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Verslag ovc t' het jE ri r 1956

Algemeen
A I. In 1956, het jatr W'Hlrln het Mathemati sch Centrum zijn
tweede lustr·um besloot, kwam in de 01mcnstcl l1ng vnn het
c uratorium geen '1liJZlging . Het had derhalve OP 31 deccm-

btr 1956 de volgende oamenstc lling:

Prof.Jr Ir J . A. Schouten, "De Zilvergor s", fricaweg 9,
Wi~scl, Epe (Gld), voorzitte r;
Prof . Dr Ir C . B . Bie:zcno, Prof . Mekelwcg 2 , D· lft;
rrof . ~c H.B.G . C<islnir, ".Je Heldevt:ld cn", Krcyl 2B, Heeze;
Prof . i)r ·":.J.D. v~m Dijck, Cnrcl van Bylandtl.:i an 30, •a-Gra venhagc;
Prof.Or Ph.J. Idenburc, Dircct0ur -Gencraal van de Statistiek, Oostduinl ann 2, 1 s-Gravcnh agc ,
vertegenw oor-digcr van de Regering;
tr Z . Th . Fettcr, Voorzitte r van de Centrale Organisfl tie
voor Toegep~st-Natuurwctenschappe
liJk Onderzoek , Konlngska dc 12,
1

:.;-Gr~wcnhnge;

Prof . De Balth . van der Pol, te Ge:nè;;vc, thRns Zi.JdC\-icg 'iO ,
i'1rr A. de R:>os,

Wasst::na~r;

~·/<!thoudcr

van Ar.isterdam , Stadhuis, Anwterdarn ,
vertcgcnw ooralger van de a~m~ente

Ar1;:;tct'~la;n;

Prof.It' J . Th . rhiJsse, Raam 61, Delft .
}ie\; Cur.ntor'iu m kwnm 1.n het vc:..rsl:igJa ar vier m:.ial in vcrga dening bij(!Cn, namt.lljk op 7 febr-u:1rl, 27 ma;;.1rt, 27 'lpril

en 16 oktnber .
De Curatorcnvcrg~dcrtngen wcrdcr ook dit jaar q . q . biJgcwoond door de h:::er J .H. :&innler, Dlrcctec.;r van ç1e Nederlanüse OrgRn1sa ti0 voor Zuiver - W~tenschnppclijk Ondt.rzoek ,
Lange Voorh0ut 60 , 1 ~-Gr3vt::nhagc: .

II . De namenstc lllng van h~t Dir~ctorium (R2ad van Beheer) on derging in de vcrslagpc:. .riooc ~vcnnin v~àëï-Tng . D1~ntcn 
g~volgc ha~ de Rrad vrn Beheer op 31 decenber 1956 d~ volgtndc samenste lling:
Pro!',:Jr J.F . K0!<sn.'1, voorzitto;: :r, tt.V(.ns dirt.ctcur van het
Pruf . Dr D. van :Jantzig

M·3tht·mat isch Centrum

Prof .;)r Ir A. vnn WlJneaard un
Secrct<'ri s van de: Directie: F"J . M.

B'.lt'Olr:;~ .

-2D~

Rr.aà van Beheer kw:.:!l; ock in 1956 l·:ccr rcgelma tig bijeen
en hield talriJkc fornele en informele besprekingen .
Do leden namen deel aan diverse conferenties en congressen
in binnen- en buitenland, wvarbjJ belangrijke contacten kon den worden e;elegcl of v~::"stcv L·z;d . De in <)C) loop dc:J tl,JCfa op
deze wijze gegroeide samenwerkirg met vcrtegenwoordL gcrs vRn
wetenschappol1 Jkc ~nstituten en induGtri~le tedriJvcn is van
wezenli.J'ke bct1.:keni.3 voor· het werk der afdelingen en V(;rhoogt
tclken jare de productiviteit .
Pt'Of . Koksma nam :ll<; i:;cdclcg_,erde van het "Executive Conunittee 11
van de 11 1ntcr·n<1tional Mathem::itic'Jl Union 1' ( I. M. U. ) d~el aan
de zitting van het "Exi::cutlve Committee 11 van de " Intc.rmitiona l
Councll of Scientific Urionr;" (I.0 . S . U. ) in juli gehouden t e
B::i1 n( rss de B1gor-r...? . Als lid van ccrste;enoE::md Executive Commi "':..1.;e. woonde hiJ de bt:. Hk ., 1 ttingen èaa rvan tij , die. in mei
te Parijs werden g~houd1..n .
r rof . Van Dantzlg werd in hGt voorjaar uit3enodigd om in het
kadc.r· van clc Nudor · l~nd8c Week van d0 Univet"S i tci.t Vf'n ;)l,jon
een voor~Jraci1t te houclcn . Voor tn spr~1k hij voor de: FJculté

des Scienccs te tyon en Grenoblc . V0or de tttcl~ van d~ ~our
Prof . V · .û l~.l.. if, ;p rJr.z, l''lJf .. ~-::,)m3t•
r:1..noudE:n voordrachten zie men het vc. rsla6 van de a fdcling Na thema tischë
Statistiek , blz . 46 .

r ro" . Van \>Jijngoordc:n Vl.. rtep;enwoordi3d c het Mathematisch Oer. trum in het voorjatr bij enkele congress0n en symposia ove r
moderne rekcnmr.ichines , o . n . te Londen en Münster . No de zomer
br<Jcht hij c.,;n bczoe:lt nan Palerino , op u!.tnodigin~ van dE:
11
3oc iet::i It~ llana pc. r t 1 progr:esso del le se ienc.::' .
Al~ reecri~gsgcdelegecrdc en bovendic.n als lid van de. co~:m1s 
Eie , die bela3t is ~et het opstellen van e e n intern r~glement
'1ocr een toekom:3ti..::; 1'lntcr·n'ltional :Jomputntion C:cntre" , woond~
hij in ht.t nojnar e,m door cle UNESCO bt:!lq;de conferentie tE;
Rome biJ . De confcrvntie \'l<:t·d gf::vo l gcl door ~en symposium over

moderne ~~kcnmachincs .
Voor dt titels va~ dc door Prof . van Wijngaarden op d~ze blj c.:c::nkor.rnt~n E;ehouden voord r.<ic;hten zie nc.n h.:. t verslag van dE:
fteken~ fc'lt- line;, b1 Z . 66 •Wei(. r• <I) •
'.:;E; w<;.tE..ns::!h·ippeli.J]{~

1956

advinl.'ur· Prof . ::>r N. G. de Bruijn woondE:

uitnod1ging van du dc3betre f fendl.' Orsnnisa t ie
t ommissh. , Pen vnn 14 tot é.'1 îE•bruDri r;1;;houden i nternationaal
in

r . J ., op

l" OJloquium ovt:r zeta - .fu1~cth.:1 te Bombay biJ , 8lsmr:clc i;..Cn in
c pl~ats von 22 tot 28 fubruori ~uhoud n conferonti~ over
Azi:ltisch"' ondE.:rWiJSproèl i.. Mcn op hGt gcbir...d der wiskund~ , bc:!. d~ g~or;anlcte~d door de I . M. U. in S3Merwerking met in~tarties
in Ind i:i .
~

-3Voor w1::rkz:iamhcden van ;in"h::r"-' aard door bov-:ng<:noumd ... heren
in Mathematisc h c~n~run v~rband verricht , wordt v~rwezdn n2sr
do;! v1::rsl<:gen der afd..:ling1,m , opg1.no:'i1::n in dit jaarvcrslé'C ·
Ook in 1956 werden vele ~lLcrdcn , W3trondar t~lrijk~ buit~n 
lnndurs ( zie blz . 16,29 , ~f ) voor kort0rc or lang~re tijd op
hLt Ma th~mEl tisch Gvntrur.i cn"Cvangen . .Jeze b1..:zoekLrs, uiteraard
voor het merendeel m3thcmatic1 , nrnen deel aa~ int~rnc w~rk 
besprekinge n in de 2fdclinsen en w~rdcn bovendiLn in vele ge vallen bereid gevonden een of rn0cr voordrachte n 'Cc houden over
een onàerwt.·rp op hc·t: terrt:: ln hunnt'I' onder·zoektn gen (zie blz .
15). De tijàcn::i dez.;: conta!::tcn vt:Jrkr·cgcn inzichten in elkflars
\·Ji.. rkwl,izen ten a::::r.zion van oV\Jr"Ccnkom stige p1·obl0mm Vlöt"(;n
menigmaa l v3n c:>r;cntl~~l bl:lang .

III

in 1956 trnstigc VLrli~zen door hat
heren:
de
oveFITJden van
Prof . Dr J. IL1~·nt.Jes, hoogl"'r.:icH' acrn de Rijksunive rsiteit van

De Raad van

Bijs~and leed

Leiden;

Prof . Dr G. ~annoury, er.i•.ritu<J - hooglcr·w r aan de (h:meer.tL lijke
Univcrsi tei t v3n AITtsturdam;
Prof . Jr J . G. Rutt;Eors , (.m~ritus - hooglu·aor a<!n d~ rechnlsche
Hogeschool te Delfr.;
Prof . Jr J . E . V1.:r·:;ch:.i îfc.l t , .:merl tu!'> - hooglor:rnr uan de Uni v~r 
~d. tt:i t van Gent ,

wfor nagE:dachti-..nL> door het !vl.-i'Chenéltlsch CentrUJ'i in er-c wordt
g.:?houden .

Tot Jid werden in

19~if. lh;no,~md

Prof . Jr H. J .A. rupa~c
Ir L. Ko3tcn

Pr~f . Jr

Prnf , '1,.. L . Kuipers

1

d-. ht:Jr-.:n :

hooglcr~r~n

:3n de Tt,;chnlschc Hocc sch·)Ol tt,; D.:lft;

Technisch~ Hogcschcol
Eindhoven;
Pro!' . Dr C . .J . Bouw krimp ) hoos Lcr·:·. ren aan de Rijk rnniv(;r~it~lt
v~r CLr~cht;
Prof . Jr W.T . van Est )
Dr T .A. Sprin~c~, Jector uan d~ Rljksunivê rsltvit van Utrecht .

Prrf . Jr J . J . SclQcl, toogl1-..ra1r inn de
t~

De: kdûnHjst p-.i· 31 dt:c-mbcr ·1956 lS <·ls bi,jJngE: rion d1t Jo?.ar· ver~lag toe~evoe~d .

-4IV Personeelsbezetting
1 . A. WctenschappLlijke staf
Voor de bezetting in de efdelingLr
a . Zuivere Wiskunde
b . !~~~~E~~~~ - ~~ ~~~~~~

c.

Mathcm~1tischc

Statisti.::k

r·n clt~ nmtrit1~s i n 1956 , ziE T1cn cl ...• ir. dit vcralog opgi::nomt:n
verslagt:n der afdcling.:n .

Als Rlg~meen wet~nschappeliJk nrlvincu~ tP1d ook in 1956 wc~r
op ?rof .Dr N. G. de: Bruijn . ZiJn <idvicz<;;n warun var belang
voor Dll~ afdeling~n , t~rwiJl hlj bovcrdlun leiding gaf bij
htt b~wcrker van problem~n op hdt gcbi~d ven elgçbra en ana lysE.o .
B. !:licnst :Jcr Jl.èr:n.nis"Cratil.! en M:iteriecl

a . Administrntic (~lgcmcen)
Hi~r dt~en zich geen rn~t2t!as 1~ d~ sam~nstelling van het p2rsonce; l voor . .i)e r:ecr ... t1ri-:: v<in dt:.: Dirc.::th., d1... he.::-r B~rning,
was ook nu weer be.last met do supErvlsic .
Mc.J . L . J . Noordstar fu'1gc~rdc nls olg~met.n nt.crct[lrcsse . In
h8ar w~rkzHamh~deP 'G d~ typekimcr werd zij b1Jgestarn door
Mc.j . E. Schsllj, ::;.:"crt.tar-e::;sc v1n de; at'dt. 11ng M."'ithl;matischtStatistick .
MoJ . W. F . d~ Vri~s, die in 1955 nog admlnistratt~vE wcrkzaarnht..dcn VLrrichtte , zowel voor de bibliotheek ols ~n VLrband
m:.t de 3l!;;llr!'lt:O~ sdministr<:1tit.., kW'.:11'1'\ 1.11 19')6 aan dit la.·1tstc
vrlJw~l nlut m~ur to~, als ~evolg v~n de. ze~r drukke werkzaamhed~n

op dt: b1bl1oth~~k (z1~ blz . 8 c~

9) .

b . Gor,1pta bil.l te: i t

Mevr . E . P . Re:ckm·n - v"n K·mpe,1 bl,~c.f' nls Ddrain:'..stt·~t:ricr.:: bt..last
m0t de f in·rncil'lt.. ; J · in1.str··=it.l.t., in d"'z..: taak bl"6t..Sta;rn door
de assiutc:ntcn Mt..J , 2 . i~ hit en dt ht..oJr H. J . Hooge~ Stoevcn bcld (calcul~tor) . ~nt..wt.l dt. t,ak dLz~r afdelln ;, onder ~e~r
als ~~volg van n1Luw~r~ o~twlkkclln~cn in dt. Rek~nafdellng (zie
ond.Jr III c . 'l)lz .62) stc., ds l~rotL r c:n lneLwil{k.Jld-.:r vom1.:n is
taan aanno:m•.:r., v1as ht:t :!.n 195l~ noc, mot;1. l1.Jk de wcrk=32mh~den
r.ic.t hc:t

bt.G~n-inr:l·.

pc.rsor> .....!l tot u.!.tvol.r.!.nr, tt: br"<..'1ö-'..n .

-5c . M3 te riet. 1

D.:: :i.,.,nkoop l'"l het b<:hï::er v~n 1-.1..:t m"'teriéla l was gt.dUrl'nd~ het
g .. h~l~ vçrslc.i~ .. <.:<l r in hanclLn ver d..: het::r Ba rnlng.
Hij w.crrl in d,_ uitvo~rinz VRr clezt: ta ik tot 15 s .... ptc..mb1::r biJg0s t aan door rfo mae;azi . inm~c.:.:it~r de 11 .... ,.r c; . W. Swa1g,.r- , die op
àez~ datum afsch .... :i.d nart van hc.:t :4ath1.;m~tisc!1 Centrum .
Op 1 df.c1..mb.;r Wt: rd al:> n ~ .... ;1v.i;; ,n;.i un ZiJnmecster a ~n3 ... stel--: de
he~r ? . w~nsinJ{ . In d~ tuss~rllggtnd~ periode bcrustt~ h~t
beheer ~n dd adra1nistrat1~ der nagaziJngo~dcr~n biJ d<.. heer
W. de Rijckc , technicua V3n d~ R~kcnnfd~l1ng {ziL blz . 53) .
In verband met d~ ondor b . Eung~duidu ontwi k kellngtn in dt
Reken~ f d~lln~ werd pLr 15 decumbe r ~1a technisch rdministra t 1_·ur aang .'G t t. l d a.~ h( r H . .Schutte, die bcl;:ist '.til rd m,-t con -

·61..: , l'-rschr1jv1ng er _:, sch2f V"'n m8te:..r1.rilc!1, ZO\'JC l als m<...1.,
b v op i;cur'1torium ... n l~strumcm:t :Jdministrnt1~ve t:i
nrk.._riJ . ;)L SUpLr>ViSi- ~[:. dt. technische. zijd<.! v_n 7ijn Wêr'K ~a<ir.'lhcden bt• .:-usttE. b1j de lcid'-r v~n d(: Constru~th.3roL p , d"
11:e:..r C . S . St:holt.-~r, o...n èic over dl. wc:rKZA .mh(.dc:n op 3d"1in1 • ·tl'.'at i cf gcbiüd bij de h~<.r B:-:rnin17. . Uitr:raarc. r:1~ ld rk heer
'chutt.;e to...:lî ~r>l'"lzü.-n von ndmini::itr-;:.i t i ]V1.:.· inform.:i tie~ bovt.n : i~n g:-~rüU:<ld eontact inc:t dt: ëfd .... lin15 Compt2biltteit , O. '"' .
r het do... voorl:'nadnàmir .lstratic "n d·) t1JdschrijvtJL'i J van
1
n..:t technisch person.·<:ll b ... trof .
T

Jt. nchoonr1·1 ~k was, op hE:t bui.;:;c.m-icrk n" , ook ln 19:>6 wc ..:r in
-:igcn bch~er ... n w,·rd opc;l·Cr<i:;.::n..,. n .... c.n drh.-tal w.... rkGt-..rs ,
waa r van twu~ in h~lv.._ dl~nst .

Je portier, a~ h~ .... r B . J . VPn Onm~n W~G b~lrst m.... t hut of dra<!i...-n dct' r;t~ncils (zh olz .1S) l.l"' hi:..t m-:ikur VDn t'otocopic.: t:n, t .... rvii, l dlVl.rs .... b1Jkomsti;<- rn.:ri<l~;:imh.:d1;.n , als v"rzt..n dinc v~n du p~st e . d . , ~oor hL~ Wt.."'d~n vc.rricht .
2 . Ht.t i't.::ithL"mi:itisc"' ( _rtrwn v,•»too"l'h· op 1janu::iri..19:>? de v olp;1;.nrJe S'1m1.:nJt•.lli 1_:- •
Raad ve t' Beb1.;.C.: [' :

Prof . Dr J . F. Koksmi , ~1r~ctcur un voorzitter
Prof . Dr D . v~n Dantzig
Prof .Dr I,.. A. V'1n Wijnsa"rdt:..r
Secr.:t~rtn vim de .Jiructh : :-"' . J . M. B r·nine; .
Wc.tensch2pp.:li,J I{ c:dvis.:.ur : Ft•of.Dr r .G. cJ,• Br·ui,1r .
Afdclin~ Zu~vur~

Wiskundt..:
ond1;.r lelJlnr, va·i Prof . :>" J . F • .r.:r,ksnn;

-6M..:.dewcrk... rs :

~r

W.

Dr

~ .G .

P~r~nans

L~kkorkt.rk... r
J . v~rho~rr (bihlioth~csris)
Mej . W. F . Wijle
Asslst~nt~ :
Adjun ct - blblio th... c~~1s : J . F . Rapko
._r
Biblio'; ;hc1.;,k - <..scis t ... nt1..n: ME:vr . r . Goldschr11;.d1ng - Brou1·:.
M~J . W. F . du Vri1.;,s .
~.fà~ling ~

.... ,

..ia:~t ... ~:iskund ...

:

intérir 1 .)"' ··r lt.idin e van Prof . Jr- :J . van
M~dt.werk'""re : ~r H. A. L~uwt.ri~r
Dr Ir H. J . Hofsor undr .

ad

:Jnntzi~;

~fdeltng M~th._.m"t1ochu Stot1Gti~k :

ondc..r lnidtnr~ van Prof . ~t:' =' · v:rn ::inntz ig;
Ch1.;f van de St~tistisch ... Consu ltati1.; ,: Prof . Or J . Heme lrijk;
Soua - chc·f : Ph . VH ElLt:' u' ;
~~dLw~rk.rs : Prof . ~r C. G. G. v~r H... rk
J . Kr-1 ~ns

Mej . :. van ELdt.n

lr- A. R . Blo~me-11"1
G . dt.. Î,(;Vt,

J . Th .

Run~1.;,~bur~

AsslctLnt -m~d1..wt.rknt1.;.rs :

M~J . !r

J.

