, voordra chten, cursusse n,
probleem bespreki ngen en consult aties,
werkgroe pen, commiss ies, buitenla ndse betrekki ngen.

Een aantal opdrach ten is niet in het overzich t opgenom en, omdat
ziJ , hetzij betrekki ng hebben op routine- bezighe den van algemene
aard, hetzij zich nog in het eerste stadium van uitvoeri ng be vinden, zodat hiervan nog geen bijzonde rheden te verm~lden zijn .
Verder zijn enkele opdrach ten van vertrouw elijke aard niet vermeld .
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Opdrachten met

betr~kking

tot toepassingsg€bi eden

S 1953- 34 Voedingstoestan d van zwangere vrouwen
Opdrachtgeve r : Twee instituten voor volksgezondheid
Met .behulp van ponskaart~nmachincs werd op grond van a~ waarnemingen
blj 500 zwangerf. vrouwen het verloop van het gehalte van enige stof fen in het bloed resp . de urine tijdens zwangerschap onderzocht .
Hierbij werden tenvoudige verdelingsvrije toçtsingsmethod en toegepast (bijlage A, ·S 169) .

~ ~~~~=~~ Vlamstralingsmetin~en
Opdrachtgever : Een intern~tionale commissie
De statistische verwerking van ~xpcrimentele gegevens betreffende
vlamstraling, die oorspronkelijk uitgevoerd was met behulp van de
methoden der variantieanalys e werd aangevuld met een gedeelteliJk~
behandeling met behulp van verdelingsvrije methoden, omdat er twijfel bestond over de vraag, of de aan de variantieanalys e t~n grond slag liggende onderstellingen met voldoende nauwkeurigheid vervuld
waren .
S 1954 -14(3) Wolwaaproeven
(Vertrouwelijk, bijlage A, S 172)
S 1954-51 Speklaag van walviss~n
Opdrachtgever : Een instituut
Uit nade re gegevens betreffend~ het in het jaar 1954 onderzochte
waarn~mingsmateriaal werden hi~rin enige e:genaardighede n ontdekt .
Een rapport hierovér is in bewerking .
S 1954-68 Aardstralen
Opdrachtgever : Een wetenschappeli jke comm:ssie
Aanvullend stat Lst1sch onderzoek van experimenten met de wichel roede. opgsnomen in een rapport van de opdrachtgevend e comm4c~ 4 e
(bijlege B, S 1954-68(1) en (~)) .
S 1954-86 Speelautomaten
Opdrachtgever : Een gerechtelijke instanti~
In verband mLt een juridisch onderzoek werden de statistische
asp~cten van twee speelautomaten experimenteel en theoretisch
onderzocht (bijlage A, S 177; twetde r apport in bewerking) .
S 1955-25 M&ngproblemen
Opdrachtgever : Een industri~le onderneming en eigen onderzoek
Er zijn ee.nvoudigt:: statistische methoden opgestEld waarmee men kan
onderzoek&n in ho~verre in poeders doorzakking van de zwaardere
deeltjes optreedt tengevolge van schokk&n tijdens het vervoer
(bjjlage A, S 184, in bew~rkinG) .

-26S 1955-45 Bloeddru kmetinge n biJ studente n
Opdrach tgever: Een arts
Een statisti sch onderzoe k betraffe nde het verband tussen bloeddru k
en polsfreq uentie van e~n aantel studente n en bcp~alde gegevens
hun ouders werd verwtrk t met behulp ven VLrdeli ngsvrije methoden over
(bijlage A. S 173) .
S 1955-51 Foto~ lee trisch c irculati t:onderzo ék
Opdrach tgever: Een arts
Aan de hand van foto~lectri~~he mltingen van de circuloti~tijd van
het bloed van een aantal personen , is het verband tussen deze circulatietijd en diverse andere fysiologisch~ groothed en alsmede de
lfeftijd onderzo cht (bijlage A, S 175) .
S 1955-57( 1) Toepass ing van de simplexm ûthode
Opdrach tgever: Etn adviesbu rLau
In s~m~nwerking m~t de rtk~nafdeling werd de simplexm ethode toege
past op practijkgtg~vens voor het berekene n van 1e optimale oolos-sing van een lineair programmeringsprobl~em . Zi~ opdrach ten R. 323
en 328 .
S 1955-59 Ver~elijkin~ van twee behande lingen voor Reu~a.
Opdrach tgever : Een arts
Voor de vergt:li jkins van tw1 G behandel ingsmeth odE;n voor reumo \"1crden enige él~mcntaire berekeni ngen uitge voerd. De resultnt en werden
in ~en brief aan de opdrachtg~ver meegede ~ ld .
S 1955-61 Onderzoe k van een therapie
Opdrach tgever: E.;n ~armaceutische fabrü:k
DE principe s van een statisti sch verantwo ordL proEfop zet voor een
onderzoe k naar de werkzaam ht1d van een geneesm iddel zijn in ebn
kort rapport samenge vat (bijlage A, S 179) .
S 1955-76 Eiw1tspe ctrum van zwangere vrouwE:n
Opdrach tgever : Een univerR jteitslab oratoriu m
Aan de. hand Vfln wenrnem ing(:n werd onderzoc ht of ht:t totale eiwitgehalte van h~t blotid en de percEnta gEs der samenst ellende el~men
ten eEn st1jr~nd of dalend v~rloop vertonen gLdurend e zwang~rschep
b\l gezonde vrouwen (biJlage A, S 180).
S 1955-80 Onderz~ek vab d~ functie van dc bijniers chors
Opdrach tgever: Een univ~rsittitskliniek
Het Mathema tisch Centrum verleent assist~ntie bij de statistis che
analyse van onderzotk~ngen b ~ treffende stoffen die de func~iE van
de b i jniersch ors kunnen vErvengc n .

-27~ · Verwerkin~

van theoretisc he opdrachte n literatuu rstudie
Opmerking: De opdrnchte n waarbij hie:ronder "eigen onderzor:;k" staat
vermeld, geschiedd en op eigen initiatie f, hotwel vaak naar aanlei ding van problemen bij opdr~chtcn van anderen of bij consulten ge rezen . E~n aantal theoretisc he onderzoek ingen werd gedeelte lijk in
opdracht von sndcrcn en gedeelte lijk op eig~n inltl~Lief uitgevoer d .
S K Kaartsyste em
De werkzaamh eden aan het kaartsyste em vah boekeh en tijdschri ft artikelen ovE::r statistisc he onderwerp en werd~n re~elmatig voortgezet . Tevens werd een afzonder lijk systeem gemaakt voor artikelen
over kwallteit sbehtersi ng €n van vertaling en van statistisc ht
termen .
S 1954 -63 Een ran~correlatieprobl~em
~igen :onderzoék
In samE:nwerking met een medtwerke r van een psychotec hnisch insti tuut werd een artikel geschreve n voor "Statisti ca Neerlandi ca" over
rangcorre latiemetho den. die geschikt z.jn voor de analyse van be paalde psycholog ische tests. Een in 1954 verrichte berekenin g van
h~t gemiddeld e en de spreiding vnn een der behandeld e toetsings
groothede n werd in ~en app~ndix opgenom~n (bijlage C, SP 47 en