~1b~ke

rv:..:v1·. G. K11... rk- Grobb~n
We:t1.;nschappel.1k..: "8SiSt( n-t;e;n : !Vi... j . H. A. Ku1pt.. r3

M"· j

.

C . Korsw:l ~,",r,

J . Bonnin ga

F . ~.' .

Stcut.. :.l

P.E. J . J .

Tachni sch-"U GJstcD t._r :

Kn~~Dk~ns

J . C . Poll
W.J . 'l' . van

Wl .~~=

M~j .

E . Schal lJ .

Prof . Dr Ir A. von

WiJnga~rd~n;

SE:cr< ::t::>r« ·sr;u/ty pistL:
fü:k .... na fdcl tng:

ondE:r

i~t~in~ vn~

Sous - ch~f Rukcnk~rnu~:

Sous- ch:f

Zonn~vcld;

J . A.

Constructi~gro~p :

C .S .

E . W. D'i J kë t eî
Th . J. ::::' kl<-.t'

Ir A.

v~ l';';k.to

r

Scholt~n

;

- 7Assistent -Medcwerk~rs :

Pottur s

~. L .

C.B.H.H. Schind lcr
C . Kr iJgt::"'nn

Rckcnaar - m~d~w~rkst~rs:

M~vr .

R.~.M.

Zonnuveld - Muld~r

MGJ . G.C. F .E . All~û~
MLvr . L. Vasn~l - Ka3rscmCkLr
Wetens chappe lijke ~ssistent~n : J . Hirsch
R . So""m? r~~o

RGkenaar-nssist~nt~n :

R!::!k.:.naarsters :

M~j .

M.C. Duhets

MtJ . H.C . H~~unaar
M~j . M. J . H. Römg~ns
Mej . M. E . Rcs
MCJ . A. M. B~runds
M~J . S . J . Christ~n
M1,;j . N . C . Bakkur

ME.J . A . A . F"bi.:r

Techni ci :

P. H. J . SLut
C • H1...m'.:l n

W. vRn dor StPdt
H. F . M. van d~r Veld1...n
N . Br10ojo u

A. W. Koc.!kko1:.k
Technisch-nsslntLnt~n :

J . H. Jansen
Rijke;
H. J . z-.ndl.r-

';l . J .

,J . W. Osst: ban rd
W. cl.:: Rijclw

H. J .

Instrumc~tmakcrs:

Jon kl: r
P . A. Schon~vt:ld

B . M.

Leerling - instr·umc::ntl'1.~kers:

Teken<ia r~tcr :
Secret arensc /typist c:

Slcttunh~qr

Th . C . Grul
P . J . H~~ge
J . F . Kt.il<
l . M.G.J . LaFlcu r
J . M. Uni
J'.h .J • D • N • v:.111
~~J .

G. A.J .

;)Nl 1

Sch~lij .

Dtunst der Adm1nistrJtl~ en M2t0ric~l
a . Admin istratie (alg{..r:-icen)
onder 1(.:1<.l ing von J7 . J . M. Ba r·n1ng;

-8Sec r-etn r~sscn/typis t1;.:s : Me J . L . J . Noor~ot1r (alg~Mecn)
Mt ... . E . Schelij (afd . M1th~m?tischc

Stt>tistill k)

McJ . W. F . de Vri~s (Biblioth eek)
Me" . G. A. J . ScholiJ (Rckengfd Hlinr)

t . "'onptab::. .litci t:
A..ïmi n1.strntri ce: Vievr . F . P . Rcckm<.in - von Krir:pt.n

Assintcnt on: Mej . E . du Wit

H. J .

c.

Hoog~r Stoevc~beld (o~lculetor)

l•k~tcricel

onder lf.!idinz van C . S. Scholtl.n en F . J . M. füirning;
Tcchnisch-Admlrl~tr~tuur :

H. Suhutte

:.tagazijnm eest{.r: P . Wens tnk
Port1.t r : B . J . VOP. Ol"Lnen .
B. I Gebouw
~e steedu

~COEicnde pur3oncelsbeztttLn~

van

h~t

Mrth~matisch

Centr·urn , é'lsmeuc de: sn.-..llc <.rntwlkk..:linr-; v~1 1 1 d· tt~chn'ische appqrqtuur in de laatste jBr~n h~bbLn v~roorZRMkt, dat in het
g:;:bouw, 2t' Bocrhnnv cstrsat 49, Amstt-rcl1m - O. , h,,t tekort r11
werk - en ~~gazijnrui~t~ ste~ds st~rkcr wordt ~"v0~ld .
De irrlchtint ; van het ó~.bouw, d<t rt.eds ti~ zj jn 1.n ~~bru1k 
stellint; in 1951 :JL'ln de (Ç'f::is v:.n ZlJn cPp3cit(.l .t was , stelde
de: lc.ldinc; V'ln hc.t M<'th~w~ti~>ch Centrum voortd1.irem :.l vool' prcblenen . Alli...un door met ov~r 1, e te achikk"n c.n grott:r~ lok<: liteitcn joor afschcid1 n:bn in kleinerL v~rtr~kken te splits~n 1G h~t gelukt allu~ onoer t~ br~ngt.n .
GG1ukk1g echter zijL de voorb~reLde~dc wcrkzaaMh edcn , VYrbon den .J?l'l dE: cJoot' de Q,,rn"cntic Anst!.!rd"lm v0orp;e:nor. 1en ul tbr0iding
van hlt gebouw , zovc.r· .~~vordr.:rd, c'l:-:t vt:rwi:icht mog worden, d?t ,
behoudens onvoorzie Pc 01stA~~ighc1~n, ln he~ voorJaar van 1957

met 1czc

vcrbouwin~

&en

~nadwLrkLliJk b~31n

gem:i~kt .

Voor de wiJzn, w<.Jir·op d" Gemeente. Arnstwrdam

ten t~ b~spo~digen , prnt
dere crkc~~elijkheid .

~P j

z~

plRotE

e~n

z,l kurnen worden
zo~k hi;:eft we 600r~ van bi~zon 

1t1

II Bibl iothr.:uk
BoE:kE.n : In 1956 1:er·:l1:;:n ln tot1~ 1 3'J8 nlLUW..: titt..:s <nn de.: kl3p-

per tocgcvo~sd . Deze w._r~~r uit~r1ord voor een groot deel door
aankoop , m~ar ook vnor Lcn ni~t onb{.long rijk ~ede~lt~ door gewaar:juord e SCh(;nking cn vurkr.' CC·n .
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-10D'l"rcnbovLn ontving ht;t M01thC..!:1'.:-ltJ.sch c.:ntrum ZL.er @:c.:Wrard1... ... r d~ donaties va.., voor!::nst1.1ndt: industr-1dJn t'l1 ard""'t· ... instelling0.;r. .
Vt::rde:re ir.}rnmst..:r. v::in h ... t M~thcm8t1nch C1...ntr'llrl w.:rrll.r. b...:trokkan u1t hoofd ... van bvtalingHn door dcr~t.:n van in opdracht van
hc.:n door h<:t M'-1 tht.:ma i;i::;ch ëcnt1~um ui t,g~.voc rdL wc tencch~pp.::
liJkv opdr~~clltt.:.'n, V"."n cur3u3g.:::lden, gul~verde syll~1bi e . rl .

(zieblz.16).
~let Vt.rscheidern: in:.it-;nti...,s, voor welk" w"-rkzaamho:::d1;;n vnn
grotere omvang wordtn uitg~vocr~, bestc~n contract'-'n v~n perr.wn..:nte a<.i rd . Het ;;.)<- nta 1 7.Ulkc.:r cont rac t(m werd ook in 1956

3.

uHg~br~id .

C.

Wet~nschappclljkL

werkz~~mh1.,dun

1 . Ev~nnls in d~ J~rLn ~r voor, w1...rd~n ook in 19~6 v~le cur suss~n, colloquia c..n voordracht~n door hLt M~th~mrtlsch c~~ 
trum gc.orgonisE.crd . Een vollc:dlrr, OVet'Z1Cht hi0rv;:in vindt m<:n
in de b~1dn roost~rs v2n voor- ûn nqJnnr over 1956, Dlsmsde
in de clrculolr·us b.::tt"effc·ndc ufzonclerl1.ikc: cur.su::is1..n 1.:n voordrélchten, die:. i.n de loop vnn hi:t Jél :i r n· ·i r :-: lh', bt J hL t
Mathc..mati::.ch Ccntr1.un bçk.;nd<~ b<.l<ingstt:llt-ndi =n zijn to0~t:zon 
d~n, en di~ ~an het ~ruhief~xcmplaor v~n dit jDnrvcrsl~~ zijn
to.:gcvocg:l .
:Je voortr(.;ffcllJk g .... sla1gch. Vélc;:ir.t;:!.ecur~us" voor h.rt1r1.m er.
andere belone;stE.:11.mdE ::n in de. \dskundE.:, •11errin 1956 ir tit.
zomervac::rUt~ onder voor'zittcrsch<> p vqp Prof . Dt' J .F . Koksma
11

t~ Amsterdam ~vh0uden .
Door rk Cornrn i :.is ic tot Voor•bvt'0iding th:t'

-

Vnc~ntitcursuss ... n

van-

C .... ntrUM WAS in hoor V~rgad~rlng van 11
nei als cc.ntr;1nl th .... m~ ,;1.:koz0n: dt wct~n::;c.:happcliJkt: grond slagen der E.:lLme~tair~ wiskund ... , in het ~1do:::r v~n welk the~g
~oor een z~v~nt~l spr~~~rs h<.t woord w~rd g~vot.:rd, t~ w~ten

wecc het

Mathcm~ti3Ch

(ln chronologiochu volgot'de) :

11
Prof . Dr G . H . f1 . ÇrouhE.lclL' J•' . W. zn .: "Axtom<1tic:k (;n mt-:etl<undc. ;
Dr I3. von Hootselo~r: 11 Intuitionismc <.::n rèkl:nkum.k";
11
Prof.Dr F . van der Bllj: "Continui..lm un r,.~l.1 r;c:t.'."·1 ;
11;
11~,t.:br.::i
Prof . :::>r F. Loons tra: "A'bstrac tE. ""n kl::n;sick...:
Prof . :Jr W. T. •1er; Est: ''Groept:nthL?ori e t.m g~tallenleer";
Prof . Dr A. 8 . Znanvr: ''M·Jdernc opv~ttlncc.n van oppcrvlnktc en
inhouö";
1
Prof . Dr A. D . 1"ohkL"r: "•Jiskunth t:n fysisch...: Wt.:rkdl1,jkhei.d ' .

~rota ~~ntnl ~uuln~m~r~ (4?0) was htt ook thans
weer niet riogelijk de cursus ln het p.;1,bou1•1 vrin hl. t M< tht.rn3tisch Centrum te houde!1 .
Gelukkig k~am door w-lwill~n~~ m~j . . w~rkine ven de Hoogl~ra~r 
~ir~Ct8ur ~n d<. a~rnccntu Amsttr5a~ , de grote collLgGz~el van
het Geolocisch Instituut t~r bPschikk!ne .

Vanwege het
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rEinl - .
Dit lantste : \,">;]1 .... 'll·t.~c:-is i1ot L;1V11 r.wt de C'.ll'SUS nrnti=g
J.
verge lijkinr ; .. ' , \,3ar:" .d. ;)••H . A . L-uw.: .rh•r in janUDt'
.
.:Kn
2:C
w1r.;0''
Amstc1 .,;~-;:1

- 13 Zoals ook uit de grote opkomst bl i Jkt, voorzl ~ n d a cursussen
rn coll0qula over onderwl:rpcn ult dl; Toe,5cpast1:: Wiskundt:: in
0en behoefte, dit: mat name zeer sterk wordt gevo~ld bij wis kundige res~8rch-w~rkHrs uit d0 practiJk .
In h.:. t biJZOnà~r is dit ook het gev:;il met de:: Matht::mAtischt:
St;-:tistiek, op welk g2bic-:d t\.;lkcnj2n door hc...t Mathc-m<:itisch
C: ontrum cursuss..:n of colloquia worden g1:::or ganiscerd .
In dt: d i t jaa r voortgczt;ttc en bt:t!injigde cursus 11 Toegep,rnt0
Statis tiek I'1 t .... /\.msterdam t~élvt.n de h1...rcn Ir !\. .R . Blot:!mena en
R. Doorn bos een bchandü l ing van de pri n cipé.~ en toepas~ing~ 
! ogd ij kfieden d0,:r__Q.j.~e_rsc ~i'l ~~ tisCb - StatJ..l;it.isCh1' methQdÇ;.(l.,
Niet zozeer voor a~ research -werk~rs dan we l voor de l e r aren
~ n aan s ta~nde l8rsren in de wiskunde organiseerdu de AfdelinG
St8tisti~k von h~t Mathbmotisch c~ntrum i n o ktobt. r 1956, op Vf:rzock van het Bestuur de r Vereni~tng WI MECOS ,

Mat ht:matiscb~

t t: Amst<- rdam . . en oriënt~rc:ndc ( tw.:..eJn r13~ ) cursus in "Kans rekening en Stati. sti;;k 11 , mede in vt:rband met dé mogc l iJh. in v o~ri ng van de statistiek als leorv~k in het MiddelbaPr en
Voorb~r0idend Hog&r Onderwijs . De cursus , die s1:::g~ven wordt
door Prof . Dr l..:...JiemclriJk,,, zsl rn d'- volgi..:~1dc: j a r(;n bij vo ldoende ·b ~langstelling door de Statistische Afd0ling ook in
ander~ plaats0n va n ons l and worden geor gan i seerd (zie b l z . 29) .
Qe Rursus "Oper<üions fü·se.a rch 11 , onder lE.::iding van de hr;;,er
riens, mcdLW~rktr Van d~z~lfde 3fdeling , di~ i n 1954 te
ims€crdam i>1erd georgan i set?rd ten behoeve; Vérn statistici uit
het bcdrijfslcvun en voor st3fl~d~n ven andere wetLnschappc ll jk<• instituten, werd mi twt.e Jaar, ln het m1Jé.rn r vm1 1956 ,
t ot &c~ voorlopige afs l uiting g~bracht (zi~ ook blz . 38 ).
"Opt.rations Rese3rch" is <:.!Cn verzamt.:lnaam voor wiskundige
!11t;thodcn , Wflarme;e mcn , uitga;:inde v?n ...:en geg1:;v<::n situatie t:n
b1:;paa ldE: sta tistischc g'-'g.:::vvns , t:0n optima l,_ stratt;gi11 kan
Opstt;llen . De stof welk~ op deze cursus werd behande l d b~trof
o. a . <:en bespruklne; van de thuorl1... der lin..;aire programme r ing ,
he t bepalen vCJn optim;:i1e voorrarJ0n , dé stratt:.gischc spe lt heorie ~n de thuorie d~r b~slissingsfunctl~s , g~i l lustreerd

i·

n~t

diverse

belangW8kk~nde

voorbee l den .

De be l angs t t.:lling voor u~n hurhaling van d~ze cursus is dermate groot gebleken , dér t beslot;::n W.:?rd hiermede.: in het voor jnar van 1957 rci..:ds ~en b~gin t~ mak~n .
In

dez~ opsomminr..; V[:1n

door h'-'t M;ithcm:-itJsch Cc.ntrwn georgani -

s ee r de cursussen, c 0 lJoquia ~n voordracht0n, di1:;nan v0rdur t0
wor d...,n vermclc1 de ,a,ursusscn t~ Amst..Jrd11m ov,;r "Programmt.:ring vee
i;;n Cons tru c ti..: v~m Automa t;l.sc o:: ek•:mmachi_frl;J; 11 , 'w..:lke i n 195~
We
en voortgeze en voor c: z om.. rv::ic.'ln ic voorlopig wc rdcn
efg~sloten . Du l~id i ng van dez L cursuss~n b0rusttL bij de
he r en Prof . Dr I~A . van WiJnr2 ~ rd-n, E . W. DiJkstra, B. J . Loop -

s~ en C . S . SchoÎft:n .

--

o-n

rp-rn

~

- 14 -

Eerstgenot:md.; dact:nt bc:gon in h•:;t nn jc1 r, ~ ven1..cns te Amsterdam, met een colloquium "C<ipit;i uit de Num1..ri(.;kt: \.Jiskund.:::!I ,
waarin divers~ sprekers h~t hunnL b1j3rrgan in ov syst~meti 
sch~ bc:ham.lelinl/ v2n problr:;:nen ~n rck~nnL.thode:r. uit 'Je Nur.11." rickc Wiskunde l zie:. tlz . 65) .
Ev~nals ~n VOOr3fG2Bnd~ JDr~n, vena ook dit ja<ir, gewoonlijk
r:cmi in de: m~and, e;cn bL:langrijk colloquiun pl.Oé•ts ov"'r
"Moderne R~k.:nmnchincs", w~arin wordt snmc:ngcvic.rkt met diver se: bedriJV<:m en r0s...:.:irch-l3bor<:1tcri<1 . v~)Or ck diV( rs<..: h::zin gcn , die in dit colloqu:i.um in ·19:,6 te /\mstE)rclam Wt.t•dcn g,egc:: -

vun, wordt V8rwezcn naar blz .65 .
Vcrd~r

werd , in sarn~nworkin~ m0t cnd0r~ inutunt10s, in h~t
najanr van 1956 t0 Amst~rdam du systGnat1Rche opluiding tot
w<:;te;nr.;chappcllJk rukcmia r( nt,:r·) t.... c fü1nd c;t:nom... n, hoofûzrike: ltjk bcnt~md voor personeelsl0dcn v~n bLdriJv~n ~n labora toriél, dL: ovl:r c:en rckena fdel ing bc.ochikk~:n of d;.:zc.; will..:n
vormen .
In een twccj~rigc eursus wil m~n de duuln~m~rs vertrouwd ma kt:n a) m.:t de methoden en :ichtL.rgronècn v:Jn dt.. Num"riekt.: Wis kunde ( inclusit:f h1:t .,.,t::rkl,;;n rn"'t t::if"lr1.,;kcmm~chincs) , b) m<::t
het program."'l~"ren vuor {;: lectronischë rtk .... nmochinr...s ..:n c) ::tc:t
de belangrijkste; constructieprincipes v~n zulk& msc~1n~s "
M~n heeft hat voorn~m~n aan du c~rsus ~en dri~t&l offic10le
dlplom1 1 s t~ Vt rbLnd~n, wLlkc 1cht~r~unvol~ens beh~ald zullen kunnen worden na het nflLgg~~ van "'~n examen in d~ b~trHf
fLOd(; hi<::rbov~n mût a), b) en c) ~ang"'duidc onderdèltn .
Door h~t Bc:stuur Vén ht:t Wiskundlg Gt:nootschDp is, op v~rzock
der sam0nwerk0ndu instantiLs, c.ur commiosi~ ing~stüld, die
vecd\,;;rc. richtlijn~n zal v2stst~llcn mc.t bLtrckk1ng tot de
~isLn v0or d~z~ ~xamuns (zi~ vurdtr blz.64 en 65).

Voor c.lc ll~n .

''Avondcursusst n" :d.i. m.:t1 hcL
àding Zuivert.. Wi.okundt!, l1lz . 22 ondct' a).

ver·sl~•g

v::rn d;;;- af-

---

Over ondcrwurp0n, v~~l~l voortvlcLi~nau uit h~t door de cfdc lingun v~n h2t Mnthumatisch Cuntrum v0rricht~ r~s~arch-werk,
werd~n in 1956 door mcd"'wcrk~ra vAn d~z~ ofdolingen in de
serie 11 1\ctuelit,~itlm", op cl"~ lact:;t<: z·Jt.•ruag vfln cl(.J, maand,
wr.~rop het Wi:.;kundig Genootsch'Jp Vürgockt•t, te A1n::it~rd<1m d..:
volBt.mdc ~ gehouden (in chrorolog isch.: volgod""):

Ir A . J . W. ::Juijver;tijn : "H<::t principe v::in d" rne::thodc van Ga-

- -

--

br1,. . l Krcr tun bcho""vt.: VDn ht.,t oplos s,~n van randv1f\.1rde-probl~men ;
11

R. Doornbos

-=-

"Enlgt. niuuw"' tot•tnln3smuthodc11 voor
ui tsch i<.:t"'ndc. wno rncninGl n";

"Enige gc;n~r::i l isatics va n cl1;; gl..!tal l cn
1
))
van Pou let en Ca r michncl ' (zie blz . ~O
onaer e ;
11
Dr C . G. :ekkûrkerk·.r : De st..:lling van Minkowulö-Hla\·Jk3";
é') Rndicaleri
Dr W. Pcremé'ns
b) Inb1;..dding van een distributi~f tra~i..:
in ten al[c;bra van Booh.: 11 (zit. blz . 20

Dr H.J. A. Du parc

onder~)\;

"D'-'cor.1positi;;; van ruint1;..n 11 ;
11
Gridrn - L:i tljnse vi1.::rkf:lntcn 11 (zie bl: .21
J . Verho0ff
oncif~r J ) ),
Van de d ivcr~\: los st.· voord rschtt.u mo..:t~n hl..:r in du .:erst..:
ploats worden p.;1;..noi_,'ma , die v:rn cle oud - dir...:cteur van ht;t M<1thL ma tisc h Cvritrum , Prof . Dr J . G. v:in dt.r co r pu t te! Amatt~rdam ,
tijdc:ns zijn E 1r0p1..st. tri~luNr·uë"Oè-Zorm:;-rr:'le.:ind"'n van 1956 .
! n ..:en àrLJta l ze:;t.."r a r uk bc:zoc.:ht.• ~'1or·.lr"chL:n ~di' Prof . Van
dc; r Corput op held.:.rt: wi.j2c êl:n uttLenze:tting ven dl. m..:thod.;.rj _
var. de 3syrr.ptotiscj'1e r.;,,::üducn , _zow\.l toc:sep:i:;;, op tnfilvoudigt.:
a'TS op meervoudige intt.gr:ih:n , nl:-;Mc:dc v<>n d~ multipl1catic 1~l!rpolat1<: -m1.. thodu .
'i'h . J . DekkL: r

Verd.:t• mo3L.n hier nog dt.: volti:ende: voorjrocr.tcjn v0rmt.ld worài::n ,
gehouden door buittnlRndsu m2thcm:tici tiJduns hun b~zock a~n
h ~ t M<1th1.:nntlsch Centrum , '.~ o H'VOn 1:.n kele in colloquium verband :

Prof . P . Erdö:J (Hoif3 , Isr<1<..l ): "So1-:h1 problcms concurning tl1<-

app l ication

o~ t~~

thv nu.-ib.:. r thi;. Ol."'Y 11 ;

ttuory of

probabiliti\,,~

on

Pr of . H. Hl.rmes (i"iUnstcr , :)uitsl1nd) : !'Dh. Unlv\,,rs:Jlit~t pro er"'m:n;:;cst.o:u e rti~r RochPr:m~::;chin~

n";

Prof .E . Lchmann (Bt:rk"lcy , Calif'o1·n1.:;) : "fl. th~ory of 3Cmo::
multiph: declslon probl·;1s";
;Jr W. Szmhh.1~ (W8rschau , Polen) : "A p r oof of Lobritche:fsky 1 s
1'or'7lul<1 for Tf ( x ) ";
Prof . K. M<1hl1,r• ( Mnnchc::-.it .... r , Engc1:ind ): :;) 11 on th<- Tq1lor
co~i'ficients )f r1tion2l functions";
b) "On cornµuunJ convex boclics 11 ;
Prof . M. Frûcht:t (P3rijs, Fr"rkri~k) : a) "Les conditions
d'uxistencu d ' un LXt~~Mun local d'unc foncttonLl
11
lL. en term1::s de: V'H·i.~ti.uns gén~!":lisées ;

b) "Lc:.s él~m\:nts nl~i.to1.rLJs dC; naturL qu~lconqu<.:";

Prof . W. F...'rchcl ( Kopenh.3gün , ~1::n1.:M1 rken) : "SomL app l ica tions
of ·1 principle of r]u:"lity in th ... th1,.;ory of con v~x

func;tionn 11

•

~nk~l~ Dnd0r~

losse voordrqcht~n , cursuss~n en col meer· spvciAh. a~rd die -joor het Mothemotisch C.;:n tr'JM tn 19~6 \~~r"l1;,r t;corganis_crd , wordt verwt;zcn n~ar dLafzocderlijke vc~sl3g6n c~r J8sb~tr~fferde afd~lingLn , di~
in dit jaarv~rsleg ~ijn opgLnom~n .

Voor nog

loqu1~ v~n

v~n h~t

merLndcal der voordracht~n , curounsLn ~n colloquia
zonls g~woonlijk syllrbuasLn vurvaordigd . Voor publi cati1: guschikt~ syllabussen Ln wetunschupptliJke rcopo r t~n
w~ r ~cn tegen 0~n redulljku vcr~oLdine beschikbaar geste l d d3n
W.;; l gubru1kt •~ls r·,..ülobject met <inclr.n·c lns t ~ntL;s van \·h:t~ n 
schnppcl1Jku Actlvit~lt .
w ~ rdcn

IJ . Op h~ t Mnth;:;;matisch Cen t rum we r d .Ln nl l.(.) ofdclingcn weten schappelijke r~scnrch v~rricht , hdtZ l J op eigen i nit i atie f
hc:tzl,J op vet·zoëk of in opdr·richt v1n rlL!rdcn . Voor Jvz...: eri nan v urw;:int~ werkz1::imh<.:rJen , ·· 1Sl'1(.d-. vo;.n· Len ov.::rzlcht ck r in
verband met de rest:erch tot Htand c~koncn wct~nochrpp&liJ~
r apporten , zl'- rntr a~ afzondc.rlijk~ v~rsl1g~n der rföeling~n .

D.

~u it~nlnnds~ bçzot.k~rs

Oók

1~

1956 werden weer velo

b~ttenlarosL gLl~erd~r v~or

kor -

: \:r·c. of lang.:r·..: t:: j~' op he. t M1 thL:nn t isch Ct:ntrum ontvrng,::i .

bE.zockc·rs >1or:ien
volr,orde) :
P . Erdös (H?ïfa , I::;r<t>l)

V?n dt!ZC

hi~r ',.'.:<-TJ'Jcmrl (

ln chr )r.ologische

H. Hormus (MUnstvr , :Ju~-::sl311d)

A. Tarski (B~rk0l~y , C~liforniä , U.3 .A. )
11
E .l.Lt..hm~nn ( 11
!1
)
Kyasu - Zer.itl (T"lklo , J'3p~P)
W. Szmi0lew (W~rsch~~ , f')lcn)
K. M"3hlcr ! M:•nchc~;t,n~ , Engel:ind)

H. Jörg~rl"l G'it t ini;•.:n, Du.i L:ü,rnd )
N. I . B0c 1
K p.;;nhf1 r;.._ n . I:;_·rLP'l<l t'k, ll )
11
Th . Busk
11
)

M. . F r-.:chr t ( Pr riJS , '7r-:1nkriJk)
~ . Fcnch(.l ( K>p~nh1g n , Dcn~m~rkL!n)
K.H. K·1h· np;· -=> ( H~li::inki. , Flnléind)
E. &•reln~ ~ ··.v · ::.;hir,.._;ton , U. S .A.)
H. Bowker 3~9nford , CPlif0r~10 , u . s . ~ . )

r: .

Pu r<::cn

Z. Amin

11

"

11

)

(C~iro , Esypt~)

I. Afif'i (

Il

Il

)

M.V . Wilkc:s (C ~mbr id'"t. , En.,::l2nd)

H.

a~bLlCin

(B

nbe r~, Ju1tslrr~)

E.S. C~lhoun (St~nforl , C~liforpi~ , U. S . t . )
~ . Dur·inu ( Cnmbridil: , u . S . A. )
~ . Nash (Flori~n , C.S . A. )
·1. Nc.lrdt (F·dova, It'JLä)

- 17V. Vranic (ZagrLb , Joe~oslavlU )
C. Panagakis (Ath~nu, Griek~nland)
R. Libby (Rom~ , I~aliU )
E ~n

aantnl vEn

a~z ~

buit0n l 8nders hlc l d

voordrgcht~n

Math~mat:isch Contrum (7.i<: onder C I , blz . 15) .

voor het

-18Verslag der afdellng Zuivere Wiskunde

1. Leiding . De afdeling stond onder leiding van

Prof . ~r

J .F .

Koksma , deels in samenwerkin g met Prof . ~r N. G. de BruiJn .
Voor zover de tijd hun zulks toeliet verrichtten deze he r er. eigen onderzoekin gen die hier niet behoeven te worden
vermeld ·en waarvan de resultaten ten dele in t1Jdschrift en
werden gepubliceer d .
2. Personeel . Alo medewerkers waren in 1956 an de afdeling
v ~ r bond e~ rle heren ~r W. Percmans, Dr H. J . A. Duparc , Dr
C. G. L~kkerkcrkcr en J . Verhocff . In de loop van het Jaar
werd Prof . Dr C . G. G. van Herk,gcrcp atrieerd uit Bogor, 8ls
mcdewerke ~

aan

~e af~cl1ng Mathemnti~che

St9tiotiek (zie

blz . 30 ) aan het M<'I thcm~tisch Centrum verbonden , doch hij
besteedde ook oen deel van zijn tiJd aan onderzoek in de
afdeling Zuivere Wiskunde .
Dr W. Peremann wns tot de zomervacon tie bc)Jf.Jt met het ge ven van colleges in de prop<-wdeut ische wiskuncle aan de
Universitei t van Amsterdam wegens tiJdeliJke afwezi~hcid
v ~n een der docenten aldaar en kon dientengevo lge slechts
goàceltcliJk ziJn tijd ter beschikking van het Mathematisc h
Centrum stellen .
Dr H . J .A . Dupi1rc verliet op 1 :;iugustus de dienst van het
Mathematisch Cuntrum ln verband met een benoeming tot ge woon hoogler.:iat• ln de zuivere en toegepaste wiskunde en de
mech~nic~ aan de Technische Hogeschool te Delft . Bovendien
was hlJ tot de zomervacant 1c belast met het geven van col l eges t~ de analyse en in de analytische meetkunde aan de
Ri jksuniverG ilctt te Lelden wegens een vacature aldaar en
t ot 15 februnri met het ~even van colleges in differentia al vcrgeliJking en aan de Universite it van Amsterdam , zodnt hij
eveneens slechts een deel van ziJn tijd ter beschikking van
het Mathe~atisch Centrum kon stellen .
Dr C .G. Lelckcrlrnrke r wa:1 het gehele Jaar "'..n de afdeling
\'IE; rkZE11:1m .
Je heer J. Verhoeff wa~ ook in 19~6 belast met de leiding
van de b:..bliothf"ck van hot Mathemati:;c h centrum (zie blz . 8)en
kon door dl hl.c:ro'lr. verboncl~n , st•"cdo in omva!'\g tcen<..:rh"nde,
\'lcrkzaamhcd eu, gedurt=nde de eerste drie ~-ia l"ta len van het
Jaar slechts c:en gering deel van z1Jn tijd aEn het wetenschappelijke werk der afdeling besteden . In het laatste
kwartaal kwam h:ier:tn verbetering door de aanntclling van.
een adjunct - b1bl1othec8 r1s (ziebJz . 19) , al vergde het nog
uitcra~rd veel van de tijd van d~ heer Verhocff om de ni~uwP
kr·scht in t0 w._rken .
De heer ~ . KortLnocven was als adJunct - medewerker tot 1 augustuo aan de afdeling verbonden , op we l ke datum hij de
dienst van hr:t Mathemntisc h Centrum verl iE:t om een volledige betrekking als leraar biJ het V .H. M. 0 . te aanvaarden .

- 19Op 12 december trad mej . W. F. Wijle als a::;si3tcnte in
.dienst van de afdeling .
Mevr. P . Goldsahmeding - Brouwer en mej . W.F . de Vries waren
het gehele jaar als bibliotheek-assistenten werkzaam . Zo als reeds vermeld werd de staf van de bibliotheek bovendien uitgebreid door de aanstellln~ van een adjunct - bibliothecaris, de heer J .F . Repko, per b augustus .
) . Afwikkeling van het Internationaal Mathematisch congres 1954 .
Ook dit jaar gaf de verzorging van de Proceedings van het
Congres de afdeling nog diverse werkzaamheden, te weten de
corrvctlG van u~n groot -.iant;J drukpro(;vun (P-.: t'emans en Verhoeff) en de voorbereiding van de verzending van deel !II
(Vcrhoeff).
4. Wet0nschappéliJkC werkzaamheden . Alle vier genoemde· mede werkers verrichtten onderzoekingen, zowul op eigen initia tief als op verzoek van andere afdelingen, dan wel ingevol ge een opdracht van p~rsoncn of instellingen buiten het
Mathematisch Centrum .
a . Het colloquium ovi::r' mcerwaa r'dige ma tr1xfunc tics van eén
matrix-veranderlijke, onder l~iding van Prof . Dr N.G. de
Bruijn , dat reeds in het vorige jaar werd begonnen, werd
in dit jaar voortgezet . Sprekers waren dit Jaar Prof . Dr
N. G. de Bruijn en Dr W. Peremans . Het gelukte de essenti~le
delen van de theorie tot Banach-algebras te generaliseren;
deze gener2lisa~ic werd in het colloquium opgenomen . Na afloop van het colloquium is de heer Pcremans begonnen de ge vonden resultaten in een publiceerbare vorm te breng~n;
dit werk zal hij in 1957 voortzetten .
b. In het najaar is een nieuw colloquium begonnen over
Matrixreprcsentaties van groepen; ook cllt colloquium staat
onder leiding van Prof . Dr N. G. de Bruijn . Voor dit collo quium werd de actieve medewerking van enige experts buiten
het Mathematisch Centrum verl<regen, tet'Wi.11 van de mede \~1:rkers van het Mathematisch c~ntrum d0 h .:er J . Verhoeff
zich meer speciaal met dit onderwerp bezig houdt . Op dit
colloquium, dat zich ook in een ruimû bclangGtclling van
person<:m buiten h-::t Mathematisch Centrum mag verheugen,
spraken in 1956 Prof . Dr N.G. d~ BruiJn, Prof . Dr W.T . van
Est en Prof.Dr F . van der BllJ . Het colloquium zal in 1957 1~
wordcr. voortgezet, ~garoiJ o . m. nog biJdragen van de heren
Jr T.A. Springe~, J . Vcrhoeff en A.H.M. L€vclt te v~rwach ten zijn .
c . Behalve zijn onder a genoemde werkzaarnhed~n aan d~ stu oie var B~nachfuncties~ zette Dr W. Peremans ook èit Jaar
ZiJn ondcrzo(:kingcn op het gc.o:>it.d van d(;. abstracte algebra

voort. Betreffende de

structuurt~eori~

van

ring~n

gaf hij
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-211 . I n verh8nd met de theorie vnn Wicner- spectra, en op grond
van heurist1scne en numerieke ar>gumenten leek het gewenst de
t ransformaties t ~ x na te gaan v<:ln de ged<:lante

,1
t(x) = x

ciX(u)

1

)

1-UrUX<:! ,

0
waa r>b1J ·X begrensd en ~ict - afnemend , en t de coördinaat op
de "critieke lijn 11 ,:;-- 2 uit de theorie van de zet11functies
van R1er.1ann . Een programma ter bepn 1 ing van een dergeliJke
tra nsfor>motie werd gecodeerd .
Samenl1angend hiermede weNl door Prof . Dr c . O . O . van Herk een
onder>zoek ingeste l d naar de volledigheid van zekere functie s ys t emen
1· i x
)e n
in ( ·- ·rr , rr) . Een rapport hierover Z'1 l begin 1957
l
n=- •to.>
verschijnen .

t} •""'

.

Nanr aanleiding van het in ~et vorige jaarverslag onder
genoendt. C"oderingsproblcem bestudeerde dE. heer J . Verhoeff
e constcuctie van Grieks-LutiJnse vierkanten (n x n) . !lij
gaf een aanenvattend overzicht v8n dit probleem in de november-v oordrRc'it van de serie "Ac tw111 teit en" ( zie rapport

i

zw 1956- 020 ) .

k. I n snmenwerking met de Rckcnafdcling werkte de heer Ver noe f f <l<Jtl de oplossing van ~on door een industrie geste l d
pr ob leem . :rot betrof een maximun pt"obleem van comlllnatori sche a8rd (zie rapport ZW 1956- 012 en R 340 blz . 56).
1 . De heer Vcrhoeff had zitting in een dool'.' het Wiskundig
Genootschap ingestelde conun1ss1e welke tot t'.3élk had de mo gelijkhedon te onderzoeken die het gebruik van micl'okaarten
aan de wetensch?ppclijke werker' biedt .
m. Ook in dit jaar' werden door de :ieren
:Jr H. J' . A. Dup a r c , Dr W. Percmans en J . Ver~oeff verscheidene rcccnsi~s
voor het 7.e:.:ntrn l b l at t für Mathematik geschreven . Dr C . G.
Le kkcrkcrk0r tPad rlit j<wr· toe tot de staf vnn rec(m:;enten
van de Matbl!matical Revic>1s .
n . Het "Vier-ter Osterreichisclier- Mathematikcrkongre:::is" te
~~nen van 17 tot en met 22 september , werd door de heren
Dr> C . G. Lekker-ker·kcr , ;)r \1 . P".lr~mnnc en J . Vcrhocf'f biJe;e woond , De heren Lekkerkerker un Pcrcnans hielden op dit con g r es een vnn,...drf1.c.hJ;: ...d(> ~Onfu:rl!Let;.nU" .. .!.Ï./• ":'!,;)P -~~1}!' t E'Y"A<> J?l-:?\ ll\lUl..~ lf,\(.~1~~l.,.,~'::..'\.~~ IO.Y.~'+'b 4t: é:'t1 ~~Ï"IÏ;~\ m<'nuscrlpten
door de
medewerkers der afdeling g~lczen, lluoorde~ld i~n wel be we rkt ( zie o . o . . rappo r ten ZW 19')6- 013 en 022 ) . Ook werd ver-

-22sch~idenç ~alen achriftel iJk of mond~ling advies ~itgebracht
over vra~<;n van ander~ Afdelinr;1.. .n V'ln ht!t Mathenat isch Cen trum of van derden . Ger~gcld werden door de afdeling kleinere problcmtn opgelost, die ni~t sch~iftclijk werdan vastgelegd .
p . Door Prof . D~ D. van Dantzig w1...rd~n de volgende lezin~en
op het gcbj_ed det'I Zulv&rc 'l!ö.Slnlnde gehouden: 11 E..::n topologi •;;che àua 11 tei tsstellin g yan_G. . M:innour;y_", gehouden voor het
Wiskundig Gunootsch ap op 29 septembe r; 11 0 . Mannoury 's bete kenis voor de g~~en :'.Ier wiskund(; cöëler nymbolisc he
1ogfoa n-; gehoudlm voor de Vf.. r<.:n1g1ng voor Logicao p6 okto·~er , terwijl d0 volgeprjc , nog niet verschene n, publicnti e
van ZiJn h<ind gtH'..:ed is gt.komE-n: 11 Ger'r'it Mannoury 1 s significance for' mathL:m.::.itics and Hn frmndatio ns 11 (vcr'schi jnt in
het Nieuw Archief voor Wiskunde) .