SP 47A)
54-67

Eigen onderzoek
Er werd een eenvoudig e benaderin g gevonden voor de kritiekE waarden
van een toetsings grootheid van een glijtoE.ts voor multinom ialc verdelingen (S 1955-84), tevens van toto.passin g op Poisson - verdcling en .
Het gebruikte principe bleek ook geldig te zijn voor andere glij problemen . Hiermet:. konden de resultûte n van E.E:n reeds eerder opge stelde toets voor de kleinste variantie s (S 1954 -67) gegenera liseerd
worden tot ~en glijto€ts voor Gamma-ve rdeltngen (s 1955- 93) . Het
ondtrzoek wordt nog voortgeze t (bijlage C, SP 45; twee andere publicaties zijn in voorberei ding) .
S 1954 - 77 Schatting van de spreidin~ uit de spreidin~sbreedte
Opdrachtg ever: Een statistisc h bureau en eigen onderzoek
De resultate n van het in 1954 verrichte onderzoek b~treffcnde het
bepalen v~n betrouwb aarheidsi ntervallen voor àe spreiding van een
normale verdeling als de gemiddeld e spreiding sbreedte van ~en aantel steekproe ven gegeven is, zijn verwërkt tot een rapport, dat
gepublice erd zal worden in Statistic a Neerlandi ca (bijlage C, SP 43),

-28S 1955- 4? Toets tegen verloop van kansen
Eigen onderzoek
Dit onderzo~1k, dat reeds in 1954 onder opdr(lchtnu mmer S 1954-46 we:;rd
begonnen" heeft tot twee publicath s geleid, nl. het rapport SP 39,
dat de theoretisc he aspecten van de toets bêhandelt en het rapport
SP 44, waarin aan de hand van voorbeeld en wordt uiteengez et hoe de
totts in de practijk kan worden toegepast (bijlagt B, SP 39 tn SP 44).
S 1955-69 Wochttijd problemen en vervangin gstheorie
Eigen onderzoek
De oploeaing van een €lbmentai r wachttijdp roblecm gaf aanleidin g tot
de studie van de vervangin gstheorie . Bepaalde stelltnge n van deze
thtorie konden eenvoudigE .r bewezen worden. Ht t onderzo.;.k wordt nog
voort gezet .
·
S 1955-70 Het bepaltn van extrema van r~~ress1coppervlakten
Eigen onderzoe.:k
Er is een studie gemaakt van artikelen van G. E . BOX , waarin methodçn
behondeld worden, die tbn doel hebbtn om door experimen ten zo snel
mogelijk de optimal~ omstandig heden voor de uitvoerin g van b . v. chemischb processen t~ vinden . Getracht wordt in industri! le kringen
belangste lling voor deze methoden te wekken .
S 1955 - 72 Verdeling svrije onafhank tl1jkheids toetsen
Eigen ondt;rzoek
Dit literatuur onderzoe k is speciaal gericht op methoden, die berusten
op de telling van htt aantal reeksen opc€nvolg ende w3arnemin gcn in
een steekpro1:: f die in een bepeald opzicht gelijksoo rtig zijn. Het
onderzoek wordt nog voc~tgezet.
S 1955-74 Factor Analyse
Eigen onderzoe:k
Naar nanl~iding van een nantal lezingen over factor analyse, gehouden
voor het economEt risch colloquium (zit e, onder S 1955-7), waarbij
bleek, dat de behandeld e m~thoden wiskundig niét g~heel verantwoo rd
waren, werd een literatuurondcrzo~k op dit gebied v~rricht . Hierov~r
~Erd een elementai re l~zinf g~houden (zie bijlagL D) . De resultete n
zullen in een overzicht srapport worden sameng~vat.
S 1955-77 Mtdiaan van ranginvar iante statistisch~ groothede n
Eigen onderzo1::k.
Voor een buitenlan ds tijdschri ft is het ~hcorêtische gedeelde van
rapport SP 30A over hLt uitz~tten van waarnemin gen op waarschi jnlijkheidspapie r verwerkt tot c~n kort artikel {bijlage C, SP 48).

-29S 1955 -83 Schatting van een reeks geordende kansen
Eigen onderzoek
In aansluiti ng op de toets tegen v ~ rloop van kansen (zie deze rubriek
onder S 1955-42) wordt nag€gaan hoe men uit wnArn~m1ngPn PPn reeks
kansen kan schatt~n, waarvan gegeven is dat zij een bepaald v~rloop
hebben (d . w.z . dat deze kansen aan ongelijkh eden voldoen waardoor de
volgorde van hun grootte gtheel of gedeelte lijk is b~paald).
S 1955-85 Kettingc orrelatit
Eigen onderzoek
Naar aanhidin g ven een besprekin g van toetsc.n te::gen kettingco rrelati
op het colloquium economet rit (zit c onder S 1955-7) is een nadere
studie gemaakt van de toLtsen van J~ DURBIN en G.S. WATSON (bijlage A
S 174 (M 62) en van M. OGAWARA (bij lege A, S 168 (M 69). Generalis atlts hiervan in de vorm van toetsen tegen k~ttingcorrelatie in lineaire regressits ystemen resp. van DURBIN ~n WATSON en van E . J. HANNAN
zijn uiteengez et in de rapporten S 168 (M 66) en S 168 (M 70) (bijleEe A) .
S 1955-87 OndcrlinE?;c:: vergelijk ing van steekproe ven
Fitrnn ondtrzoek
In de recente literatuu r vindt men verscheià ene artikelen (o.n. van
J.W. TUKEY) die m. er gespecifi ceerde oplossl ng.1:n geven von het probleem van de vergelijk ing van meer dan twee steekproe vbn dan de gebruikelijk e methoden der varianti~an8lyse. Deze methoden worden in
verband met het grote practijkb elang ervan n8der bestudetr d.
~·

Opdrachte n van d1dnct1sc he aard, voordr8ch ten en cursussen

S 1954 - 41 Beschrijv ing vnn de toets van Wilcoxon
Opdrachtgev~r:

Een industri~le stichting en eigen onderzoek
In plaets van de verouderd e veel gevraagde gebruiks~~nwijzing van 1~
~'ts van Wilcoxon (S 32 (M 4)), uitgegeve n in 1950) werd een nieuw~
handleidin g geschrev~n onder numm~r S 176 (M 65). In het aanvullin gsrapport S 176 (M 65A) zijn enige wenken gegevtn voor speciale gevallen, die niet met d~ algemene methodt kunnen worden behandeld (bijlage A, S 176(M 65) en (M 65A)).
S 1954-44 Overlevin gskansen van vleermuiz en
OJdrachtg ever: Een universit eitslabor atorium
~ serie korte rapporten over schattings mtthoden voor overlevin
gsk~nsen w~rd afgeslote n met etn m~morondum over een op regressie
mtthoden berustend e schatting (bijlage A, S 160 (M 60)).

-30S 1955 - 56 V~aagstukke~boekje
Interne opdrach t
De vtrzam eling van 50 oefenin gen, opgeste ld in het jaar 1954, werd
met 50 nieuwe oefenin gen aangevu ld, welke vermoe delijk in 1956 zullen
verschi jnen .
S 1954- 75 Cursus Toegèp aste Statist iek II
Int~rne opdrac ht
Deze cursus werd te Den Haag gegeven in de winter 1954 - 55 . De in
1955 behand elde hoofdst ukken vindt men in bijlage A, onder htt nummtr

S 155 (C6).

S 1955-1 Memoranda
Interne opdrach t
Het aantal memoranda (korte verhan delingt n over statisti &che methode n
bestemd voor toevoeg ing aen versl1g en) werd in 1955 met 10 stuks
uitgebreid (bijlag e A, S 168) .
S 1955-19 Operati ons Researc h
Interne opdrach t
De cursus O~erations ResLarc h , die re~d in 1954 is voorbe reid onder
opdrachtnumm~r S 1954-71, begon in Januari . In totaél
zijn
lessen
g€gcven, waarvan er 8 werden geleid door J. Kriens, ~in door10 Prof
de Wolff en ~~n door de heer G.W. Sebus . Na een aantal elemen taire. P.
voorbee lden is de simplex method e ter bepalin g van de
le oplossing bij linenir e program mering volledi g behand eld . Deoptima
cursus wordt
in 1956 voortge aet {bijlag e A, S 166 (C9) en S 167 (Ov5)) .
S 1955-23(5) Les 20 van de cursus Statist isch Analys t
Opdrach tgever: Een 3dv1esb ureau
Er is een toelich ting eeschr€ ven op les 20 (over variantieanaly~e)
van de cursus Statis t isch Analys t van de Nederla ndse Stichti
ng voor
Statist iek (bijl~gt E, S 1955- 23(5) .
S 1955- 23(9) V€rdel1n~ van de mediaan
Opdrachtge ver: Een edviesb ureau
In e€n kort rappor tje is d~ verdeli ng v3n de mediaan
oneven ste~k 
proeven uit een bekende verdeli ng beschre ven {bijlag e van
E, S 1955- 23(9)) .
S 1955-54 Colloqu ium Varian tieanal yse te D~lft
Ttn beho~ve van enkel~ hoogl~rartn tn leden van de w€tens
lijke
staf te De lft wordt onder ltiding van Prof , H(melr ijk een chappe
colloqu ium
over varient icanaly sL gehoudLn .

-3'1S 1955-62 Korte artikelen voor Statistica Neerl andica
Interne opdracht
De resultaten van enige r~cente onderzoekingen van de Statistische
Afdeling worden verwerkt in lrnrte artikelen van didactische aard voor
het tijdschrift Statistica . Twee van deze artikelen ZiJn gereed voor
publicatie (bijlage A, S 178 (M 67) en S 185 (M 72)) .
S 1955-78 Voordracht over lineaire programmering
Interne opdracht
De opdracht betreft de voorber0id1ng van e~n lezing in de ser1e actualiteiten van h~t Mathematisch Centrum (bijlage D) .
S 1955-90 Herhaling der Cursus Toegepaste Statistiek I
Interne opdracht
Op verzoek van een aantal belangstellende wordt de in 1953 - 1954
gegEven cursus Toegepastt Stetistitk I te Amsterdam herhaald onder
leiding van de heer R. Doornbos . Het betreft hier een elementaire
cursus, waarin alleen um aantal grondbegrippen worden behandeld
die nodig zijn om m~t vrucht eenvoudige stetistische litératuur te
kunnen lc zen .
S 1955- 92 Oriënteringscursus 11 Kansrel<en1ng €n Statistiek"
Interne opdracht op verzo•ok van de vereniging "Wimecos"
ren behoeve van wiskundbleraren, die , indien de voorgestelde wijzi~ngen in het onderwijsprogramma der scholen voor M. O. en V. H.M. O.
rouden worden ge~ff Pctueerd , onderwijs zullen dienen te geven in de
wiskundige statistiek en die behoefte gevoelen aan het verwetven van
een overzicht over de belangrijkste gangbare statistische methoden,
is .e.e:n or:i~nt_Etrirgss_ursus in voorbereiding .
S 1955-95 VOÖ.rdracht o·vër het mengen van poeders
Interne opdr acht
Voor.bereiding voor een lezing te houden op de dag voor industri·e1e statistiek 1956 .
s "1955- 96 Inleidend collE!ge Statistiek
1
Int<::rne opdrBcht
Voor het ~lcmentair~ college dat Pr~f . Hem~lrijk te Delft geeft,
wordt een nieuwe syllabus samengesteld .
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Probl eemb espre kinge n en cons ulten
S 1955- 2, S 1955- 3 en S 1955- 43 Korte mond eling e
resp . schr iftel ijke
consu lten
In 1955 werde n over 4 onder werp
schr iftel ijke advie zen verst rekt
(S 1955- 2) , over 46 onder werpe n enmond
eling e advie zen (S 1955 -3), ter~ijl 10 perso nen de afdel ing cons
ultee rden in verba nd met de voorberei ding van een disse rtati e of een
enscr iptie , Van deze advieze n betro ffen 20 de toepa ssing van exam
stati stiek op medi sch en bio logisc h gebie d, 10 toepa ssing en op techn isch gebie
d , 9 de theor ie
van eenvo udige metho den, terw ijl de overi ge betre
kking
hadde n op
andere gebie den, zoals socio logie , taals tatis tiek,
geolo gie, psych o logie , econo mie enz . (bijl age G, No 1- 27)
S 1955- 10, 21 Beoo rdeli ng manu scrip ten
In totaa l werde n 6 nieuw e manu scrip ten ter beoo rdeli
ng ontva ngen .
~en hierv an is nog in beha ndeli
ng.
S 1955- 23, 26, 30, 40 Re~elm~tige probl eemb espre
kinge n met in de
orach ,jk werkzame stati shsc he 1nst1 tuten en afdel
ingen
Het aanta l advie zen vers trekt aan de stati stisc he
afdel ingen van
industri~le onder nemin gen, advie
sbure aux en
eidsb edrij ven werd
opnieuw uitge breid . Dit jaar werde n 25 nieuw eoverh
onder werp en in behan delin g genomen tegen 15 in het jaar 1954
groo tste deel deze r
advie zen heeft betre kking op de verw erkin, g Het
van waar nemi ngsm ateria al
betre ffend e industri~le exper imen ten en kwal
iteits berek ening en.
~nkele zijn uitge groe id tot opdra
chten voor een litera tuuro nder zoek
of voor theor etisc he onde rzoek ingen van grote re
omvang (bijl age G,
~lo 28- 41) •
S 1955 -35, 49, 52, 53, 66, 67, 89 Probl eemb espre
kinge n met weten schäp peliJ ke inste lling en
In 1955 was er regel amtig conta ct met
genw oordi gers van een
aanta l wete nscha ppeli jke insti tuten enverte
labo rator ia. Enige bespr oken
onder werpe n vind t men in bijla ge G, No 42-45
.
s 1955- 63 Elec toraa l onder zoek 1956
i opdra chtge ver: Nede rland se kring voor Wete nscha p
en Polit iek
Advie zen werde n verst rekt betre ffend e het inric hten
en de analy se
van een enqu ête in een van de randg emee nten van
Amste
rdam naar de
~ate waar in de polit ieke gezin dheid
van de bewo ners aan veran de ringe n onde rhevi g is en 1e facto ren die op
deze veran derin gen van
invlo ed zijn .
1
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! · Werk groep en, comm issies , iqter natio nale
··