5. Cursussen . a .

~e

in het naJaar van

1954 w0er bLgonnen vol-

l edige ::ivonacur sus (voor wiskundig begaafden , die: niet in

de g._:;., · nhcid zijn een univer'sit alr\.. wiskunde -studi0 te
vol gen) w<.:rtl ook dit j::i8r voort;~c..z2t . In het voorjanr werd
de cursus gegeven door Prof . Or A. Heyting (analytis che mcet kun.Q.ç_) ui Prof . Dr' J . Por~t:n (differen tfaalvc-rg elij1fingè n) . In het najaar be.gonPro . H2ytlng met de behandeli ng van dE:
~stra_stc algebra en Prof . J:i.Eken _m;;:t èl:lc van functic:s van
in.eer ver.and~rlïj\{en; hiernaas t werd een ::ipArte vraagstuk kenavond ingesteld , die beurtelin gs door d~ drie medewerk ers
der nfdcling (Dr C.G . Lckkcrke: rkcr, Dr W. Pcr'ené'ns en .J .Verhoeff) wordt vurzor'gd .
b . De in 1955 ber;onncn cursus 11 G1.:tL1lle nthcorie 11 te Eindhoven
aoor Dr H. J.A . Duparc werd in 1956 voortgez et . In het najaar
van ~it jnar werd deze cursus vervangen door een cursus
"As~mptotiek" door Prof . ::>r .!i,. G. de BruiJn .. In è ic cursus
gec ~ t Pro.r. de Bruijn oan de Fîirnd van talrijke concrete problemen oen overzich t van de bchonde1 1ngswijze der belan~rijk
ste asymptoti sche muthodcn .
c . De in Zuid - Limburg (0<:.leen- Lutteradt. ) door Dr H.J.A . :::>u "Ear\in 1955 begonnen ~lJS 1'.F,unctie thcorie 11 werd in 195'0
voor gezet Met de besprekin g van speciole onderwLrp en . In
het voor,jçiar werd door Dr C . G. Lekkerl<e rker en Dr tL_. A . Lnuwe!'.J-er, d~ Lnplace- transi'om a be behandéld ;' in ht.;t na .JOO r bë='
gon br W. Perem~ns met Conforme Afbeeldin g . ~it laatste on derwerp Z1il rn 1957 door fü.:M en doof- Or;: neer' G. W. VEo:ltkamp
word~n voortgeze t .
d . In de;; in het na j?a t' begonnen cursus voor "Opleiding .J.Q.t..
wetenschaE~ellJk rekt;n?a...c(~) Il \'led door• de hL:e-r-;J,'yerh~fJ
gedur~ndo
x Z- uur-p~r w~ek een inleiding in de algcbrn en
de differcnt1 aalrt::kcn 1ne; gegf:!ver. . Dit wordt in 1957 voor'tg~
zc t (zie ook onder IV b) blz . 64) .
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To~gupastc

Wiskundt.

1 . Leiding en personc~l
D~ afdeling stond gGdur~nde het geh~l€ JDar onder leiding
van Prof . Dr· :J . van .::Jantzig .
Pe r 1 juli werd Dr H. A. Lauwcricr in de functi(.:) van medewet' kct' ~efiniti~f aan d~ afdeling v~rbond0n , nodot hij door de
welwillende medewerking van het Koninklijk e/Shell Laboratoriu m
r eed:; gedur~nde twee Jaar in het Mathematisc h Centrum ZiJn
medew~rking had verleend met name bij het moeilijke onderzoek
inzake h~t Noordzeepro bleem . Begin oktober werd hij door een
zeer ernstige ziekte ~~troffen , waardoor hij waarschijn lijk
geru:tme tijd gt;cJwongt.n zal zijn inactief te bli.JVen .
De ml.)dewerkcr G. W. Vel tkamp verliet per 1 <h.c.:-:mbel'.' het Mathe matisch Centrum, als guvolg ven zijn benoeming tot wetenschappelijk hoofdambten aar aan de Rijksunive rsiteit te Utrecht .
De assistent W. C . Ht:rm;Jns verliet het Mathematisc h Centrum
per 31 december teneinde zich gchu~l ann zijn studie voor
het doctoraal - examen tu kunnen wijden .
1Joorts werd !)r Ir D. J . Hofsomm1::r, :nedev:erker in d.:: Rckcnaf óeling van het Mathematisc h Centrum, vanaf 1 januari 1957
als medewerker aan d~ afdaling Toc~~pastc Wiskunde verbonden .
2. Werkzaamheden
a . ~c ond~rzoekingen aangaand~ h~t hydl'.'odynam ische Noordzee ~r obleem wel'.'den voot'tgezet .
Hut onderzoek van de heer Veltkamp naar het gedra~ van stro ming in een ho~k w~nr zee , occa~n en kust hlj elkaar komen
(zie vorig joarversl1g ) , leidde tot een meer algëmeon onder zoek naa r het gedrag ven de oplossingen van dë diffcrcntia al v~rgel~jking van Helmholtz in de omgeving ven een randpunt
•1aar randvoorwaa rden van verschillen :le typen in elkaar over ~aan . De rNmlt.1 tcn v3n dit ond~rzcck zijn vastgelegd in rap port TW 4o ; Mede in dit verbard werden beschouwing en 6ewijd
a~n de transform~ties van Vekua on Peters ~n ~an enkele
functionaal vergelijkin gen (interne rapporten TW40a en 40b ).
7oorts onderzocht hij de oplossingen van de bc~~gingcvcrge 
liJkingen van e..:n str·ookvorm ige zee , ~·wlkc bekend staan als
K<:lvin - en PoincarC: - golvcn (T\'i 37) .
::r Lauwerier hl]studeerdl:. ! ht-t geval vnn een sectorvormi ge ro terende zee onder invJoed van een niet-statlo nnair windveld ,
tenclnde een indruk te krijgen van de invloed van het Kanaal
op het gedrng van de Noot'dze.e bij u term . De. re sul t:-iten van
dit onderzoek zijn vastgelegd in rapport TW 36 .
Voorts beschouwde hij het probleem van een oneindig uitge strekte roterende z~e ondEr invloed var een gegeven, niet statlonna lr windveld . Voor een aantal typen wlndveldcn wist
hij dit probl0cm tot een oplouning te brensl]n .
•) Zi<... voor' d

2e .

rappo r·t•m en publi.;atic. s v~n d c z ~ afd t; l1ng tlz .

-27dit Jfar haDr werkzaamheden in verband Met een publicatie
~ver

"W;:,<;c.ronttrekkJ.ng door Middel var' puttcn 11 voort .

e. Jr Lauw~rier lnstc in het begin van dlt j2Er een diffus10 probleem op, det hem gcstelrl w... rd door· ,Jt:: heee Bownan!? vsn
het Universi te!.ts-1-iborator ium voor Anr lytische Scheikundu,
r"'ar aerileiding vrm een cxp::..r1.mentc;el order·zo..:k door de heer
Boum~ns, w~arovcr a~ze een r~fc.raat zou houden voor het Coll0qu1w. Spe:r::troscopicur .: Intc.r-n~~ionale, o::it 1n :n01 v:m dit
jaar te Amstc;r1am ~·1cr-d gc~houder , De oplossing van het door-

Dr Lauwdr-ier anngevatte proble<.M werd gcpublicucrd in Applicd

Suientific Rene1rch

A6 (1956),

p.197- 204 .

f . De heer Hermans was, naast z_jn we:rkzP,mhcdcn voor het
\:T::ter1dd lngproblcc:n (zie c), behulpza<ln hiJ v ..... roschil lE:.ndc
bt..r~kcningtn' 11 tt~ ra tuur- on'lerzot::k t:l" rli verse admir is tr;> tit: -

ve bczigh~dcr. de ~fdéling betreffende .
Het aantal rLlatits van de afdc:ing, ~at rapporten toegezon den krijgt , werd ~anzJenlijk uitrrcbrEid, en hiervoor werd
door de neer Her·mans een k::inrtsyntccm samGDr!f:stelcl .
iz . De her-en v~l tkamo en Lauwcrlcr:.....nt1nnn deel aan hei.: IX e In ternationn léê~s vooP-Tocgcpé.l ste Mech<-l111ca, èa t van 5 13 september tu Brussel \·1erd g~houden . ZiJ hielden hier elk

~lezing over ct.n dc~l van hun onderzo~k1ngen ov-.r de lnvl0ed van windv~ldcn op de Noordzee (ztL de lijst van publicat1Ls van de cfdc.ling op blz . 28) .
Verder werden bclungrljke contacten ~clccd met v~rechlll~nd~
onderzoekers op het gcbi~d van de tocr,cpa3tc wiskunde en àe
hyd r·odynamica .

h . Dr Lr-iuwericr' gaf in het voor~aaro tt: Amsterdam c.er: cursus
11
~tefi_l'.'~äJ'.te:%lijl<ingen 11 • VE•rder verzOri!:de hij c-ë'iïërtcl
van c:c ëï.ir.., :; ï.! Ge:Ieen - Lutï;t...t·~de over Lapl::icE:-t!,c::nsf orrw ti~s (in het k::.id1 r van de sct•ic cursussen olda:ir ovur "Functi0 theori~ en ha"lr tocp:rnsin~e:n ) , wa::irin hij dt:: to0passingcn
van de tram;formntic von La[JlêJCf.. b~spr;.-k, nadat Dr· Lckkvrkr;r· kcr van de ;:i fdelinB Zuivere Wiskunde <!1..: th .... orL van de::ze
transform:itie h<:id b..::hzrdeld .

ever

11

1. Enke lP kl+..•inL·r~ probl<;;!"'!Cr zi~n , soms J.n n1rnL '1werking mc.:t
ändcre a fdt.lingc-n, in bu:;chouw1rG ger:omcn . Zo \':~rd een rd vi0s g~gGvbn inzukc Lcn medisch onderzo0k over' h~t cl::istioch
gedrag van bronchllin v2n a::;thm<i - p.'."ltitnten .
Voorts wet'den naur ainleidin~ v~n een opdracht van dd Di8nst
der Zuiderzccw ...•rokcn E-nic;o buscnouwlnlen g<-'w'Jijd n ~.n '"](: invloed

van de

droogm3kln~ v~n

de

!Jws~lmuerpoldcrs

~p

de

hydrologi~

van Noor·d - Hollünd . H"t omv"int r1Jku nu:neriLkû \.;cr·k voor è~ZE:
opdracht zrl door- d.:· Rckc.na!'d ·l 1 ng worden verzorgd . (~ te "RJ86 blz .i:.o).
Met de verschilh:nd(: arde 11 1g..:r V3n h..,t Mt:tho..matisr,;h Ct..ntrum
bestond eer gcrcg~ld Ln venk vruchtb2ar c0ntact .
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dit j~ar haar werkzaanhed~n in verband met een publicatie
over "W"lteronttrekki ng door middel van putten 11 voort .
e . Dr Lauwericr Josta in het begin van cilt jaar een dlffusieprobleem op, dr!t h,,m gestelr.l wi;.:rd door de :1.::E.:r' Boumans van
het Universite1ts-l~boratorium voor Analytische Scheikunde,
rnar ~anleiding van een exp0rimcntcel onderzoek door de heer
Boumans, wàarover dez~ een rP.fcr3Dt zou houden voor het Colloquium SpEoctroscopicui:-. Intcrnationele , dat in mei v11n dit
JBar te Amsterdam werd gehouden . De oplossing van het door
.::ir Lat1w.;!ri0r oangavatte problotm werd gcpubJ ic0crd in Appl'l:::d

Scientific

Rene~rch

A6 (1956),

p . 197- 204 .

1' . De heer Hermt:inB wgs, na·ist zijn wGrkz::1cmh1;;clcn voor het

wat~rl0idingproblcem (zi~

c) , hehulpzaDm biJ v~rschillende
ber·ekeningc-n, li tti:r<i tuur-onderzoek E:n diverse administra tit:vt bczigheden de afdeling bctrcff Y" •
Het aantal relaties van de afdeling , ~rt r1pporten toegezonden krijgt, werd aanzienlijk uitgcbr~id, en hiurvo0r werd
door de heep Hermans een koartsystecm s!'lmcng"stcld .

&· De

heren Veltkamp en !@_u~oam0n deel aan het IX~ InternationDle Congres voor TocgcpastG Mechenica, dat van 5 13 september te Brussel werd g~houde~ . Zij hielden hier elk
S!fil-lezin~ over een deel van hun onderzoekingen ov~r da invloed van windvt.ilden cp de Noordzee (zir.. de lijst van publi cotics van de Dfc.icling op blzt28) .
Verder w~1·dcn bcl~ingrijke con acten geleg(I m~t verschillende
onderzoekers oµ het gcbl;.;à v;m de

hydrodynamica .

to~geposte

wiskunde en de

h . ::ir Lauwericr gaf in het voorjaar te Amntc.ràam een cursus
over 11 ~ntegrBaJte~c;,p,jkingen'' . Verder verzorgde hij cè'i1'ërt:el
van cc cursus c ..:. ce~t··"eide over Laplac~--i:ransformotir:;s (in h1;:t kader vnn de s r " cursussen Jld<;'Jr over 11 Functi..:th~ork en h3ar l;oep::issingvn") , waarin hij de toE:passingcn
vnn de transfocmnt.i.e van Laphict. besprak, nadat Dr Lekkt::rkerker van de: 2 f'dcling Zuivere W.1skunde de thuori-.J van deze
transformotic had b~handeld .

1 . Enkele kleiner& probleMcn zijn, soms in sam~nwerking met
ïrndere afdelingen, in beschouwing f;~nomt:n . Zo \·Jer::l een aàvi~3 gegevt::n inzuka een medisch onderzoek over h0t clastinch
gcdr3g van bronchlUn van a3thm~-p0ti~nten.
Voorts werden n<iar a1nleiding v::in een opdréicht van dt? Dil:nst
der Zuiderzeew~rken enige buschouwingcn CLWijd aan de invloej
van dl.! draogmaking van de IJsaelmeerpold( t'S op de hydroloi:;itvan Noord-Hollnn'J. Het omv:m!!. rijke numerieke WCI'k voor àuzE.
op~racht zal door do;; Rt:kene fch:ltnr, worden v~rzorgd . ( Zie. ·uSf. tlzfo).
Met de verschil l(:nà~ afdo:::l1ngo;;n van h\:!t M:Jthc.matisch Ce:ntrum
bestond een geregeld en vaok vruchtbaar contnct .
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c:i fd1...lin~;

Toq;e p<rnt -. Wi3k unde

Tho 1nflu cmcc of .o clir;t urba ncc upon <.m
1nfi nitc ly 11l~rg~ shéll low s~3 of con otan t dupt h , 12p .
11
w1rldeff<~c t in the scuth~rn part
TW 36 H. A. Louwerl e r, Tht. the
Nort h s~a due to ~ sing le storm
of
influ ence of the Chon rn.:l" , 20p .
thE::
and
Kelv in - and Poin caré - wave s in a
TW 37 a.w. Vt;ltk amp , "On
strip ", 13p .
t S:.)ur ce 1n-co a Il
frcm a 'Join
•
TW 38 H . A . 1'1U weric r, "~1ffu:.1on d0d
by an impL netra blo plan d ,
sp~ce boun
(Dit rapp ort is als artik el versc hene n
in Appl ."' · . ~ s . A6 ( 1956 ) , r . 197- 204) .
,.. of ·1 sol ut 1o c: Hel::i '
'IW 40 G. W. Vc.ltk~mp , u The beha
1 c:qua t lon nea r o con fluen ce of
hol tz
s , invo lv1n g dirc ct boun dary - cond ition
11
29p .
,
.'S
atiVL
!kr1v
lona l
''Opl ossin ge..n ven 1.c.:nigc: func tionr alve< "TW 4oa G . W. Veltk nmp ,
},• Jp .
11

TW 35

TW 40b G . W.

Veltl<amp ,

D. van D:in tzig,

gollJ l<ing tn' ( int"~rn rapp ort
''De tra1"~ rmat it: van Veku a"(in tcrn
r·app ort ), 4p.

Enke le voor beeld en v~n de bere keni ng van
wate rh oogt en onde r 1e invlo ed van wind . .

H.A. Lauw crier- ,

(Ver s l agen van d~ Kon . Ned . Ak . v . Wet . (afd
Natu urku nde) 65,3 , p . 39- 44) .
ting
On the non - st~tionary beh~v i our of a rota
.
f!eld
wind
a
of
cncc
influ
r
unde
shall ow sea
.
cp
Toeg
.
v
es
r
(Pro cccd ings van het Int . Cong
Mech anica { 1956 ) , Brus sel')) .

G.W. Vcltk 8mp ,

on a
The cff~ct of a st~tionary wind field
dcep
a
to
g
cr1n
rotn tinG shall ow se~ bord
Toeg ep .
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Mechan1c~

~ Nog nLct v~rschcren .
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- 30voor ct~ van dez~ Stichting uitgaand~ Leersto~lun .
Professor HemelriJk werd gekozen tot lid van het Institut International de Statistique . Een aantal medewerkers en oud - medewerkers van de afdeling trad toû tot het Institut;? of Methcmatical
Statistica in de Verenlgde Staten .
2 . Personeel van

d~

afdeling

De afdeling staat onder leiding van Prof .Dr D. van Dantzlg . Verder waren op 1 Januari 1956 aDn de afdeling verbonden :
Chef van de statistische consultatie:
Sous -chef :
Medewerkers :

Ass istent-medewerkers:

Prof . ~r

J . Hemelrijk
Ph . V8n Eltercn
R . Doornbos
,J . Kritrns
Mej . C . van Eeden
Ir A . ~ . Blocm~na
G. de Leve
Mej . Ir ~ - Wabeke
Mevr . G. Klerk- Grebben
J .Th . Runnenburg
H. Kest<:n
H . J . Prins

Assistenten :

Technisch- assistentç :
Secretaressü/typist~ :

Mej . H.A. Kuipers
Mej . C . Korswagen
J . G. Kokkcs
J. Bonninga
M~vr . E.C. Bos - Levcnboch
MeJ . E . Scha l i j

Mcj . A . M. J . A . Verbeck, verbonden oan het Binnengasthuis verleen de ook in 1956 weer haar medew~rking bij de uitvoering van enige
opdrachten .
In de loop van h0t j8ar werd Prof . Dr C . G. G. van Herk voor een ge deel te van zijn tiJd ;:ils medewerker ::•"n d1:.. ~.fci t.. :!. ...r1g verbonden,' }
NahE:t met goed g0volg (cun laude) afleggen vnn het doctoraal exn men werden H. Kcsten en J . Th . Runnenburg bevorderd tot medewerker . H. Kesten verliet korte ti,Jd later de <ifdeling om ziJn studie in de Verenigde Staten voort te zetten . De medewerker R.Doorn bos verliet du afdeling en aanvaardde een betrekking in de in dust r ie .
Je assistent A. Benard , die in 1954 wns vertrokken voor het vervullen van zijn militaire dienstplicht , werd na zijn diensttijd
in 1956 opnieuw aan~esteld , doch verliet de efdcling enige tijd
l at er . Verder werd F . Steutcl 32ngesteld als assistent , terwijl
d~ assistenten H. J . Prins en J . C. Kokkes in de loop van het jaar

v0rtr okken .
'1

Zit! ook

ver~;l:-,;

a fdel.ing Zui Vt

,,~ ~vi::.1:...·1.md :

tl-:: . ',P , :-: 21 oride1· i .