betre~kingen

S 1954 ~82 Woor denbo ekcom missie
Een comm issie, besta ande uit Prof , Heme lrijk, Mej.
en Mej . H. A. Kuipe rs , alsme de Dr Chr . RUmke , hoofd A.M . J.A. Verbe ek
logis ch labor atoriu m der Vrije Univ ersit eit, verza van het farma co melt relev ante
stati stisc he terme n voor een medis ch woord
enboe k (bijla ge F) .
De stati stisc he afdel ing was in 1955 o . a . verte genw
oordi gd in de
volge nde werkg roepe n en comm issies :
S 1955- 4 Studie~ro~p toepa ssing stati stisc he probl
emen
(Prof . Heme lrijk)
S 1955- 6 Exam~~issie stati stisc h analy st
(Prof . Heme lrijk)
S 1955- 8 Tabel lenco mmis sie van de Veren iging voor
Stati stiek
(Drs Krien s)
S 1955- 12 Bestu ur van de mathe matis che secti e van
de Verenigin~

voór ~tatisttek
----- - ---- -

(Prof . van Dantz ig en Prof . Heme lrijk}
S 1955- 11 Nor~9J:.i~atie - commissie 70
Subco mmis sie 70a, Nauw keurig heid van meet resul taten
(Prof , Heme lrij1.
(beno emd-t ot vóór zitte r), Prof . van Dantz ig) .
Subco mmis sie 70b, Nome nclatu ur en symb oliek (Prof
zitte rj:Pî ·or:-1 reme lrijk, Mej . Verbe ek, Ir Bloem , van Dantz ig (voor ena) .
De verga derin gen van deze comm issies werde n bijgew
het bijzo nder voor de norm alisat iecom missi e veel oond , terw ijl in
voorb ereid end werk
werd verri cht , Spec iale onder zoeki ngen werde
n verde r verri cht vo~r:
§_-1.255-7. Werkp;roep econometr~he E!:_O.blemen
Deze werkg roep, besta ande uit verte genw oordi gers
van versc hillen de
overh eidsi nstel linge n en hoges chole n hield 3 bijeen
koms ten , Op één
van deze bijee nkom sten sprak Mevrouw _Kler k - Grobb
en
over ~etting 
corre latie • Deze lezin g werc:t aanleiding-to~
re onder zoèki ngen
' oPdi t punt (zie rubri ek b, S 1955- 85) . Verdeverde
r werd voor deze werk groep een studi e ger:iaakt van de facto
· Werd onder S 1955- 74 (zie rubri ek b) . r - analy se, welke voort gezet
S 1955- 9 Redact~e-~k_.'.:ê.tatistica Neerl andic a"
Tenge volge van het feit, dat Prof . Heme lrijk tot
het tijds chrif t werd benoe md, is de omvan van de hoofd redac teur van
admi nistra tieve
werkzaamheden toege nome n . Daarn aast werde ng 13
delin g ontva ngen; 5 van deze artik elen zijn nogartik elen ter beoor behan delin g van enise in 1954 ontva ngen artik elenin behan delin g. De
werd afges loten .
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S 1955-11 Deltacomm issie
In dit jaar hadden enige besprekin gen plaats met vertegenw oordigers
van de Rijkswate rstaat, terwijl op vergaderin gen van de werkgroep en
1 en 6 uitgebrei d mondeling verslag over de onderzoek ingen van het
Mathemati sch Centrum werd uitgebrac ht . Verder werden twee rapporten
van de Rijkswate rstaat en een rapport van het K. N. M. I . (bijlage F)
beoordeel d, die verband houden met de werkzaamh eden van de Delta commissie .
·
S 1955-88 Enqu~te van Internatio nal Statistic al Institute
Op verzoek van de Untsco heeft het Internatio na1Stat1 stical Institute
een onderzoek ingesteld naar de toestand van het onderwijs en het
wetenscha ppelijke onderzoek op statistisc h gebied in diverse landen .
De gegevens over Nederland werden verzameld door het Mathemati sch
Centrum . De resultate n zijn in een rapport weergegev en {bijlage E,

s 1955-88(1 )) .
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Bijlage D
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jst van lezingen, gehouden do9r leden van de Statistische Afdeling
5
~

' 1

ConstancE van Eeden, Eén toets voor de gelijkheid van kansen tegen
een bepaalde klasse van ~lternati~ven (o . a .
verloop), serit Actualiteit~n van het Mathe matisch Centrum,Amsterdam, januari.
2. Constanct van Etden, Een toets tegen verloop van eLn aantal kansen,
Jaarvergadering van de Vereniging voor Statistiek , 's-Gravenhage, maart .
3. J . KJ>iens,
Econometrisc~e beschouwingen over de optimale
11

hoo~ten

4. D. van Dantzig,
5. J . Kriens,

6. D. van Dantzig,

7. J. Hemelrijk,
8 . A.R. Blocmena,
9. D>.

de

Leve,

van

d~1~en, voo~

de

Econo~~~ch. .S~at~a

tische Studiegro~p, Amsterdam, april.
Tien jaren wiskundise statistiek, Statistische
Dag 1955, juni (bijlage C, SP 46) .
Extremum van ten lineaire functie onder lineaire bijvoorwaarden, serie Actualiteiten van
het Mathematisch Centrum, Amsterdam, october.
Enkele prolegomena voor een wet~nschappelijkc
didactiek van wiskunde en statistiek, vacantie
cursus Methematisch Centrum, Amsterdam, november {bijlDge A, S 181 (V11)).
Wat is en waarvoor dient de statistiek? vacantiecursus Mathematisch Centrum, november (bijlage A, S 182 (V12)).
Samenvatting van de axiomatische opbouw van de
waarschijnlijkheidsreke ning, Amsterdam, Mathematisch Diepuutgezelschap, november.
Critischt beschouwingen over de statistis•he
aspecten ven de factor analyse, Biom~trische
Dag, Utrecht, december .

Bl,Jlage E

JJat van

vtr~lcgcn v~n

colloqui· tn

v1~

v 1orlopig1 rapporten

1eel2l no1i; r,l1, t vo 1 tooide opdrachten d( r [.îtrt istische Afdc 11 ne:

S 19?4-68 (1)
s 1955-23 (?)
S "9??-2~

é~

(2)

Zi~ b1Jl8fC

P.

'i. ::ioorn~ot· 1..r• .;. t.t.mdr.:.j'-:,

{Hoofèstuk XIX)

b1..treff~nde

Vl''l , 1,

fo{.li:;htini:; bij ::"s 2C
isU~ch Ana:yst
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voer d( :inc:i\.,..;tr.1. ... 1' .
(9) Ph. v;:m E'terer 'lt.rii"li.r.~ vnr. .ic -n"dt·.m vc.r: s;:1..1::kprc•vLn vnn 1..t~ -ntv1..n ~~nt~l w~frncminren uit een
r,eg(ven

Vêrdcl·n~.

S "1g55-88 ( 1) J. RoosLn> rli:.µort
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C'l
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the •irt.scm: pcsi t lon ,;f statisin th1.. Ncthcrl8nds.

rea~3rch
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BiJlege F

t van publicaties v~n derden, waarin ~dviezen of rapporten von de
.1stischE: Afdelin verwerkt of o enomen zi n

Groot Woordenboek der Genteskunde , Dr H. R.M . de Haan en W. A. L.
Dekker, Stafl€u, Leiden.
J. de Wilde, P.J . van Nicuwenhove n, Waarn•mingE:n betreffende de
winterslaap van v l ~ermuizen ; publicatier eeks VII (1954) van het
Natu~r -hi stor1ach Genootschap Limburg (pag . 74) .
P . J. Rijkoort, D~ frequ~nticverdeling van de tijdsintcrva llEn
tussen de opeenvolgend e NW- stormen en de onderling~ onafhanke lijkheid in het optreden van dez~ stormen, Wetenschapp elijk
rapport W.R. 55 - 011 (R III-161 ) van het K. N.M.I . te De Bilt .

Bijlage G
eeltelijke lijst van onderwerp~n, waarover door de Statistische
eling besprekingen werden gevoerd en korte adviezen werden verekt.

1 . Invloed van het doubleren van klassen op de studieresultaten
van M.0 .- lee~lingen .
2. Bepaling van de korrelgrootte van poeders .
3. Vergelijking van de diameter van rode bloedlichaampjes bij
mannen, vrouwen en zwangeren .
4. Bloedtoevoer van de hersen€n bij konijnen .
5, Sociologisch onderzoek van de evacu~s uit de in 1953 overstroomde gebi~den.
6. Trek van aaltjes.
7 , Toonhoogte-variatie in spreektaal.
8. Vorderingen van schoolkinderen in Noord-Brabant in relatie tot
milieu-factor1;.n.
9 . Roulette-problemen .
10 . VermosidhEidsprocven met m€talcn .
11. Statistische betrouwbaarheid van de uitkomsten van bepalingen
van het alcoholgehalte van het bloed.
12. Bemonstering van ertsgcbieden.
13. Vergelijking van olievelden.
14. Enquête over vrijetijdsbesteding.
15. Wiskundige modellen voor financieringsproblemen .
16. Frequentieverdeling van de duur van telegrammen.
17 . IJken van gasmeters .
18. Bevolkingsonderzoek in de N. 0.-Polder .
19. Cardiogrammen van honden.
20. Caries bij ratten .
21. Toepassing factoranalyse biJ een gedragspsycholgisch onderzoek.
22. Wachttijden van treinen op ~nkelsporige baanvakken .
23. Korrelgrootte van zand uit de Waddenzee.
24. Toepassing van de Poisson-verdcl1ng bij cosmisch~ straling.
25 . Betrouwbaarheid van referenda gehouden tijdens het Nazi-regime
in Duitsland .

J

-4426 . Wiskundige b€:schouwingen over monet'air evenwicht.
2'7 . De verdeling van plankton in het water .
28 . Kostenbepalende factoren bij de fabricage van waterpompen .
29 . Periodiciteit in de dikte van garens.
30. Analyse van resultaten van Szondi-t~sts.
31. Vergelijking van de koppen van een rek- en verdeelstoel .
32. Vergelijking van de draadknoopmachientjes.
33 . Poreusheid van het oppervlak van scheepsschroeven.
34 . Kwaliteitsbeh~ersing bij garenbreuk.
35, Het soortelijk volume van postzakken.
36, Personeelsverloop bij de girodienst.
37 . Steekproefonderzoek van spaarbankrekeningen.
38. Contr6le telefoongesprekkentell ers.
39. Storingen van telefoonkiezers.
4o. Slijtage van contactlampj€s van hefdraaikiezers.
41 . Weegproeven met dunne wolframdraad.
42. Schatten van parameters bij een exponentiMle verdeling.
43. Selectie en training van lager leidinggevend personeel.
44 . Stijging van de polsfrequentie van ratten onder invloed van
b~paalde injecties.
45 . Persistentie van de dagelijkse hoeveelheid neerslag.

-45Verslag van de Rekenafdellng
1. Personeelsbezetting
Bij de aanvang van 1955 bestond het personeel uit ~4 personen,
te weten :
Leiding :
Chef :
Prof. Dr. Ir. A. van Wijngaarden
Medewerkers :
Drs. J . Berghuis Ir. A.J .W. Duijvestijn
Secretaresse/typiste : Mej . P . A. Pronk
Rekenkamer :
Adjunct - medewerkers :
J.A. Zonneveld
M. L. Potters
E . W. Dljksl,ra (programmeur)
Assistenten :
C.B. H H Schindler
Me j . G . Bot te rwe g
Mej R.D.M. Mulder
Mej G.C . F.E . Alleda
Mej L. Kaarsemaker
Senior-rekenaars te rs:
Me j. O. A. Hurts
Mc j . M.G . Debets
Mej . H. C. Hagenaar
Mej . IJ . M. Haanappel
Rekenaarsters :
Mej. A. M. Berends
Mej . L.J . Hertog
Mej M.G .N. de Jong
Mej. M.E . Res
MeJ. c . B. Lapré
Mej . L. Meyers
Mej . M. J . H. Römgens
Me.j . ll . W. v.d . V~gt
Laboratorium: Medewerkers :
Dr . O. A. Blaauw
Drs. B. J. Loopstra
Drs. C.S. Scholten
Drs. J.T . Kager
Technischhoofdass1stent : L. C. G. v .d. Berg
Technicus :

P H.J. Stut

?hysisch- assistente : MeJ . T. Oltmann
Technisch - assistenten :
L. Mathia ssen
J.W . Ossebaard
J . H. Jansen
Q. J. Rijke
H.J . zander
W. de RiJcke