-31:c heren P . Kneepkens , J . Poll en
gesteld als technisch e
v~rliet
za~m , P

M~j .

~:;::;1st€:nten .

Th . ven WiJk werden aan -

Men' . E . C . Bos-Leven bnch

de afdellng . J . Pobius was tijdelijk als nsslstont

w~rk 

. v . d . Put ;:n Th . Bruirs é"ls technisch e assistentc:: l"l .

Dr M. Wijnens von de ~ijksverdedigingsorganicstle T.N .O. was ge durende ~én maa! cl al::; g:rnt 1r àe afdcline werkzaam .
Tengevolge van dc:ze mutatli:!r:l trDd de volgtmdC:; wijziging op in
de personeel sbezettin g var de afdl.ling:
+1
Medewerke rs
-2
Aso ,medew .
-1
Assistente n

Techn . 3ss .

Overig perso-

+2
0

neel

3.

Werkzaamhed~>"l

De verrichte werk.:aar..h eàcn \·1ord~·n hit.r ln de volgende groepen
verdeeld:
a) opdrachte n met betrekkin g tot tocp3ssingsgebiod~n,
b) theoret,isc ht.: oodracht;; n ~n li tl. rr t•rn.,..·stüdh~ ..

c) opdrachte n van didactisc he ~crd, voordrach ten. cursussen ,
d) problcembcspr~kingen En co~oultetias,
t;) werl\:groep en, c om:nissics , bui tenlanduo b0t rckkinr;en .
Een ?antal opdrnchtc n is rih•t in het ovcr:ücht opgenomen , omdat
zij , hetzij betrekkin g hebben op routinc - tc~igheden van algemen6
oarcl, 1'11:. t<:l,J zich nor; in lwt t.:crstc staclium v<in uitvoerin g be vinden , zodat hict"vi:in nog geen bijzondorh c:den te vermelden ziJn .
Verder zijn enkele opdrachte n van ver<:r-ou;·1 0llJkc aard niet ver meld .
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Opdrachten m<:t betre\{king tot tocpassingsg::bicdcn

.
s 1954-_J51 )) s pek1aa~ ven walvissen
S
1956 1
Opdrachtgever: Een instituut

in 1954 ~~ngev3ngen onderzoek (8195~ - 51) werd afg~slottn
twee rap.porten (Bijlage A, S19" en S197) w:rnrvan het eerste
betrekking had op het ondcrzouk noaP de reprcucntativitcit van
~en steekproef uit de in een aant~l opeenvolgende jaren gevan gen wAlvisncn, turwijl in h~t tw~edc rappor~ wordt nagegaan of
de gemeten speklaagdj ktcn van d\! in verschillende ja ren gevan gen walvlss~n systematische verschillen vertonen .
De opdracht 31956- 31 had betr.::kking op een aantal g~gevens van
latere datum , welke aan een voorlopig onderzoek werden onder worpen .
S 1954- 86 Spcclauton8ten
Opdrachtgever: Een g~rdchtclljk~ instantie
Het tweede rQpport betr~rrcnde dit ond~rwerp (Bijlag~ A , s186)
werd voltooid .

H~t

~et

S 1956-2)

flk;nc;problcm<::n

Opdrachtgever: Een industriölc onderneming en int~rnc opdracht
Een r~pport over de.: doorzakking vun de zwaardere dceltjo3 die
optr-.!edt tijdens het vc:.rvoer van po1,;dC;rvor:nig8 stof!'~n werd
voltooid (Bijlage A, S184) .
S 1956- 29 Inf.iulintgehalt .... van bloedserum
Opdrachtg~v~r: Een zi~kenhuis
Er is een methode opgusteld voor d~ bçrek~ning van het insuline gch~l te van bloedserum uit n~ r~sultnt~n v~n proeven v~rricht
met diafragmo 1 s van ratten . De mctho(L is in et:n brit:f aan de
opdrachtgovor medegedeeld (BJjloge E, 81956 - 29(1 )).
S 1956-32 l1stm[1 - ondt:rzoek
Opdrachtgever: Een ?.rts
Aan de hrnd van waarncmlngsmat~r1aal z1Jn een aantal onderstel lingen getoetst betreffende de samenhang tussen astma-aanvallen
en bepaalde 1njccties .
S 1956-33 Ertsres~rvcs
0pdr~cht~cv~r: Een nijnbouwondcrnening
Er wordt oun ondcrzo~k ingest~ld n~ar de nauwkeurigheid v~n de
resultGten vnn bor'ingen mèt betri..;kkin5 tot de bep~ling von de
ert s reserve v<1n 0cn mijnconcessie . Hvt onderzoek duurt nog voort .

- 33 S 1956- 34 Lecsg<-'-~oonttm
Opd r rchtgevcr : Een tnstituut
Er is ass1Bt~nt1c vLrletnd biJ de
ne~ b~hulp

cun c n quSta

van LCn

v~rwerklng

var dt

gtg~vcns

van

9oll<rlt~ -mEchine .

S 1956- 36 Beoordeli ng van VLrolc~gst~ r s
Opdr·achtge ve'r: Een psycl':!.i.lt t'ische inr·ichtin g
Het o~derzoek had betrekkin g cp da bctrouwba arhf id van een op
?Sychotec hnisch onderzoek vó6r hLC begin v3n d~ opleiding geba s~erdc prognose van de geschikth eid van leerlingv e r pleegster s .
:Jonrtor:: we r den beoordel ingscijfer·s vnn de prognose en cijfers
toegck~nd no de opl~ialng statistisc h verg~leken . ~~ conclus i es
zijn in b~n voorlopig rapport vcrw0rkt (BiJlage E, S19~6 - 36(1)) .

S 1956- 38

Hnv0r.verke~r

Een gcrnecntcl 1 Jk burc3u
Asoistcnt tc werd v~rlcwnd bij het uitvo~r~n van Lnkcle stat1s t:s~te bür(.k~ringc~ met b(.hulp van een Holl~rith - machinc .
S 1956- 41 Ruggemer~onderzoek
Opdrac~tgevt.:: Een zenuwarts
Ee.nvcudig e cta t ir:tische tot. tsE.n \·:t. rèen 1:0eEcpa .s;; op \~::.Ja rnemingen
van het ulwit~~halt0 in hLt ruggdmerg vocht v~r lijd~rs aan be paalde ziekten (Zie bijlage F No J) .
S 1956- 44 :uur vJn de i~~cnieursatudie
oodrachtg ever: Het bur eau van de Senaat der Technisch~ Hoge school t~ Delft
Geg0vLns van het bureau van de Scnqnt vRn de T . H. over de s tud i ~ 
duur v3r. student~n ln Delft wcrd .... n , in overleg met de :;;o::c reta ris
van dt S~n"'1t , in een r.:::pport tot c<.o ov(.rzicht ver·\~erkt (Bijlage

Opdr~chtgcver :

~~~~~~~--"""~~~~~~~

s 1956 - 4~ )

8 1 56 62 )
~

_

E , S1956 - 44(~)) .

Scrumzu1v er1ng

Opdra~htgcv6r:

E~n riJksinsti~uut

Er werd con Dantal p~oefopzctten ontworpLn voor eun onderzoek
raar d~ opti~rlc omstnndig hcden voor h&t zulver:n vAn sera . Hier over vGrschene n de rapporten 8198 on S198A (Bij l age A) en het
voor1opif~ rnpport $1956 - 62( 1) (Bijl'<ge E) . ME:t de opdrachtg ever
wurA contact g0houden ~iJdcns d~ uitvoerin g v~n het onderzoek
tn de r~sultaten wura~n statistisc h geanalyse erd . H~t onderzoek ,
d~t in s2menwerk ing m~t d~ R~kenafdeling g~beurt , duurt nog
voo r t (Zie blz.61,R392 0n R393 ).
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1956-~4

ElCGtr1..'1Ch.

Qpdrachtg~'V1..

r: E ... l"

ût'ikkc.lin;.~ v:;rn d('

hnrt::;ph:r

promov~11dus

g.deeltL van L n dL~a~rtatle ovLr du voortplan tingss111.:lht.id v~1 • l ... ct ·i~cht 1--ril<k·.l"' in ::l-: "!'!:.irtspltr ven honden
~~ra b ocrdLcld ~~ o~ v~rzo k v,n d~ opdrRchtg~vLr nad~r onder zocht, waarbiJ ~en aont<::l .::oncluH, s stati:nisch WL;rd g .... to-.:tst .

Het statistisch

S 1956-55

Maa "r• d.tic
c~n

Opdrachtguv~~ :

intGrr 1St

!~n aa~tal gcg~v1..ns ov~r
tering W~rd g~anRlySLCrd .

_ 1vl0cd vq, mR~g~~sacti~ op d& 3pljsv~r 
fC ~~sultat~n Werden pLr bnluf aan d~

opdl:'achtgvv1;:t' m.• dc t;Lcl._•L;l1 .
S 1956 -57

Socinnl r;;e;:dr:~g v<in koci~ n

Opdrac\ tgcvc· r : Een Nvrkgroc.p
Oorspronkelijk w_rd g~vraegd

d~ r~~gcorr~lati. t~ ondLrzockc~
~om~tischç cig~n~chcpp~n (leeftlJti, m~lkgift,

tuss~n ~nk~lt

schoftho.:igt ... , bo •i;tomva,1g, kw11lit~it ho~·..:ns) van tt.?r, f'artal
,r hun 0ndt)rllndl · uit n~t g~d~ag btpE~ldc
' soc1~l·- rang'' rn<j•.rZiJÖS . ::k. hi~rto .... str·• kkc..ndc lJ..:rt.r<: .... ning lt.. vl:!rdt: ~tc:rk si~·,~ftcar.t..:: r.sultPt<n .
Wa .:ir a" soc·i·•1c. ('"i11t.;urd<• V'l~ de. ko~:!..... n :'JJ.t:t h~paald bl~ ... k tt. ZiJn
op e·:n \·liJz" d t ... ~J'l11 7..0.h:et".:. obJuctL,v ... t l.3e'1 voldeed, Wl.t'd d-= opdracht op (Jit nunt alsr1og ultg<.bre:'d . J:._n m-:,thocle v;.ir1 rangO!'dE:b~ 
paling van Zurm010, waarbij d Lt w1..l h~t geval wa~. werd door co dclr ing op clc ARMAC voor h0t 1;1.:s t~ lclc cl oc l g.:: r8ed g..;ma tJ k t .
ko~it.n ~n~rzij1~
1

S

1956-~B

School~t,phc i d

Cpdracht~evcr:

:~n

Ln

scnoo:pr~stati~~

cndcrwi~1bul" ...

au

De corr... latie t~ss~~ ac~oolrtJphwldscijfErs von c~n gro-:p ktnd~ 
ren, ve;;t•krt)e;tm uit psychotr.chnJ.sch ord ..!r?OPk biJ él1nkon&t op de
~g~r~ school ~n hun pr~ststl~s in hlt ~~rst~ JBDr, w~rd onder zocht met behulp va~ ~~~ ~angcorrelatl~ - method0 .

S 1956-69

V'..ll l

n:-; ·1:rn fh.c.ie, n

Opdra(.;htgcv.:.t• : r:,.r

indust~·ii.il1;

OtJC~ccn

rling

mat•.rionl w~rd~n re.gels ong~st~ld voor
Op grond van
a~ vulling ver r1~ s~n mtt ~en b~p1old~ vlo~istof, m·t het doel
JpriPg~n van d~ f~oss~n hiJ uttzt..tting van de vloeJstof t~ voorstd~i~tisch

komen .

S 'i9~6 - (1

Proevt:n cvr.;r

v.:>~ ·J j '•tl: V"'r1 kuiih,nS

n industr·!.ëh: 011u~ rrh.;ning
Er ~k:rd i::<m prot: fschfc'lla opgcst':!là ''Oo.~ t..•''1 vc. egel ljkirg vnn be pna ldt kuik.:nr-nssen mt:t bt::tnKkir.g to-c r1:.;t nuttig t ffc.ct ven dE.·
voeding (Bijlage E, S 1956- 71(1)) .
Oodrachl;~._v"r: El

S '19?6 - 20'1

Mr:rn tlcl.:dinr...;

Opdrachtg""v1...r : E. n ndvie:3burc;uu
Met he.hulp Vän ee1 Hol lon th - mi:ichim. Wt. rd..:n VOO"' L0n '..li tgcbreid
waa rn..:min sma ter t::ia l vnn lichrfll'l2Mfl tc•n, f reqw::nti~tabw l lcn opg'-' -
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Vlamstralingsm0tin~0n

Opdrachtgev•::r : Een interne tiom:i le conunissie
Er werd v~riontie- en regressieanalyse toeg~p~st op experimentele
gcgavens over de straling van vlammen , onder verschillende condi ti~s . De resultaten zijn verwerkt in de rnpporten S201 en 8202
(Bijlage A) ,. Aanwijzingen werden ge;gevon voor de opzet von nieuwe
8Xperimenten op dit gebied .

s 1956-28
ss 1956-39
955 _47
1

l

Ten dele nog niet vol tooide , vertrouw ... lijke opdrachtun .

s 1956 -59

~·

SK

Theoretische opdrachten en literatuurstudie
Kaartsyst~em

Bij de verdere uitbreiding van het kaartsysteem van bo..::ken en
tijdschriftnrtik~l0n op st8tistisch gcbiçd werd jit jaar sp~cinal
aandacht besteed aan de syst0m1tischc catalogus van artikelen
v~rschenen in de jaren 1949 - 1953 .
S 1955-69 Wachttijdproblbmen en vervangingstheorie
Interne opdracht
De resultaten van ~en studie van d~ vervangingsthcor.i~,vcrricht
in verband met een wachttiJdproblcem, zijn vastgelegd in een
rapport (Bijlage A, S203) . Vt·rder werd een studk gemaakt van de
verdeling van de wachttiJdcn b . v. van personen biJ een loket ,
als d~ze personen in verschillende prior1t~1tsklassdn ZiJn ing~
deeld (Bijlage A, 3211 (VP11)).
S 1955- 70 Het bepalen van ~xtrema vAn regr0ssie-oppervlakken
Interne opdracht
Er werd een overzicht gemankt van d .... literatuur over htt opspo ren van optimale omstandighedGn voor de uitvoering v8n bepaalde
process...:n in de technhk (Bijlage A, S20l+ (OV6)) . De hierin bE.: handelde methoden werden o . a . to~gepast bij de uitvoering van
de opdrachten S1956- 45 en 62 (Zie rubriek!) ·
S 1955- 72 Verdelingsvrijé' onafh~nkeliJkheidstoetsen
Interne opdracht
Het in het vorige jaar. begonn~n liter.atuuronderzo0k op dit ge bied w0rd vocrtgt:~<::t en tun dele J.n eon memor<: ndum vermeld (Zie
Bijlage A, S190 (M77)).
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s 1956- 4 )
s 1956- 46 )

Fn c tot'a na lyse

Opdt'achtgever : Een wctonschopp~lijk bureau (tevens interne opdracht)
ue inhoud van een in 1955 gvhouden voordracht op dit gebivd werd
nadet' uitgewerkt tot een ar.tikel , dat zal verschijnen in "Sta tistica NE::eriandica 11 (Bijlnge C, 8210) . Nadere studi1,;; werd gemaakt betreffende het gebruik van de factoranalyse voor econo metrisch ondet'zoek (opdrachtnummer: 31956- 46) , terwijl 11 tevens
werd begonnen met een studie.: van''multivariate: nnnlysis , waarvan de factornnnlys0 een onderdeel vormt . Het ondet'zoek ge schiedt in samenwerking met de Rekenafdeling (Zie R364 ,R388 blz .59
en 60) .
S 1956- 15 Schatting van een reeks partieel gerangschikte kansen
Interne opdracht
Er werd een methode opgesteld voor het schatten van kDnsen, waarvan gegev~n is , dat ziJ a8n bepaalde ongelijkheden voldoen . Het
resultaat werd vnstgclegd in een r3pport (Bijlnge A, S196(VP7)) ,
dat verwerkt werd tot een publicntio (Bijlng~ B, SP50; zi~ ook
S 1956- 43 en bijlnee D, No 8) .
S 1956-24 Glijtoetscn
Int1;;rne opdrGJcht
Het in 1954 begonnen onderzoek op het gebied van gllJto~tsen ,
werd afgesloten met een aantol rap~orten en publicaties . Er ver schenen tw~c t'Bpporten : S187 (VP4) (BiJlage A) over e~n glij tocts voor Gamma - verdelingen en een r3pport S206 (VP10), w2arin
de mt:thoden , gebruikt voor de constructte vnn de reeds eerder
onderzochte gllJtoetscn wordt uitceng0zut en 0nige nieuwe gevallen worden behandeld. De inhoud van !:'Apport 8187 (VP4) is inmiddels tot con publicati~ vcrwct'kt (Bijlage B, SP 49) , dit is
eveneens gebeurd met een rapport verschenen in 1955 (Bijlaee B,
SP 45) . Ren public8ti~ b~trcffcndc de stof vsn r8pport S20b
(VP 10) is in voorbereiding . Zie ook bijlage D, No 2 .
S 1956- 43 Theori~ der aannemûlijkst~ schattingen
Eig"'n onderzoek
Naar aanlüiding van de resultaten van het onderzoek 81956- 15
(zie boven), wc::rd clc construc tic v2n aanncmeliJkste scha ttinge:n
voor paramet0rs, met voorgeschreven ongolijkh0idsr~laties, onderzocht . Hierover verscheen h~t rapport S207 (VP9) (Zie bijlag~ A),
dat inmiddels is verwerkt tot een publicati~ (Bijlage C , SP52)
di~ b:nnenkort zal v~rschiJncn .
S 1956- 50 Momenten van a priori-ve:rdelingen
Eige::n onderzoek
Er· wur·ut een <H't1J.cel voorbureld over· tJeIJ rn~i,hode om de momenten
van a priori-verdelingen te schatten .

-37-

S 1956-52

Syrnmetri~tott3 v~n

Eigen

ondcr~ock

El~tn

mderz oek

Wilco xon

voor de symm~
Er werd c..:n uitg1:brcia~ handl eiding sn1111...nr;t.. tclà Tevon
s wcrd0 n
.
)
(M76)
S208
A,
ge
(Bljln
xon
trieto~ts vnn Wilco
ngsgr oot toetsi
~c
~
V
llng
enlgç riaU~L St~lling1...n Over d~ V~rde
ge
(Bijla
~id
afgol
to1...ts
deze
van
eid
baarh
bruik
heid ~n ov~r de
A, S209 (VP10 )).
S 1956- 56 Methode Vän rn rsngs chikk ing ir>
ling van de
Er is oen studi e gemaa kt van de 1 asymptotisch~ l"'lverde
chikk ingen
rangs
voor
toets
s
tr'a
tocts1 11asg roothe id v<:in Tl.!rps
bijlag~ A,
);
-56(1
51956
E,
ge
(BiJlo
m
van
cn
w1ard
~:·ote
voor
8212 (VP12 )) .

nd met b-:Verde r werde n nor; litcrn tuurs tudic s gumaa kt in verb."'
tot theor e ven
g
idin~
aanle
dez~
dnt
r
opd chten , zonde

paalde
tische r~pport~n
onderwc:rpC;n:

.

D~z~ studi~s

hadde n

b~trckklng

op de volge nde

S 1956- 16 Varia ntiua nalys e
Lehm3nn
S 195v-53 Studi e van eer 9rtik el van Hodgu s en
Rende ment splnm ochin es
S ~95?-63 Voors tudjb voor ~en cursu s wacht tiJdpr oblcm en
S 1956-G5 Voorr aadpr oblem en
htori0
S 1956- 66 Besli ssin sfu1c tics in verba nd met to~tsingst
S 1956- 67 Beoord~ling vnn compctitiercsult ~ten

S 1956- 60

~-

Opdra chten van didDc tischc aard, voord rachte n en

S 1954-56

cursuss~n

Vraa~stukk~nboekj~

Intern e oour. cht

0ld in de
Een bostj~ m~t 100 Gtati stisch c vr3ag stukk e", vcrzam
nkort
binne
zal
Hat
1
.
kt
1
gemaa
la1r
pcrsk
jar'en 54 en 5~, werd
versc hijnen .
S

1956-1

MamorBn~a

In te rnc opd rl:l <.: h t

s•••istisch~
Het aanta l mcmor2nda (kort e v~rhandtli~g~n ov~r
1951 m~t 4 uit in
werd
agen)
v~rsl
metho den voor toevo eging aan
verbet~rde
door
3ndz
mcrnor
hanEn
v~rsc
r
eerd8
3
jl
gebre id , terwi
.
S190)
A,
ge
uditiu s werd~n verva ngen (Bijla

-38Oriönt~rcndc cursus kansrek~ning en statistiek
Interne opdracht, n .n . v. van een v0rzo1:::k van de vuri:::niging \tJIMECOS
Zie algemeen OVLrzlcht (par.1). Van d~ze cursus wordt een syl l~bus samengesteld (Bijlagç A, 820~ (c8)) .

S 1956- 2

S

1956- 17

Scqu~ntt

Opdrachtgev~r :

analyse
2 S•:)Cties van d..: Ve:r1.rniging •10or Statistiek

In s::imem>/t;)rking met Dr Chr . L. Rtir:ike we:rd een voordracht voor ber0id over de beginselen vnn de s0quente onalyse (Zie bijlage
~ .No 7 ). Een syllsbus van do voordracht verscheen als rapport
8199 (V14 ) (BiJlage l\) .
S 1956-1 9 Cursus Opurations R~saarch
Intern~ opdrncht
In 1956 WErden 7 l~ss~n gegeven . Twee l~ssen gel2id door G. de
}:!cv" t;n ~0n gek id door A . li,_ ynn den Burg (Adviesbureau voor
Toegcpa st<.; Sta tistiel<:) nandeldt:n oV'ër'" voorra -:dproblc::me::n . De hter
J. KriEns besloot de cur>sus met vhn"' J._sst:n over s~ltt:eorie en
~s-11s~»in~sfunctivs . Zhl ook de <ilg~m'"'n"' inl~iding cnoiJ"lae;t• A,

s106-(c9) J.
S 1956- 52 Handlcidlng voor de symmetrü.toets van Wilcoxon
Interne opdracht
Zit: rubriek~, zelfèe nummt..r .
S 1956- 70 El~mentnir coll~g~
Interne opdracht
Door c.en van du 1ssistcnten van da afdeling wor>dt een varslag
g~mankt van het olum~ntaire college Statistiek van Prof . Van
Dantzig .
~-

Probleenbesprc:kinr; ... n en consulta ties

S 1956- 3 Kort0 consult~n
Over 52 onderwerpen worden korte ndviezen verstrukt . Een aantal
dezer ondurwerpun is v~rmcld in bijl1g~ G (No 1- 25). 23 Adviezen
hadden betrekking op theo~etischc ond~rwerpen, literatuur of opluidingsmogeliJkhbdcn, de overige op b1..pa~lde toepassingen
(hoofdz2keliJk van mcdisch-blologischu of technische aard) .
S 1956-10 Beoord~line manuscript-n
Er wul'.'dt.n 11 nit::uwu mEinuscript1..n tc.r- beoordûlin~ ontv~ngcn . De
beoord~ling van 8 d~zur m1nuscripten is voltooid, ~vunnls die
van 1 m~nuscr>ipL ontvangen in 1955 .
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s 1956- 12

s 1956-30
s 1956- 42
s 1956- 100-113
s 1956- )00- 314

l

met in de
prélcti.lk wel:'kuimc statistisc he institute n en
3 fd(;l1ngen

Regelmatig~ problcemb~sçrëkingcn

Met de statistisc he 1fdclingc n van dt P .T .T . en van een industr'i~
le ondernemi ng , m~t de Afd~ling Bcworking Waarn0mi ngsuitkom sten
van de organisati~ T . N.O. on met een industrie el adviesbUJ:'(;OU
werd regelm0ti g con ?et onderhoud en. Hiet"bi: werden adviezen verstrekt over ongeveer 30 verschille nde onderwerp en . Voor enige
voorbeelde n zie bijlage G, No 35-40 .
Voor een a~ntal dor gastoldc problemen werden berekenin gen uitgevoerd en 11teratuu rondcrzoe k1ngcn verricht . In dit v0rband wet"den d..: voor.Lopig e rapporten S1956-3C'"'(1) , 305(1) en 309(1) somen gestcld, an de definitie ve r3pportcn : S193 0n S194 .
S 1956- 22 Advil;)Zen <ian stud~nten i::n promovend i
van
D~ ~dviczcn ~an studenten en promovend i voor de uitvoerin g
stAtistisc hc onderzoek ingen in vet"band met scripties en dissut"tat1cs hadden b~tr-kking op 11 verschille nde ondct"w&rpen (Zie bij V>gc G, No 26 - 34) .
S 1955 -82 Strcptoco ccun bij roodvonkpatiönt~n
S 1956- 48 Afvloeien v&n rc~cnwatcr
S 1956-51 Oorznak von hoest
S 1956-64 Eosinofil lc biJ astmopoti 0nten en biJ gezonden
Over deze onderwerp en ziJn reeksen van besprekin gen gevoerd met
de desbetref fende ondcrzock urs .
e . Werkgroep en , commissie s,

int~rnatian'11e

'oe:trekkin gen

De Statistisc he afdeling wns vertcgenw oordl3d in de volgtndL werkgroepen en commissie s :
S 1954-82 Woordunbo ekcommius ic
(Pro!' . H"-'mclrijk , M~j . A. Vcrbcck, Mej . H. Kuiptrs)
Deze commissi~ bt0.lndigd e hr::ar werk~nnmheden met de voltooi!n~
vnn een vcrkloren de lijst von stntistisc he term~n voor een medisch woordenbo ek (bijlage F, No 8) .
S 1956-6 Exam~ncnmmissic statistisc h n~alyst
(Prof . Hemelrijk )

- 41 Bijlage A
Lijst van in 1956 verschtnen rapporten van de Statistische afdeling
S 166(c9 )

s

184

s

186

S 187 (VP4 )
S 188 (VP5)

S 189 (M73)

s

190

Syllabus van de cursus 11 0perations Research 11
Hoofdstuk 3: G. de L~ve , Voorraadproblemen , p . 93 - 117,
Hoofdstuk 4: J . Kriens, Over de speltheorie en d~
beslissingsfuncti~s , p . 118- 153 .
R. Doornbos, Statistical m~thods appli~d to the mixing
of solid particles II , 8p .
Prof . Dr J. HemelriJk , Statistisch onderzoek van de
speel<lutomaat Universal Winner No 1607 (vertrouwe l ijk) ,
14p .
R. Doornbos 8nd H. J . Prins, A slippag~ test fora set
of Gamma variates , 10p .
Constanc~ van Eeden , Maximum likelihood estimation of
ordered probabilities , 8p.
Gerda Klerk- Grebben, Exnctc to0tsen tegen kcttingcorrelatie v2n M. Ogawor2 en E. J . Hannan, 16p .
Memoranda voor toevo~ging a~n verslaeen :
(M13) (ter vervanging van S47(M13 )), De rangcorrelatie to~ts van K~ndall, 5p .
( M49) (t~r vervanging van S145(M49D, Een generalisatie
van Kendall ' s rangcorrelatietoets , 5p.
( M50) Toets van Terpstra voor het probleem van m rangschikkingen , 4p .
(M50A) (ter vervanging van S145(M5o», Toets voor een
ge:neralisatie van het probleem van rn rangschikkingen ,
k
4p .
M74l 2 -fectoriële schema ' s , 9p .
M75 De symm1:::trietoets V"ln Wilcoxon , 3p.
M77 Enige toetsingsmethoden voor de ase l ectheid van
rije:n getallen , 6p .
A. R8itsma, StDtistische analyse van metingen verricht
bij de walvissen gevangen door een walvisvaarder ,
I De b~trouwbaarheid van d~ st~ekproef ,
7p., 3 mem . , 4 ~fz . grafieken.
H. J . Prins, Anolysis of foctorial designs for Poisson
va ria tes, 14p .
Ir A. R. BJ.ocmc.no, Analyse van subjectiev.;;; keuringsre sultaten , 1Gp . , 5 m~m .
Ir A. R. Blo8m8na, Een proefopzet, gericht op het ont dekken van vermoeidh~idsbeïnvloeding bij beoordelaars,
(vcrtrouweliJk), 2p . , 2 mem.

!

s

191

S 192(VP6)

s

193

s 194
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s

a~rda Klerk-Grebben, Over d8 k~uring V9n bromfi~tsen,
6p.
S 206(VP8) R. Doornbos, H. Kcstcn and H. J . Prins, A class of
slippagc tests, 40p .
Constanci;:
van Eodt:n, Maximum like:lihood estimCJtion of
S 207(VP9)
orderud parameters, 17p .
S 208(M76) A Benard en Constnnc~ vnn Eeden, G~bruiksaanwijzing
voor de symmctrü.to\:tS von Wilcoxon, 33p " 6 afz . ta balli::n .
S 209(VP10)Constancd ven E8d~n nnd A. Bunard, G~n~ral thcorems
on Wilcoxon's test for syrunetry, 23p.
S 210
G. de Leve , Enige str.tistische asp~ct..;n van de fäctora na 1 y s c:: , 1Op .
S 211(VP11)H. Kest~n and J .Th. Runn~nburg, Priority in wniting
line probl~ms, 26p .
S~12(VP12) Ph. v3n Elt~r~n, Th2 asymptotic distribution for lr.rgc