-46J.F . Kuik
K. Abrahams
L.G. Markies
Mt: j . ,J . 1': . c . van Es
Werkplaa ts:
Instrumen tmakero:A .M.G.J. LaFleur
R. H. Jonkvr
leerl. instrumen t- W 6 . M. van I..::cuwen
maKer :
In de loop van het jaar vcriieten de medewerke rs
Dr. GA. Blaauw en J.T Kager van het laboratori um en J. Berghut-:· van de leiding der afdeling het Mathemat isch centrum
om in dienst te tred~n van andere in3telling~n; de eerste
twee per 1 april, de lootst~ per 1 acptembi::r .
De adjunct-m edewerker J . A, Zonncvcld werd, nadat hij
zijn doctoraal- examen in de wlskunde had afgelegd, bcnodmd
tot medewerk er.
Als nieuwe mçdcwerke r trad in october in dhmst Dr. Ir .
D.J. Hofsommer.
Van de rekenaars ters verli0ten in 1955 Mej. G. Botterweg
en Mej IJ.M. Haanappel het Mathemat isch c~nirum wegens hu welijk; Mej L.J . Hartog, Mej. H.W. van der Vegt en MCJj.
L. Meyers wegens 5tudie voor ondcrwij~eres. Tot het laatste
besloot ook de secrctaress~ van de afdeling M~j. P.A . Pronk,
die per 15 mei afschci..d nam. Zij werd '\.n septembGr origtJvolgd
door M0j. G A.J. Schalij. In d~ tusscnlig~ende periode werd
het werk overgenom en door Mej. M. Schijf van de administ ratie.
Als nieuwe rekenaars ter trad in october Mej. H.M . Kikk~rt
in dienst.
Het tecti.nisch personeel werd uitgebrei d met twee technici voor het 13borator ium, te weten C. Heman per 15 juni •m
W. van de Stadt per 15 augustus. Als technisch - assistent en
traden ln dienst P . Heitlager (per 15 februari) , R. Scheepmaker (per 6 juli) en J. Mos (par 24 october) . F.J. Mangelsdorf, die pûr 1 juli als technicus w~rd aangestel d, v~rliet
het M.C . reeds weer in dezelfde maand.
Gedurende de zomermaanden waren weer enkc lc studenten
op het 1.aborator ium werkzaam, hetzij voor halve, hetzij voor
hele dagen .
De assistent en L. Mathiasse n en Mej. T . Oltmann namen
resp . per 1 februari en 1 december afscheid van het rlj . C.;
De heer Mathiasse n keerde terug naar Fokker, Mej . Oltmann
kreeg een aanstelli ng als physisch -ascisten tc .aan de Ge mcenteli,1 ke Universi teit v;:in Llmc:;terdam.
W.G . M. van Leeuwen, leerling-i nstrumen tmaker, verliet
het Mathemat üch C.:mtrum per 6 october; hij werd opgevolgd
door P.A . Schonevel d.
Aan het einde van het jDar bestond het personeel van de
Rekenafde ling derhalve uit 41 personen.
Aan de h~er Dr. P.J . van Albada werd eind 1955 enige
weken gastvrijh eid verleend. Prof . H. D. Euskey was gedurende de zomermaanden bij het M.C. werkzaam en verrichtt e onderzoekingen op het gebied van de structuur van clectronia che
rekenmach ines.
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bruik te maken van onze ponskaartenin stallatie. Het onderzoek gaf aanleiding tot zeer uitvoerige berekeningen.
R 252 Programmeren voor de Gamma.
Opdrachtgever~ een industrie.
Begin 1954 verzocht een industrie aan het M. C. een zij ner medewerkers te wlllen aanwijzen om de wetenschappelijke moeilijkheden te overwinnen, welke zouden rij zen in verband mat het werk van de electronische reken eenheid Gamma.
~ 261 Cosmische straling
-~
Opdrachtgever : Een Universiteitsla boratorium.
Een aantal drievoudige integralen werd b~rekcnd. Een
integratie kon analytisch worden uitgev~..:::::.•d . Verder
herden ontw i kkelingen voor grote en kleine waarden van
de paraffieters gegeven. Ook is een uitgebreid rapport
verschenen {zie blz . 54 ).
R 275 Ground- wave - propagation II (I.T . U. )
Opdrachtgever : C. C.I .R.
De zeer uitvoerige berekenLngen, welke in het voorgaande jaar werden begonnen, werden in het t.e&in van dit
jaar op de ARRA uitgevoerd en de resultaten aan de
opdrachtgever opgeleverd.
De publikatie er van zal spoedig geschieqen . Gedurende
een aantal weken werkte de ARRA aan deze berekeningen
niet alleen, zoals ~ormaa~de nachten maar ook de weekends door .
R 286 Electroforese
Opdrachtgever : een Universiteitsla boratorium .
Zoals aangekondigd in het vorige jaarverslag werd door
een medewerker verbonden aan genoemd laboratorium een
ARRA- programma gemaakt. Sedertdien heeft de ARRA voor
een aantal parameter- combinaties bereken i ngen uitgevoerd.
R 288 Verheffing van Fennoscondia .
npdrachtgever : een ~oogleraar .
• e numerieke behandeling van een groot aantal integralen, welke optreden in de theorie van de verheffing
van Fennoscandia na ontlasting van een ijsdek,werd
voortgezet en na inschakeling van de ARRA voltooid .
R 289 Sommerfeld-int egraal
Eigen research,
Een onderzoek betreffende een asymptotische eigenschap
van integralen optredend in de antenne - theorie. De
resultaten zijn neergelegd in het proefschrift van
Dr . J . Be rghu is .

R 295

R 298

R 299

-49Simplex-methode
Opdrachtgever: een overheidsinstelling .
Uitgevoerd werden de berekeningen betreffende 13 matrices van 17x35. De berekeningen geschiedden op de
ARRA .
Golfweerstandsberekeningen van geidealiaeerde scheepsvormen
Äodrachtgever: een scheepsbouwkundig laboratorium.
In voorbereidend stadium.
Subtabellatie t .b.v . m.s. Sologne
Opdrachtgever: een scheepswerf.
Deze opdracht werd uitgevoerd op een National-machine.
Enkele integralen
Opdrachtgever : een Uni vers ite i ts laboratorium.
Kleine aanvullende berekeningen .
Machten
Opdrachtgever : een particulier.
Elementaire berekeningen t.b.v. roulette-onderzoek.
Kernreactoren
Opdrachtgever: een keuringsinstituut.
Derekening van eigenfunctiesystemen van partiële differentiaalvergelijkingen betreffende ontwikkeling en
constructie van de Nederlandse kernreactor. De berekeningen zijn grotendeels op de ARRA uitgevoerd.

~

}OO

:n

301

~

302

R

3(')3 Mal.rlx

Opdrachtgever : een research-laboratorium.
Bepaald werden 7 eigenvectoren van een matrix van orde
22. ~e berekeningen geschiedden op de ARRA.
R 304 Neutronenverdeling
Opdrachtgever : een research-laboratorium.
Oplossen van een differentiaalvergelijking t.b.v. een
kernreactor met behulp van een Fourier-ontwikkeling.
R 305 Matrixinversie
Opdrachtgever : een industrie.
~plossen van 10 lineaire vergelijkingen met 10 onbekenden .
R 306 Lichaamsmaten vrouwen ·
Opdrachtgever : een statistisch bureau.
statistische analyse t.b . v. een nieuw maatsysteem voor
de damesconfectie, Do berekeningen

ponskaarten-machine8 uitgevoerd.

we~den

op de IBM-

-50R 307 Iteratie van 21 Hncaire verp;elijkingen
epdrachtgever: een universiteitsinstituut .
Een aantal stelsels werd door middel van iteratie opgelost met behulp van de ARRA.
R 308 Fast-fission factors
Opdrachtgever: een research-laboratorium.
~erekenin~en betreffende ontwikkeling van een kernreactor. neze opdracht ~ordt in 1956 voortgezet.
R 309 Landau-reeksen
Eigen research.
Op de ARRA werden een aantal reeksen gesomme~rd, om
na te gaan of de primaliteit van kleine natuurlijke
getallen met behulp van de eerste 111 nulpunten van
de Riemannse Zetafunctie vast te stellen is.
R 310 Tabellatie polynomen
Eigen research .
Routinewerk op de ARRA.
R 311 Zonsverduistering
Opdra,: :htgever : een overheidsinstelling .
Met het oog op de veranderingen in de ionosfeer werden
voor een drietal stations op verschillende hoogten
de schijnbare positie van de zon t.o . v. de maan en
verduisteringsfracties berekend voor een bepaalde
volledige zonsverduistering. De berekeningen werden
op de ARRA uitgevoerd.
R 312 Scattering factors
Opdrachtgever: een Universiteitslaboratori um.
\
Deze opdracht behelsde de berekening van een aantal
integralen en ze werd ui:gevoerd op de ponskaarteninstallatie . Een publika~ie in een kristallografisch
tijdschrift is te verwachten.
R 313 Trillingen van een hangb~ug
Opdrachtgever: een overheidsbedrijf .
Gedeeltelijk opgelost werden differentiaalvergelijk ingen betreffende het gedrag van een hangbrug onder invloed van een zich verplaatsende belasting. De opdracht werd op verzoek van de opdrachtgever gestopt,
omdat dit type hangbrug niet gebom\ld zal worden.
R 314 Gaswtsseli~g in de l ong
Opdrachtgever: een particulier.
Elementaire berekeningen, verband houdende met de
gas wisse 11ng in de long, werden uitgevoerd,
R 315 Inductie-berekening gele idende bollen
Eigen research.
Berekeningen op de ARRA als oefening in het programmeren.