r.i of T(.;rpst1•a 1 s stB tistic for thc;; method of m rankings,
14p .

205

- 44Lijst van in 1956 in druk verschene n
ti sc he a f'de ling
SP l13

SP 45
SP 46
SP 47

public~tles

van de Statis -

Gerda Klerk- Grebben en Jkvr. H. D. Sandberg ,
Betrouwb aarheidsi ntervallen voor de spreiding van
een normale verdeling , bepaald uit het gemiddeld e
van een aantal steekproe fbreedtes ,
Statistic a Neerlandi ca 10 (1956) , p . 99-115 .
R. Doornbos, Significa r.ce of the smallest of a set
of estimatcJ norm8l variances , Statistic a Neerlan dic:i 10 (1956 ) , p . 117- 126 .
D. van D~ntz1g , '"~t jaar \'Jiskundlg e statistie k,
Statistic a Neerlandi ca
(1955) , p .?33- 242 .
Ph . van Elteren en W. F . van Peype , Enige rangcor relntiesch cma 's , Statistic 8 Neerl~ndica 10 (1956) ,

z

p . 177- 196 .
SP 47A

Bijlage B

-

H. Kesten en J . Th . Runnenbu rg, Appendix biJ het

artikel "Enige rangcorre lat:lesche ma ' s" van Ph . van
Eltcren en Dr W. F . vnn Peype, Stat13tic a Neerlan dic2 !Q. (19S6), p .197-204 .
SP 119
R. Doornbos and H. J Princ, Slipp?ee tests for 2
set of GammD vari~tcs ,
Proc . Kon . Necl . Ak . v .Wetensch . A59 )( 9~·6)
329 337
Ind:;gatio nes Mathemnt icae
1B) 1 :.> ' p .
·
SP 50
Constnnce van Eeàen, Maximum likelihoo d esti~ation
of ordere0 rrob?bili tles ,
Pric . Kon . Ned . Ak . v . Wet~nsch . A59 )(
6) P 444 - 455
îndcigation <"J f\li:.:ithemat1cae
18" ) 195 ' ·
·
S178(M67) Constance van Eeden, Verdel1n gsvriJe ~oetsen voor
twee steekproe ven en de methode der 2 >< 2- tabel ,
St~tistica Neerlandi ca 10 (1956) , ~ . 157 - 162 .
s182(v12 ) J. Hemelrijk , Wat io en waqrvoor dient de statis tiek? Euclides 31 (1955/56) , ·, . 233 - 244 .
s183 (v13) J . HemelrlJk , Statistisc he miscellan en over het
mengen van poeders, Sigma ~ (1955) , p . 123-124 .
S185(M72) J . Kriens, Schema's ter oploosing v:m lineaire
prosrgw.m eringsprob lemen , Statistic a Neerlandi ca
10 (1956), p . 45- 53 .
D. van uantzlg , Rapport van de 29e zitting van het
Institut Internati onal de St2tlstiq uc te Rio de
Janeiro , Rapporten van de Kon . Ned .Ak . v . t.Jet . 7 No 2,

1955 .
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Bijlage C

Lijst ven in 1956 2ereedgekomcn , maar nog niet verschenen publi caties van de Statistiscfie ~fdellng
SP 51
SP 52

s

210

n.

van D2ntzig , Stetistical prlesthood (L . J . Sav~ge on
personal probabilitics) .
Constancc van Eeden , Maximur.i likelihooà esti"r.ation
of parti2lly or conpletely ordered parameters .
G. de Leve, ~;;rtz.c ntatistische ospecten van de
roe to r ann lysr; .

-46Bi.jla ge D
Lijst van lezing en door leden van de Stati stisch e afdel
ing in
195t> gehou oen

' · J . Heme lrijk,

Statt,·~~~he

poede rs ,

Utrec~t,

J1g

notit ies over het mengen van
voor de indus tr1Ul e otati stick ,

~nuari .

2 . R. Doorn bos ,

Een klass e van toetsi ngsme thode n voor wegwaarn emind en , Serie Actua liteite
van he~ M · hcma tl.sch Centru r.l, .t'.>.mstcr"dam , n
februa r:i .
3. Gerda Klerk - Grebb en , E cte toetse n tegen kettin gcorr ela tie van M. Ognwara e:n E . J . Hannan , M.C . febru ari.
4 . J . Krien s ,
~oeltreffcnde beleid skeuz e door linea ire
progra mmeri ng , Stati stisch e :'1og 1956 , Arnhem ,
maart .
5. D. v~n D~ntzig 1 ) , Sur les problè mes stJtis tique s , ccono m6tri ques et hydro dynam iques p r ovenu s du
probl~~e de la pr~ventlon des ino"d at4on
s,
se~ainc ft~nco-n6erlandaise , Dijo"
Facul t6 des Scjcn ces , Lyon
naart
11
11
11
Greno ble
6 , J . Kr 1o..ns ,
'fo1..:pnns i 11c; v~n Bools u Alt:;.~br<.i in de Op~ration s
Reseg rch , Contac~croep Opera tionol Resea rch
,
u.trcc ht , mei .
7 , Ph . v1n Elter cn , Du seque nte binom i ale toets ,
Bionc trisch e Dag 1956, Utrec ht, mei
Bedri~fssccti6 de r V.V. S ., Ut r echt ,
septem be r .
r~onst;-nce vnn Eed en, Sch1 ttint; va11 k::.ncc n
met ongel ijkhed en
als biJvoo rwnnr den,
M~thutn'ltir~<.:he s~ctlc; der v .v .s . , JUn
i
Actu~rieel Genootsch~p ,
~v
bcr .
~lijdcnde

l

.a..

1 ) Voor enkel e lnd1.;re lczingE::n van Prof . Dr D. van :::>antz
wordt verw0 zen naar de vers l agen der efdel ingcn Zuivelg
on Toege paste Wisku nde , resp . blz . 22 e~ 26 van dit re
J~ar
ver-slcg ~
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LiJst van verslagen van coJloquiJ en van voorlopig e rapporten
betreffend e vee l al no~ niet voltooide opdrachte n der St1tis t1sche qfdelini;

s 1956-10(2)

J . Hemelrijk , Du log-norm3 le verdeling bij de
stotistisc ho verwerkin g van omzetcijf ers, 7p .
s 1956-29(1) G. Klerk-Gre bben, Een methode voor de bep~l ng
v~n het insulinegeh~lte in blocdseru. c, 2p .
S 1956-36(1 ) Rina Korewagcn , Beoordeli ng van verplcc~stLrs,
2p . , 1 tab . , 1 men .
S 1956-44(1 ) Cori:;t::rncc van Ecden en J . Hemelrijk , Beoordeli ng
van een rappol'.'t Vé!n de Senaat der Tech!"lisch e
Hogeschoo l te Delft,
5p ., 2 afz.gr3fie kun, 4 tabellen .
S 1956-56(1 ) Ph . van Elturen, Asymptoti sche verdeling van de
to0tsingsg rootheid van Terputra• s methode van m
r3nbcchikk 1ngen voor ID-7<» onder de hypothcs~ H , 4p .
0
S 1956-62(1 ) A.R. Bloemcna , Samanvatt ing van de resultaten van
de waarnemin gen betreffend e de zuivering van
paardenscr um, 10 p .
S 1956- 71(1) ~ . R. Bloomeno en Ph. van EltLren, Een onderzoek
" 'lt' de vocde:rcon vereic var een nieuw ras kuikens , 4p .
S 1956-302(1)A.R . Blocmcna, Enige opmerking 0n over de onderscheiding sindex van een beoordela ar, 7p .
S 1956-305( 1)H . Kesten en J .Th. Runnenbur g , ~auwl< "r.t;heid
vpn Geiger-MUllert~llers, 4p .
S 1956-309( 1)A . R. Bloemenn, An appllcatio n of the Kruskal ks~1mple - test,

5p .
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Bijloge F

Lijst van publicaties van derden waarin AdviezLn of r1pporten
Viln de Statistisch<- afdcHng zi.1n V<:rwcrkt or opgenomen

1 . H. J . Thomanaon,

Th~

biolo~ical valuc or 01lu 3nd feta,
I Growth and food intake on fccding wlth
natural oils and fats, Nutrition , 56

(1954/55), p .455-468

(V~rmclding

op-p .461) .

2 . J . van Noordwijk, Cinehof~cn, e~n experimenteel onderzoek
over ZiJn w rking en giftigheid , Acad~
misch Proefschrift , Amsterdam (vermelding
:i.n voorwoord) .
3. A. L . Dtercks, Problemen jn de klinisch~ diognc3tick ven
lues ncrvos1, Äcademisch Proefschrift
Amsterdam, 1956 (vermelding op pag . VI~ .
4 . J . ;,dmiraal,
Essentiële hypertenslc bij Jonge mensen,
Nedeiol~nds Tijdschrift voor Gert:eskunclc
0

100

5 . C . J . L1mmcrr;,

6.
7.

8.
9.

(1956), p. 752- 755 .

Studies ln Holland f l ood disastLr 1953,
II, Survey of cvocu~tion problcms nnd
c.1::!.sast~r E.:xpcricl"'c .... s (vermelding op pag . XIV) .
Chr . L . RUMke,
st~tistischc bcschouwin~on over de bloed proef, Verkeersrecht~ ~1956), p . 181-185 .
Organisatie TNO , v ·rsl"~ over hêt .ir.or 1955 (verr:'Clcline
op pc .J1, 32 en 62) .
Dr H. R. M. da Hoan en W. A.L . Dekker, Groot-Woordünbo 0k der
GcnecHkunda, Staflcu, L0ldcn .
J . 1 · • Sluiter, F . F . v1r. Hccrjt er. J . J . Bezem, Population
st"ltistics of thll bat Myotus rt,,yst"'!cinus ,
b,seo on the ~=rking-recaptur2 ncthod,
P.rchivcs Néerl2nd1lscs de Zoclo~,h. -12
(1956), p.6)-88 (vcn·mclding op p~ig . 81) .
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B1Jlag0 G

Gedeeltelijke lijst van onderwerpen , waarover door de Statistische afdeling besprekingen werden gevoerd en korte adviezen
werden verstrekt
1. Aantal kamers in de fossielen van bepaalde eencelligen .

2 . Optimaal aantal telefoonkiezers in een telefooncentrale .

3 . Snelheid van schepen .
4 . Reactie van muggen op prikkeling van de chemische zintuigen .

5 . Stormachtige zonneruis .
6 . ReacLlevermogen vBn het oog .

7 . Vergelijking van twee behandelingsmethoden van aange zichtsrheumDtiek .

8 . Economisch decisieprobleem betreffende de ingraving van

waterleidingsbuizen .
9 . Enquête betreffende een consumptieartikel .
10 . Eosinofiele , basofiele en chromofobe cellen in de hypofyse .
11. Gebreken aan <Xlg en oor en beroepskeuze .
12 . Erfelijkheid van een hersenziekte.
13 . Reactieproeven bij duiven .
14 . Pi-mesonen in kosmische straling .
15. Kromtrekken van deuren .
16 . Buitenzintuigelijke wneirneming .
17. Geluidslocalisatie onderzoek .
18 . Meting van piJn .
19 . Correlatierekening bij electroëncefalogr8mmen .
20 . Rangcorrelatie biJ smaakproeven met melk .
21. Samenstelline van papier .
22 . Sociografisch onderzoek in de Jordaan .
23 . Samenstelling van cacaobonen.
24 . Kwaliteitsbeheersing in het drukkerijbedriJf .
25 . Enauête betreffende de invloed van televisie op het gezinsle,Îcn .
26 . Sociologisch onderzoek bij een toneelgezelschap .
27 . Omzetcijfers van deuren .

-5028 .
29 .
JO .
31 .

32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .

38 .
39 .
40 .

Sociologisch onderzoek in een ontwikkelingsgebied .
Psychiatrisch onderzoek van galsteenpati~nten .
Wrijvingskrachten bij textielvezels .
Innctivering VE!n foliumzuur bij ratten .
Wisselkoersschommelingen .
Opinieonderzoek betreffende televisie .
Montage van wasmachines .
Multimomentopnomen bi,j spinmachinee .
Kuns Lha r·sbehar deling van textiel .
11
Intwisting 11 van garens .
Nau1t1keurigheid van Geiger- Müller - tellers .
Voorraadproblemen .
Verdeling vnn de ordergrootte biJ bestellingen .

-51Versl~F.

van de.

Rekenafd~ling

1. Pérsone elsbezct ting
a)

Sanl,nstellln~

Op 1 jonunri 1956 b~stond het personu cl van de R~kenafd8ling
uit 41 purs~ncn , te weten ;
Lt.idinc :
Chl-f:
Prof .Dr Ir A. v , Wijngaar den
Med~werkurs :

R~kenkamcr;

~Bsistcntmcdcw~rktrS

Ir t .J .W. Duijv~stiJn
J.A. Zonn0ve ld
Dr Ir D. J . Hofsommer

:M, L. Potters
E .W. Dijkutra
C . B. P. .H. Schindl cr

Rek"naa r assist ... nt.-;n:Mo::J . R.D.M. Muld1.r
Mq . G . C . F . E . Allo..:da
M•;,j . ::.. • .""<1rstma kt:r
Senlor-r; :;kt;nnarster s: M..:j, G.f'.. 1.furts
M~J . M.C. Debets
M j . H.C. H~g~na~r
R0k~naarstors ~M1..J .

A. M. Ber0nds
dt: Jong
M· " . M.E . Rts
M... j . M. G.N.

MC.J . C . B . L'.lpr~

M~J .

M.J.H. Römguns

L.1borato riurn ! f.k!è..:Y->erk ... rs : B . J. Loops tra
C . S . Scholt.::n
T~;chnJ.sch-

hoofda osistent : L .C. G. v . d . Bere
Technic i:
P . H. J . Stut
C . H.::man
W. v . d . Stadt
Technisc he
aesisten tl-n : J . H. Jansen
Q. J . Rijki;;
H . J. Zande:r
J . w. Oss(:baa rd
~·: •

t:

Rij c kt:

P . HeitJag1: :r

-52R. Sch.;.cpmak..:r
J. Mos
J . F . Kulk
K . l\br.1hwns

L . G . Markll.s
M... j . M. H. KikkLrt

Tc:k-:m)n rstcr :

MGJ . J.E .C. v1n Es

Instrum~ntmnk~ r lJ :
Instruw~ntmakLrs:

A.M.~.J.

L.1Fl0ur

R . M. J·..,.11<-:t·
Lu~rling-instru mcntm~k .... r

S1.; c rut"'r~sn~/typi9t~ :

:

P .A.

Schonwv~lJ

MLJ . G.A.J . Schrl1J

b"m. vcns d ....

b)

·~nst~llin~~n

Dt- h~cr Th . J.

D.._kk.... l',wiskun cJig- doct.:ir<J ndus, kt:.:erd~ 1 S1;.ptt.nbt.;r \'k<.:t' i~J (i,: "fdclirr , :>ls m1.rj~w ... rl{......... v~'.'1 a~ rekènkf'mE:r t<: ru,:; nél .... en '1 fwc:zl~h~ id v-:o"' tw'"'c ,lllfl r i·i..t;t:ns hl.'t v ... rvul h,n v1H1

d"

~1lttair~ 1i~n~tplicht . Tot Wlt~nschrppelijk - 1sslstun
t
w~rc ~~d~o Juni ~rn~~st ... lC d~ h~~r j , Hirs~h .

B~t ·· k ... rt~cm kon ln
,_,
"ljunr wor"~c.n "'"'r.e;-.vulcl r:i1.;L 01.. délm"'r;
Mt;.1 • u . J . Cht'i'St1: n, Mc.J . rJ.C . Bakki::r ~n M(..j . t"r. . F1bi...r .
V1;.r
1,,.·~J ... r, r-.:sp . p""
,1ur 1 l.n p ·r 1 c.kc1.:nb.... r 1ls wc:tc:n sc ~pp lijk-9S::' 1St(..nt ver. h-.t l:ibo1•:-to1·.:.urn in dic.m.;t dt.c h .... r1.n

c. KriJ~S8~n ... n R . M. so~marJo , in v~rb~n~ mLt pr~ct1sch w1.:rk
voo1· h._t Lli.:>or l-i-:n -.r t..: 11..cc:'""n inr·1.ni.·ur~·;1..•x"'m ·n a"n cl1. T .... chnluch0 Ho~ .... school t< D~lft . Tot m... dMwLrk~r v~n h_t labor~to 
rium w... r-:1 p .... r 1 novt!'1b...i · :"l"lnf-;cst l.ld d1.. h1.:..:r Ir A . v"-rint_.:.;!' ,
H," tt:chnisc h p ... rsoneE'1 w1.:r1 ir dl l':lop van 1956 v .... rst, rkt

aoor d1.: nonct~lllng va~ 1..nkGl~ ~ld~1.:lbar .... tLchnici , t~ ~~t\,.n
:~ n... 1•._n H.F .M. v . o:J . V-ld1..n per 1 ::ngustu s , iJ. !\'1~Sjou
p~r
16 augustus .... r A.W. Ko\..kko1.:k pbr 1 a1..pt...mb... r , 1..n door h~c in
di1:;:nst n ... m:..n v:rn d ... radiomor :tu<r, de heer .J . Slcttenh; -ier" per

:'1.0d :i o :•ugustus .

v~rdct' b~-.cht
ook dit JS~r WLCt' (..Cn
i~~:k.:ltt- v::in hun pr?ctiJk!')..;riod~ door
C~nt1 ·um in v~rb<:!n:l m... t hun stu:h ... 1an

wd c.l..

h~r1..n

nnnt-.1 lterlin~... n 1;.en
ren het M"th mnt1sch
M. T . S . of E . T . S ., "n
H. BrPk (1/2-21/ 8), H. C. Gt.lok (1/3 - 2r/8),

J . D. 1l Haan (10/9-)1 /12) , Th . C . Grul (p1.:r 23/7) _n P . I.H<.'e;c.
(p.... r 10/12) . (v~n dL l3~tzt ... tw ... ~ str... r ~ .... pr-.ctijkp~riod ...
~ich ook nog g~a1.:clt~li~k ov.r 1957 uit) .
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~1..t niLuw~ ontwlkk~llng~n

ln dt. constru:ti~-suctor
c» . w._ro m~dio d~c ... mh• r

v,n

G~

~1s

t~chnisch - administr•t ... ur ~Dng ... stLld rj._

R... kLnafd ... ltng

(zi~ blz~2 ,

h1..er H. SchuttL .

Ala magaziJnm0est~r trod p~r 1 dLc ... mb~r ln di~n~t d~ h ...... r
P . W0nsin k, opvolg~r van a... hucr c .w. Swa~cer, ~i~ PJ een twuç Jrrig..:: 2mbtsl)-..riocJ ... h ·,:;t M:ith..::':ltJtisch C1..ntrum ~~dio st.ptl.mu ... r
r.o.<1 verlaten .
In h·..!t tuss ... nligg .... nd•.:; ti.1d·nk (16/9 - 1/12) w... ri Lt f.13fë:JZijn wurk wao r61..n".>r:l ... n door è._

r~d iott:?cl:Picus d"-' h1-~r W. d ...

Rijckt.·

Als hulpkracht voor d~ instrun... ntma k~ rlJ w~rd p~ r 20 augustus
•J..: hvw r J . M. Uni , h.c r ling - instrum,rntma k'"' r,
M(.;j . D . N . van Dro l volgd..: pt.r 1 o kt ob 1.. r M1..j . J . E . C . r•n E:-> op
ïls t~k ... n0e r ut..r van h ... t 1"bOr<itoriur:1..

:1a11g,:st ~ ld

c)

Onts l.'.'!~.;.n

b ... not.ming tot t ... chr12ch -dirLct~ur var d ... N.V.
w..:rd p~r 1 npril ~on d ... hLLr B. J . Loopstra c~r 

~u~..:ns zijn
Ell.ctrologic~

vol onts l a3 Vl.!'lc:\.!nd .:•ls mc:Aüwt.rl<l.r var. i1 ... t labor"'t-:Jriurn .
Ev<:Jnzo g.:.:sc hi"c.lc.h: r.11.. t r~1.. '110de1~erJ.::c:r I r A " J . W. Jiü JV..:st i jn ,
dlu h~ t M3t h umAti8ch CLntrum p~r 1 m~t v~rliLt in v ... rbond mc..t
Zioin b"no-=minr; tot "' j"'~"'rk ... r v2n h1:t Natuurkurdii:; Labornto t'iur.1 d"'r N .V . Phil.ip<: .

Vrn a~ rckLnnnrntLrn r ~ll1.twn a. ~J~ ... ~ M"j . M. G. N. dL Jong
... n M.;.j . C. B. L-ipr~ t' ... Sµ . in ·pril en J"c,mbc..r h-t M.~th .,.,11t1.sch
".:~ntr-ur.. w._g~r.o

h"t 11enva:'!rd .• n v:>n b-..tr ... kking~n LlJ ... ~·" .

J.; s ... r.iot' - r<:k~n"l<J rst1.:r i-i .~ . G . 1 • • Hurts vc:rli-..;; n: ha.J r huwc. 1.l Jk p~r 1 13.z.pt •.. 1b..:r tl..: i'l.:nst .
Vt.rdt·r n :~m""n ck volg-:nd1o p ... rso11u1..l:-;lt:cl..:n v··rn h0t l:;•bor"ltorium
o~t:lr~ :

de

h..:cr L .C . G.

v . ~ . Bur~ ,

t"'chnlsch - hoofd~Hslot~nt ,

p"r 1 apt'il , WJK~ns h ... t BRnV"larrl~n v~n ~en functi~ bij j ...
I.B . M. t ... A:nst,·rd:m; .:1.: h1.'"r P . H.itlet_'».r , t ... chnisch-assish nt ,
pur 1 JUll , w... g ... n~ !n di1.;nsttr ... cing biJ d~ K . L. M. ; ~..:J . H. M.

Xt~k ... rt ,

t1..chnlsch - ~sslst ... ntc ,

p~r

8

s~pt\.:mb~r , w~g ... ns huw~ 

liJk _", Mvj . J . E . C . ·:~1~ Es , t~·kën?arst ... r , pr 1 s ... ptc:ml::~r ,
w -E;,_n.1 stud!. rc:l ...n\.:n .
EvtrtePs -::m .1,u<liurL::.h.n ... n Vl.!rli ... t<-n ;;)._) n .... r1..r. J . Mos ,;n R . Schc.2p mnk1.r ( M. T . -, . ' "'Ni ) "n K. Abrahams en L . G . M<1rki•'S (w.rkstu::kn t"n) lr. d~ 1 m Vl'n h,.t jr1Gr h ... t Matt:<_m; tt:;ch Centrum tur vol t•)o11!'.:' V'111 11Ur1 studL.:. r ... sp . a:.rn M. T . 3 . "n an.:.v'-rsit ... lt . ::k
... erst~ t~c.'- na b-.::;1nd1 ~lm~ van hu11 pract1Jkperio51.: op hi;;t
Math•...-M"!tisch c... nt~ur:~ .
Onder b) is rLeds ver~cld htt v ... rtr~k v?n du hclr~n H. Br3k ,

H.C. Q(.;lok vn D. D.
Het ontsl::ic van ti•
~) w1s h:..t gL.V.:>l~

n ... mln'T .

a~ H~~n .

M.T . S . 1 1.rs .

M::izc.>zljrnnccstcr
Vé1t1cen

.j, h<:er C . W. SwPa..;t,t• (zlu
aanstelHng biJ , en industr· i~.L onJ<:r -

-54mddew<.;rk'-r , Dr I r D. J . Hofsomm... r , wiss~ld~ ?an het ~lnd
V.3n h<::t jr•:..!r de:: Ru!c~n;;"fd<.;lin\ nut àw ::ifJt:ling Tc'-g.:pq3t,~ Wis kunde .

~e

d) Pror.ioti...s
D~ heer C . S . Scholt~n ~ m<.:d1..w~rk... r v~n h..:t laboratorium , w~rd