-51R 317 Kabel Holland -Denem arken
Opdrac htgever : een overhe idsinst elling .
Voor een te leggen zeekab el met een aantal repeate rstation s werden impeda ntieber ekening en uitgevo erd voor
versch illende freque nties en voor een aantal verond erstelde breuken en afsluit condit ies daarvan . De berd keninge n geschie dden op de ARRA .
R 318 Tempera tuursw isselin g in de atmosf eer
Opdrac htgever : een i1stitu ut voor hoger onderw ijs.
Bereken d werden functie s waarin optrade n Bessel -functies van de 1e soort van willeke urige orde en complex
argume nt . De bereken ingen geschie dden op de ARRA.
R 319 Fotosyn these
Opdrac htgever : een resea :-~h-l2.bo1atorium .
Opgelo st werden met behulr van de ARRA een 500-ta l
stelsel s van 2 simul~a ne, niet-l ineaire differe ntiaalvergeli jkingen van de 1e ord0
!\ 320 Researc h partiël e "tt;fere ntiaalv ergelij kingen
Eigen researc h .
Onderzo ek om de conver gentie van de iterati e van een
bij partiël e differe ntiaal · vergeli jkingen behoren a
stelse l differe nt i aalverg elijkin gen op te voeren
door verschu iving van de eigenw aarden van de matrix .
~ 321 Approx imatie logarith men
Eigen reRea r ch .
Gecons trueerd werd een functie die in een zeker interval de logarith me approx imeert rnetgeg~ven precisi e
en geschik t is voor automa tische rekenm achines .
R 322 Approx imatie Gamma - functib
Elgen researc h .
Gecons trueerd werd een functie die in een zeker inter-·
val de Gamma -functie approx imeert met gegeven precisi e
er. geschik t is voor automa tische rekenm achines .
R 323 Simplex -method e
Opdrac htgever : een statist isch bureau .
Bij deze opdrac ht trad op een matrix van 17x42.
~e bereken ingen werden uiteind elijk op de ponska
artenmachin es uitgevo erd .
R 324 Hogere graads vergeli jk ingen
Opdrac htgever : een particu lier
Bepaald werden de oplossi ngen van enige hogere graads vergeli jkingen , afkoms tig uit de theorie van de struc tuur van bepaald e or~anische verbind ingen.
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Opdrach tgever : een overhei dsinstel ling
Een ARRA-programma werd gemaakt en voorlopi ge berekeningen werden uitgevoe rd met betrekki ng tot het vraagstuk van de stoten door aanlopen van de wielflen zen
van een spoorwe gvoertui g tegen de spoorsta ven .
R 326
soort
Eigen research
Ten behoeve van opdrach t R 318 werd een ARRA-programma gemaakt voor de bereken ing van Jp(z) met p röeel,
niet negatie f geheel en z complex .
R 327 Differe nties
Opdrach tgever : een research -laborat orium
Op de Nationa l werden van een numeriek gegeven functie
differen~ies bepaald.
R 3îB Research simpte ~-methode
Eigen research .
Ten behoeve van opdrach t R 323 werd een prngramma voor
de ponskaa rten-mac hines gemaakt . Een publika tie is in
voorber eiding.
R 329 Gewicht en van gietijze ren bussen
Opdrach tgever: een industri e .
Bepaald werden de gewichte n van enige duizende n typen
gietijze ren bussen; deze werden op de ARRA uitgerek end .
R 330 Mathema tische scheepsv ormen
Opdrach tgever : een scheepsw erf.
R 331 De stelling van Wolstenh olme
Eigen rese3.rch
• P de ARR.'\. .!erd nagegaan of een priemge~al p te vin3
den is, zodan~g dat 1 + ~ + 5 + .... + p:;- ?:1 (mod p ) ,
i . p.v . (mod p ) zoals geldt volgens de stelling van
Wolstenh olme . Dit bestaat zeker niet voor p ~ 367 .
R 3)2 Subtabe llntie
Opdrach tgever : een scheepsw erf .
Bij deze opdrach t werd de National -machin e gebruik t .
R 333 Matrix-p rogramm a's
Eigen research .
Versche idene m~thodes voor inversie van matrices en
voor het oplossen van stelsels van lineaire vergelijkinge n werden geprogra mmeerd voor en getest op
de ARRA .
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Opdrach tgever: een Univers iteitslab oratoriu m.
Op de National -machin e werd een viertal numeriek e
gegeven functies gesubta belleerd .
R 335 Multilen gte programm ering voor de ARRA .
Eigen research .
?en begin werd g~maakt met een algeme~n programma .
R 336 Ana lyse van spaarban krekenin gen
Opdrach tgever: een overhei dsinstel ling.
De definiti eve opdrach t volgt in 1956 .
R 337 3ubtabe ll atie
Opdrach tgever : een scheeps werf.
Bij deze opdrach t werd de Na~ional - machine gebruik t .
R 338 SubtAb ellatie
Opdrach tgever: een scheeps werf.
Bij deze opdrach t werd de Nationa l - machine gebruik t .

R 340

Stofbesparin~

Opdrach tgever : een industri e .
Een ARRA - programma werd gemaakt voor uitvoeri ge combinatori sche bereken ingen .
II. Wctensc happeli,J ke

ondcrzo~klni:l,~

Eigen research werd verrich t bij de onder I genoemde opdrachten :
R ~2.1±. Research IBM- machine s
R 289 Sommer feld-inte grnal
R 309 Landau~reeksen
R J10 Tabella tie ~olynomcn
R 315 Inductie bereken ing geleiden de bollen
R 320 Research partfèle differen tlaalver gelijkin gen
R 321 Apçroxim atie logarith men
R 322 Approxi matie Gamma- functie
R 326 Bereken ingen van de Besscl- functies van de 1-: soort
me\. c::o1ueJ.e~ _D;r:i<;~meri~ _e:n _re~1e ; n_~e~--~ega"t;ie)'..~~.ri:e_ le
ui-ae .

R 328 Research simplex - methode
R 331 :»e stelling van Wolstenh olme
R 333 Matrix-p rogramm a's
R 335 Multilen gte programM ering voor de ARRA.
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E. W. ~ijkstra and A . van Wijngaarden
-u •!Ju Table of' Everett 1 s interpolatio n
f\-<-1 1 coefficient s .
E.W. :l.ijkstra
MR 17 Handboek voor de programmeur-FERTA I.
E. W. D~jks tra
MR 20 Handboek voor de programneur-FERTA II.
E.W. Dijkstra
MR 21 Het communicati e-programma van de ARRA .
~LL. Potters
MR 19 A matrix method for the
solution of a linear second order difference
equation in two variables .
J.A. Zonneveld and
J. Berghuis
MR 18 The asymptotic expansion
of a special function and
some relatlons with Bessel
functions.
A.J.W. Du\jvest~jn 2nd
J. Berghuis
R 261 The computation and the
~~-- expansion oI' some triple
intcgrals originatlng from
the theory of cosmic rays.
J . Berghuis, IJ . M.Haanappel and M.L . Potters
New calculation s of Rtomic scattering factors.
'R~?"? ll.(Verschene n in Acta Crystallogr aphica, Vol. 8, part 8, aug. 1955)
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Ont.Nikke~ln~

van de Rekenaç~~l"3tuur:
a) riet aantal tafelrelronm achines werd in 1955 niet uitgebreid. Een der clectrischc machines werd eind 1955 nf gevoerd, wegena onl'1P.rl3telbn.rê t!êbreken. · ...
b) In de IBM-install atie kwam 1n 1955 5een verandering .
c) In het verslagjaar is de ARRA vrijwel continu in bedrijf
geweest, te weten ook gedurende de nachtelijke uren. In
het begin van het jaar maakten gecomplicee rde spoedeisende werkzaamhed en het 7 elf's noodzakelij k, dat de machine
gedurende enkele weekends in gebruik was . Omstreeks mei
werd de relais-sele ctie voor het magnetische trommelgeheugen vervangen door een electronisch e selectie, waardoor de 3nelheid met ongeveer een fac~or 2 werd verhoogd.
ET'kele n::idere verbetering en nun dit onderdeel werden tegen
ret elnde van het verslagjaar nog aangebracht . De vcr':"anging van de selenlumgel ijk1·lc nters door germaniurr.ge. 1.1Jk-
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betreffende onderdelen werd hiermee bereikt. Tenslotte werden in- en uitvoer aanzienlijk verbeterd door vervanging van
de oude bandlezer door een snelle (Ferranti) bandlezer en de
toevoeging van een bandponser . Enkele nieuwe l"lp<lrachten nodig
voor het besturen '180 deze elementen\'.eI'd€n inde nroune ingebouwd .
d) Omstreeks de maand maart werd besloten de plann~•i met betrekking tot de AERA (zie jaarverslag 1954) voorloçig te laten
rusten en de constructie van deze machine ui~ te stellen tot
zekere technieken welke daartoe gebruikt zouden moeten worden
aan een meer diepgaand onderzoek zouden zijn onderworpen en de
benodigde elementen vlotter verkrijgbaar zouden zijn .
e) In plaats daarvan werd in het voorjaar een begin gemaakt met
het ontwerp van de ARMAC (s_utome.tische }lekenmachine MAthema tisch Centrum) welke machine als een tussenstadium tussen
ARRA en AERA te beschouwen is . Omstreeks mei werd begonnen
met de constructie terwijl rredio Juli de eerste testproeven
konden beginnen . Gehoopt wordt dat deze machine in de loop
van het volgend jaar tn bedrijf gesteld zal kunnen worden .
De opdrachtencode vertoont veel overeenkomst met die van de
ARRA , terwijl de snelheid en . 30 à 40 maal hoger ligt. pe ge heugencapacite it bedraagt 3584 11 woorden-langzaa m-geheugen"
(magnetische trommel) en 512 "woorden-snel-g eheugen" (magne tische ringkernen) .
f) De FERTA, gebouwd in het M.C. werd in de eerste ::manden van dit
jaar volgen~ de gestelde richtlijnen vol~ooid en op 1 april aan
de N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigfabrie k Fokker overgedragen. Tijdens de drie maanden volgend op deze overdracht,
gedurende welke het M.C. contractueel verplicht was, eventuele
storingen aan de machine te verhelpen, behoefde te dien einde
slechts eenmaal voor een kleinigheid een bezoek aan de Fokker
fabriek te worden gebracht . Ook gedurende de rest van di~ jaar
heeft deze machine volgens mededeling van de gebruiker aan de
verwachtingen voldaan.
IV. Werkzaamheden van andere aard:
a) De afdeling onderhield ook in 1955 weer een geregeld contact
met centra van wetenschap en industrie in blnnen- en buitenland, hetgeen onder meer tot uiting kwam in de diverse opdrachten , die haar werden verleend.
(zie onder I blz . 47)
Vele adviezen en inlichtingen aan tal van deskundigen op
allerlei gebied, werden ook dit jaar weer verstrekt .
b) In 1955 besteedde men veel zorg aun de scholing van het personeel :
Ter instructie van personeel van ARRA en ARMAC werd in de twee de helft van 1955 een begin gemaakt met het geven van twee
wekelijkse cursussen, te weten :
Een cursus "Programmeren voor smtou;atisch~ rekenmachtnes 11
- - o .1. v. Prof. t>r. Ir. ;.. . van Wijngaaraen en de
'heer E.W. » ijkstra
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en een CUI'SllS "Constructie van automatische ~~kenm~!ê.§ o . 1. v,
de heren B. J. Loopst ra en ""C-:S . Schol ten. -- -Beide cursussen, die in 1956 zullen worden voortgezet, mogen zich
mede in een grote belangstelling verheugen, ook van de zijde van
industrie - en bedrijfsleven ,
Voorts moge !n dit verband worden genoemd het maandelijks collo~ "Automatische r.e.k.enmach:l.~s" dat het Mathematisch Centrum
evenals~fnde vorige jaren, organiseerde in samenwerking met andere research ~ instellingen en waaraan door vrijwel a~le medewerkers
wordt deelgenomen.
Voor de rekenaarsters gaven Ir A. J .W. Duijvestijn en Mej . R. D. M.
Mulder cursuss.!lll over analyse, numerieke methodes en P_E:,?grammeren
voor déÄRRA .
c) Prof.Dr Ir A. van Wijngaarden bezocht met enige van zijn medewerkers , te weten de heren B.J . Loopstra, C.S . Schol ten en E .W. Dijkstra een van 25- 27 oktober te Darmstadt georganiseerd congres over
electronische r ekenmachines, waar zij allen een voordracht hielden:
Prof . Dr Ir A. van Wijngaarden: "Wissenschaftliches Rechnen in den
Niederlanden 11 ;
B.J. Loopst ra: "Processing of formulas by machines";
C. S. Scholten: "Transfer facilities between memories of different
kinds";
E .W. Dijkstra : "Iterat ive processes fo-c the computa tien of
elementary functions".
I n de maandelijkse serie "Actualiteiten" werd door de heren M.L.
Potters en Dr Ir D,J, Hofsommer resp . in maart en november een
voordracht gehouden (zie b l z,10) .
Voor de P .T .T . gaf Ir A. J .W. Duijvestijn in juni een lezing over
toepassingen van de matrix- analyse op electrische netwerken,
d ) Met andere afdelingen van het Mathematisch Centrum bestond ook
dit jaar weer een prettige en vruchtbare samenwerking . Hier moge
worden genoemd de nauwe contacten met de Statistische afdeling
bij de behandeling van de Statistische problemen op de ponskaarten1nstallat1e (zie b . v . opdracht R 323, blz . 51). Verder de samen we~king met de Statistische afdeling en de afdeling Toegepaste
Wiskunde bij onderzoekingen voor het Centraal Planbureau en de
Delta - Commissie (zie de verslagen der Statistische afdeling en de
afdeling Toegepaste Wiskunde) . Tenslotte de samenwerking met de
afdeling Zuivere Wiskunde o . a . bij problemen op het gebied van de
getallentheorie en combinatoriek (zie b.v . opdrachten R·331, blz.
52 en R 340, blz . 53).
e } De medewerkers J.A . Zonneveld en Ir A. J .W, Duijvestijn legden in
de loop van het Jaar doctoraal examen in de wiskunde af .
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