op 1 aprLl b~voràLrà tot sous - chef v~n ~..:z~ ondLrafdcling .
D.J h-..:er J .A. Z0nn..:v~l:l , m..:à ...w... rk-..r in d"' rc::kcnkamt:r , W<.:rd aan
het l.ind v~n h~t jaar b~vord1,.rl tot sous - ch<.:f van d ... zc ondcrafd..:linE-; .

De

h~cr

E . W.

asslst~nt -~Ldew..:rk~r

Dijkstr~ ,

wv r d oind m~•art bcvorckrd t;ot rn~d1.;1·10rkc.r , n2

v olg afge l ..:gd doctor2cil - >..:xamen

~an

in d ... r~kcnkam<.:r ,
met goed ge -

d0 Ri,j k s u niv.:rsltt..lt v:rn

L.::id~n .
~ n het '-ind~ v~n

h ... t jaar w1,.rd~n d ... rskenaar- assistentt-n
Mcvt' . R . ;:) . M, Zonr.c.vel".l - Muld-.r 1..n M"vr . L . V:1sm~l - K~riröt::n3kcr

bcvord ... rd tot r..:k~nanr-mcd~w~rkst~r ,
::.J . G.::: . F . E . Allt.da .
J ... scninr-rLk~r,îrst~rs Mej . M.C. Debcta en ~~j . H.C . Ha3enaar
verkregen du r:lnf; vnn reker q< ··- ··..;aistcnt'- ,
Ev ~nccns tot rck'-r1ar - nssist~nLt ~t.rd op 1 novemb0r b'-vorj~rj
do r~k~nEarstLr Muj . M. J .H. Römsens , r~ het met goed gevolg
af l egg~n vnn het L XSm~n KI .
De h8e r C . Krijg~m2n , w~tLnschrppelijk ~ssistdnt nnn he l lo bo r~tor1um , werd ~~ n het '- indu van het jaar beno~ md tot as -

(beiden in 1956

c.vcn::ls

gLhuw~)

a~ r~kcno.Jr - assistt.ri...

sistt.nt- mudcwur kur ,

e) Gastmc.h:wt.r!wrs
Sedert rn~dio scptcmbJr lc als ~~3tm~dewdrk~r in de Rckenafde ling W&rkznRrn 1& heer W.V . Wright (H~rvard -UnivLrsity , U.S . A~
in vcrb~n1 m'-t de ~nn h~m to~:t.k~n1e Fullbright - b~urs . ~e cn derz0Lking~n vgn de heer Wright b ... wcg~n z!ch voornem~liJk op
het g<o:bit.d von cl..: structuur der ·.:lcctronischc r2ki;:nnIBch1nGs .
Voort'.lur·L 11d Wt.r·ktc:n 0ok in 19?6 w~er wet<:!nsch~,ppullJke l'l..:rk~rs Vfln bui t"n h,:t MathL:nr.tioch Ct.ntrurn net t.RRf, t::in ARMAC ,
t~n~ind~ ~ich in d~ t~chniCk VDD h~t prog~,mrnurLn ~ . d . tb be ~l""nlt.::l?r.: in Vl}PQ1nd md hun ,d ~..:;n probl emen . (Zie bljv . R 220 , R 341 ,
b l z . .:.1 en :>O J.
T. · i.r,, v)}~; ... VtHl dL bove:nvt.rme l de Mut1ties trnd de. vol~i..;nd':.. wij zlgin ~ oo i'1

"t..

p.::rson-.clsbcz,...ttin0 vnn ó.: r f'rlcl ing:

Sous - ch~fs

Mcd'-wt..rk• rs (in.::: l .<>ssistent-

m..:d~ \'IL rk- rs )

Wt..tursch~ppt..lijke

dSSistcntcn

P. ... !{... ntt.rm (r2k .->:!l;do..;w . ; r •. k .- ~ss . ;

- 2
+ 2

s~ntnr - rckdn~~r;,t~rs

~n r~kun!~rst1..rG)

T~chnici (incl . t~chn . ~ssistt..ntcn)
ÜV~~ig

p& r'30rLCl

0
- 'l
f·

3
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dvrhalv...: uit 46

pt,;rson~n .

d~ R~k0ncfd~11ng

2; Wcrkzaamhdden v~n
Evenals de ~origt..

jrr~n

I Verwerking v1n

zljr

dcz~

in

vi~r

gr0cpcn ti:: Vdrdclen:

opdr3cht~~

I I WctJnschRppclij kd ~nd~rzo~kingcn
III Ontwikkeling vEn d~ r~K~rapparatuur
IV Wt:rkzê~r.ih..:den ven anck rv :ia rel

R 195

B~rekc:ning

var dr. GoU.:itcinf'actor

Opclr~chtr;~v'-r: Een '3Ch1_;cp3bou\'1kundig proLfSt'ltion .
:>e ber<:;kt..ningmvoo rh ... t homogcr....: v.:.,ld z.ljn in :'Ic" loop van
di~ J""'lr" voltooid . Tw1.c r3pp')rt~n R 195.ll. .:n R 195B (zie
blz .62) zijn ,Jr h~t Llrdt.. van dit j~ar v~rschan~n . De
b;;.rulccntn...,~n voor h ... t inhomo6~n1:: v ... ld zull.:n in 1957
v18r~h.:n

vol tooirl .

R 216 Storm ~n vl0~d
Opdr<J<.:htF; ... v1... r: t:..(.;n ov rhci1slnstt.111n g.
In s:im.... rwc·r'dn,; :t1t::t cl~ 'lf o:..lln~ '::.'o....gt:paste WiskunJc v2n
h~t M:~th~~.-1 tiscr. -.:~nt1·um w~rd e.:n ""'nt<>l l:::·.:r ... kt:n1n51..n
rcn~crnd~

R 220

thcorctischL

wl~lv1..ld~n ultJCVC~~j .

G..:t1Jdt,;nb~r~kLni~~
On::lr~icht;go...v\..r: D~·lt1-c'":mmissl--: .
opJrachtgever zuJf'
pr~blLUm wur ·~n door
l)chulp v;ir cL fl.RRA c:•: .".RMJ\C 2~n <iant"l b"r~kcning ... n
s~v"~~~ - Hi~rJVOr zijn twee r~pporten vo...rschcnen :

ac

Voor dit

mo...t
uit -

Dr I r .J .C . Sch'jnf't;:L~: i-i..:tnode von g..:prl)cramnh:.:crdc.; b<.lr~ 
k.:r.1nE_ V"l'"" t;t.tiJ•kn 1..n stornvlot:: !tm .

'.)r Ir J . C .

R 225

S~höni'~lc:'I:

Gctijbê!rckt:ntng rr.ct de ARMJ..C .

Golffuncti~s

Univyrsit&itsin 8Lltuut .
in 1956 V"ltooid ~n ~en ~anvang w~rj
bo...rckvnin,; .... r. dio... op ·1c V()O:"'Grancîé: rc::iultat.::n

Opdr1chtgcv~r:

~czc opdr~cht
GE!'n~'lkt

..,..._t,

L'~n

i~

"be rus ten .
R 308

P~st

fission ftct,rs

l' s~"'rch l<bor<.itor1 Jm .
Dozc opdr1cht Wdru in 1956 voltooiJ .

Opdr'"!ehtgE::V<.;t· : .... en

1

- 56R 317b Kab8l Holland-Denemarken
Opdrnchtgever: een ovérheidsinstelling .
Voor een te lefjgen z.::ekabel met een aant.1 l repeater stations werden impednnticberek0ningen uitgevoerd voor
verschillende frequcntiüs en voor çen aantal veronder stelde 'breuken en afsluitcondities d-~arvan. De berekening..:n geschiedden op de ARMAC .
R 723 Simplexmcthodc
Opdracht~evcr: een statistisch bureau .
E~n lineair prosrnmmcringsprobleem werj opgelost met
behulp van de ponskaartenapparatuur .
R 325 Rustige gang
Opdrachtgever : een overheidsinstelling .
Over het onderhavige probleem ve~scheon onlangs een artikel door Dr Ir A.D. de Pat0r in Appl.Sci .Res . Sect. A VI
(1957)p.26J- 317.
!.. 3-2.& Research Simplexmethod..,
Opdrachtgever : een overheidsinstelling.
De simplexmethodc voor lineairti progr?.mneringsprobl~m~n
werd toegepast in een schem~ voor ponskaartenmachines
en gepubliceerd in MR 22 . (blz . 62)
R )lJ-0 Stofbcsparing
OpdrJchtgever: een industrie .
Met het ARRA - programma (zie jaarverslag 1955) werd dez~
opdracht uitgevoerd.
R )41 Ber•~kt:minµ; kunstmatig Vt:rkeer
Opdrachtg~v~r : een overheidsinstelling.
Een aantal medewerkers van bovengenoemde opdrachtg~ver
wE.rcJ in staat gesteld hun progr"'mmél 1 s voor da ARMAC uit
te: V0"1ren .

R 342

R 343

Landingsgestel
Opdr<>chtt:;L?Vt. r: een ovcrheidslabora toriun1.
~eze opdracht is door d~ opdrachtgever op de ARMAC uit gevoerd .
Tewaterlating van een tankt:r
Opdrachtgever : een scheepsw~rf.
Deze opdracht wordt in 1957 voortgezet. Voor de bew~
gingcn V8n een tanker bij de tcwat0rlatinB werd een
aantal diffërLntiaalvcrgelijkingen opgelost . Uit de bij
de tew.'3tt.:rlnting opgemeten baan werden wrljvingscoëffici~nten bepnald.

-57R 344 Ontwikkalin g van het aerdrelief naar bolfuncties
Opdrachtgev er : een hoogleraar.
Een voorlopig rapport is begin 1957 te verwachten.
De formule V'Jn Frey i·1erd geschikt gcm:rnkt voor ontwikkeling narir bolfuncties t7m de 36e orde . Er 1Jerd een
methode ontwikkeld om op verantwoord e wiJze representatle~e ~unten te vinden voor de ontwikkelin g . Er is
een begir. gema3kt met het programmere n van de bereke ninP,en, die op de ARMAC zullen worden uitgevoerd .

R 345 Ponsen van gegevens

R 346

R 347

R 3h8

R

)49

R 350

Opdrachtgev er: een ove rh eidsin~telling .
Gegevens voor opdrncht R 220 zijn door· de Rekenafdeli ng
geponst .
Harmonische ana lysc van temperatuur golven
Opdrachtgev er : een hogeschooll aboratorium .
Een harmonlache analyBe werd uitgevoerd met behulp van
oenNntional machine .
Berekening zoetwatcrton R
Opdrachtgev er : een waterleid1n gbedriJf .
Door de afdeling Toegepaste Wlskunde opgegeven diffc rentiaalve~gelijkingen werden door de Rekcnafdeli ng
opgelost en partiële Nsultaten werden met de ARMAC
bcrekerd . Deze opdracht wordt in 1957 voortgezet.
Een inte~raal
Eigen research .
Voor de afdeling 'l'ocr;f;past:e 11!1ukunde van het Mathematisch Cent:rum werd een integraal berekend .
Matrix - inversie door iteratie
I:ir;en rcsea rch .
Subtab~llatic

OpdrPchtgcv r : een scheepswerf .
Bij deze op·r~cht werd de National mach1ne gebruit ..
R 331 Maatwalsprog ramma
Opdracht~ever : tP1 Nederlandse industrie.
Een maximaalpro bleem werd met 11chulp van de ARRA oµgc lont .
R 352 Spanningsberekenin~cn
Opdrachtgev er: cc~ industrie .
Een zeer ECCo~pliccerdc berekening werd uitgevoerd .

-58R 354

concentr~t1e

in koolspitsb oog

Opdcachtgav~r : een r~scarchleboratorlum .
Het door de afdellng Toegepant c Wiskunde opgesteld e
model w~rd op de Rckcnafde llng berekcrd .
R 355 Administr atie van een industri~
OpdC'achtg evcc: een industrie .
De achterstan d van de fabr1Lksa dmln1stra t1c werd met
behulp van onze ponskaar teninntall atié i~gehaald .
R 356 Merknamen
Opd rachtgcv L' : een pho rmactm tlsche :l.ndus tric .
In opdrac;1t van deze industrh werden suggestie s voor
merknamen met behulp van de ARMAC gemaakt .
R 357 Warmtebal ans van de aarde
Opdrachtge vol"': een hogi:schoo l -laboratol." 'ium .
Enki::l~ bc:r{:l<1-:ningen ~'/Cl."'d0n op de ARRA uitgeVO(:)rd .
R 358 Filtcrbcrekûnin~
Opdr·achte;E·VC>l': c.?n industrie ·
De: eleml.ntcn van een low-pas::i filter wt:rden berekend
met behulp v:in zeer noge prccish;:tt.e chnil:.'k door de ARMAC
R 359 Supcrg0l~iding
Opdrachtg~ver:

e~n

.

Unive~sitei~slaboratorium .

Onderzoek naar de mogelijkh~id van numeriek~ oplossing
van een part1:·12 dlf1\:rL:nt iäéllve:rge lijl<:ing met bcw0gcndc

~andvoorwaarde .

R 360 Taalonder zoek
Opdrach~gt..vcr: een taalond~rzoekingsburcau .
Enkel·~ bcrektrning 0n wcrd;;;n voor· deze opdracht

uitgevoerd .
van wortcln van ~en 4c graadsvcr gcl1Jking
Opdrac~te~vcr: ç~n pnrticuli er .
~t wortels van een groot a~ntal vargclijking~n w~rd~n
met behulp van d~ ARRA opgc:lost .
R 362 co 2 spanning
Opd rachtgt. ver : Ct::n hog ... scl~oollabora toriur.i .
Dl. oplossing van een at&lsel diffe~entiaalvergalijkin
gen werd ger~clucecrcl lot t..cm numerif.lk bcr.okvnde inte graal .
R 363 Subtobellati~
Opdrachtgdv~~ = een uch~epsw~rf.
De spantenburck~nln~en ten b~hoeve van c~n scheepsw~rr
word~n uitg~voerd .

R 361

Tab~llatic

-59R 364 Factoranalys e
Ondrachtgev cr : een wetenschapp elijk bureau .
BerekeT1 n.,..:,~r> -":el1er. verricht met behulp van de centroide metho1.e . , ~ tt: opdracht R 388)
R 3661subtabe ll"'Lc
R 367Jopdraoh tgever : een scheepswerf .
Bij àeze opdracr.ten werden de berekeningen op een
Natton~l machine uLtgevcerd .
R 368 Primalite1ts cn1erzoek
Eiger_ research .
(Een artUcel over dit onderzoek is in bewerking) .
R 369 Machtreeks in M<:tchtreeke
Opdrachtgev er : een verzekering sinstelling ,
Voor .jeze verzekeringm aatschappij werden enkele bere keningen op de ARMAC uitgevoerd .
R 370 Progranuneren voor de !1RM.AC
Ei12:en rec;earch .
R 371 Absorptie-i nstallatie sal ~eterzuur
0pdrachtgev er: een industrie .
Een stelsel differentiaa lvereelijkin gen beschrijvend e
het proces optredende in een oalpeterzuu rtoren moet
worden opgelost . Deze opdracht znl in 1957 worden voltooid .
R 372 Refractlekolc ::r:
Opdrachtgev er : een hogeschoolla boratorium .
Berekenen van vergelljking en , die bij het proces in een
refractLekol om optreden werden ultgcvoerct , Deze op<lrncht wordt in 1957 op de ARMAC voltooid .
R 3T3 Buigiru;,sr.1om enten
Opcire.chtgev er : een sd1eepswerf .
Berekenlngen betre1'1'ende doorbuiging van een tanker
zullen op de ARt."tAC in 1957 worden uitgevoerd .
R 374 N-dimension alc sterbanen
Opdracr.tgev er : een astrcnoorr. .
Berekeningen betreffende een T-odel van het melkwegstel sel zu~len in 1951 worden uitgevoerd .
R 376 Suètabellat ie
Opdrachtgev er : eer. scheepswerf .
Voor het eerst werd voor een dergelijke opdracht gebruik
ger.!aakt van de ARMAC .

-60R 37"7 Sk(i~)
Eig( ;n r1.:n2a rch .
BLr~k~~ ~

van een spec ial0 func tie .

R 378 Zon nest ralin g

m.
Opdr ::ich tg"'v " i': ·E:n hogc sr:ho ollfl borD tor1u
ad
R 379 Var iant ic - ar. ... l;J.:..e b-:c twor tèlza
.
~
stri
O~drachtgevcr : een indu
ARMAC uitg evo. !rd .
stot. istl:- ;ch.. : nere kt:n lng we::rd op d ...
Eûn

R 380

B\,;r.!k~ning subroutin~s

ARMAC

E1g~·n rcse~rch .

outin .:::s samc ng<. :steld .
Voor d.: 1\RM/\C werd een aan tal subr
:epsv orm1 :n
R 38·1 Ni1...t-math.:mati~chc sch1:
epswcrf .
Opdrachtg~ve-: een sch~
.:n uitg c,vo crd .
\~C:rd
n
:lngu
<:c:n
De: spont1-1nlkr1.:l

R 382 Be

g~aadov~rg~lijking

rh,.i dsin st2l ling .

f..Cn ove
C een
g.Jv t:r werd m..:t behu lp ven de. ;.RMA
acht
opdr
de
r
Voo
.
lo~L
opge
ng
lijki
crgc
Be graa dav

Opd rach te;sv -.r:

R 383

Ztewaterdistillatl~
ling .
Opdr <:ich tgE:v ,ir : een ovcr hcid sins t:::l
Dvf~n1ti~ve

opdr acht volg t in 1957 .

R JB4 N~tw~rkbcrukening
Qprjrachtg~v~r:

R

tCn industri~ .

335 Line - linlc fram c
Opd rach tgEv ... r : ~t::n indu~trl~ .
st~ld progr amm fl v11..rà
Een tJoor de oprlrélchtgr:ve:.r sam1;..nge
op de. ARMAC uitg evoe

~ 386

R 387

3
Invl oed droo gleg ging IJss clmc crpo ldLr
.
ing
stell
QQd roch tgev Lr : ~~n over hc.i dain
.
1957
in
t
vJlg
acht
opdr
J. fin1 t1cv L
!nstructl~ nrogram9~r1ng

Opd rach tgLV Lr : een indu strie .
R 388 F~ctoranalyr.c

wLt cnsc h&p pellj k bure au .
R 364 )
bt::h ulp van het bcrt :FDct :or·a nalys cl \'lcrd uitgc voi:. rd Metnvcc tor,m van <'lt:! corr e eigc
en
cfo ctge:·nwo::n t•clen
Opdrnchtc~ver:

(~1~ opdr~cht

kcn0 n van
l8tic .mat riY. .

-61R 389 Programm eren 0iv.~nvcctoren van een matrix
Eigen resea r·.~ .

R 390 Vorstgrcn :oi
OpdrachtgLv~r: een ovcrhei dninstit uut
n~rinlti~vc opdrach t volgt in

1957 .

.

R 391 Analyse ~tofbnlRns
Opdrach tg"v .- : . en industri e .
Een aantal s _1 ~is lineaire vergcl1J kingen ~~ra opge lost .
n 392 Tr'ansfo1 •matiu 2e r;roodcv crgc.liJk ing
Opdrauht~evcr : Statisti sche afdeling Mathema~isch Cen
-

trum .

Enkclt: bcr...:k1..:ningen werden voor d e opdrach tgev er uitge voerd . (Zit.: S 1956 - 45 , b l z . 33)
R 393 S0rumond Ct'?v k
Opdrach tgev"r : ~tati:-;t;i:;che afdc:l1.nt ; Mathema t i sch Cen t r-um .

Eigenwa nrden van een matrix wJrdcn uitgcr~kend .
(Zie S 1956 -62 , b l z . 33)
n 394 Tri smcthyl sulfony l methaan
Opdracht(';.JV~r: een kl'istall ografisc h laborato rium .
Omvangr 1Jke b~rckeningcn ten b~hocvc van kris~allogra 
t'irichv onde r zoekinge n zullen Met b()hul p v.::in de ARMAC
worden uitgevoe rd .

II . Wctcnsc h<ippcli jkc

ondt'rZo~k1nr-;~n

Eiger. res ..:arnh \JLrèl verrich t bi.j dl: ondc.r I genol.md e opdrach t ... n :
R 328 RüseJrch 3implexm etho\t

R 348 Een integra!3 l
R 3ll9 Matrix- inversie
R 368 PrimRli tcitsonc ic r zo0k
R 370 Programm cr.::n voor de ARr·tAC
R 377 Sk(iz)
R 389 P rog1•amm(, C'en olgcnw.ia relen vrin een matrix .

-62D~ onderstoande w~t0nschappol1Jko rapport&n zijn in

schenen:

1956 ver-

M. L. Potters

MR 22 A punched cnrd ;:;c·t-up for lincar pr·ogr'lmming .
E .W. Dijkr.trD MR 23 Een kort~ b1...schrijving van de instructies
enz . voor de ARMAC .
E .W. Dijkstra MR 24 Com.>nunicotic-p~·ogranuna voor d.;; ARMAC .
E . W. .!)1jl<:stro · MR 25 Pro~rnmmE.ring voor dti ARî<l.AC, deel 1
1
Il
Il
Il
Il
'
Il
II
E . W. D1jkst,.,a MR 26
u
u
n
n
,,
u
III
E.W . DiJkStra MR 27
Staff oi' the Computc t1on D.;pertm.~nt: Computation of the Goldste infactorY. for a thrc..c-blndcd prop,.lhn.' in a
homog~neoua flow , R 195A .
Staff of the Computation Dcpnrtmcnt: Computation of the GinzelLudwig correction factor K for <. thr1..e-blad~d
propeller in a homogcnc:ous flow, R 195B.
III.

Ontwikkt.lin~

v<!n de r...:k1..napparatuura) De bouw van d1.. ARV:A~ , dv de. rdc: door het Ma thcm~ tisch Cen i:;rum g1.ccnstruE;crdc grot;: ..::lee trontschc r.:kenm3chlrn , 'o<on
ovcr~tml<ometi~ de:: v2rwachtingen in 1956 worden voltooid .
In dç eerste manndcn van h~t jaar was de appurotuur van deze
machine. voor hLt grootste gedeelte e;otcst . Slt::chts de construct1L van h~t Bn~lle gchcug~n gaf toLn nog enige mouilijkheden . Nodat ook rh.:zc: ovtrwonncn war·en 0n verschil.lenci0 ondt·r del0n grondig war~n gecontr6lecrd kon eind JUni do machine.
door de. constructiegro~p worden opgLlavtrd en daarna d~fini 
tiLf door de Rekcnnfdcling in gebruik worden ge nomen •
.)(; ARMAC is fJt.;d1..rtd:!.cn doorlopend in vol btdrijf e..:wcest C!l
voldoet u1tLr~at~ goed .
b) Aanguz1~n dc.zu nieuw~ mnchinL ongcvuer ~wint1g maal zo
snel is ë:ll~ de r< ~ds e_nlkl•: .jor ... n in gebruik zijnde ARRA, was
er geen r1..dcn dLZ~ laatste. machind, dlc ~veneens door ~igen
mcdewi..:rk ... rs was ontworpc:n "'n gL·bouwd, voor 1.:ffcctü:f rckt:n ·11.;.rk nog langer in ge:bt•uH: te: houd( n . Sedert 1 jul 1. (l i<:nde
de ARRA da<i rom biJ de voortgezd, t1. rt:S~Gl rch als laboratorium1nstrument voor <:.xµ1..:rimt.rt• h· do' lc.;incle:n .
c) Rc~ds bij dc. npr-ichting ven hLt MathLmatisch Ct.:ntrum w~rd
d.:. bouw vnn c.t..11 t..lE:ctronlschc m3Chin...i van grote capaciteit
voor2i€:n, waarv'!1' dt: ARRA 1.:n d1. AREl\C :üs voorstadia kunnen
word~n b~schouwd .

In d•, loop van d~ ontwikk;:;.ling hc.e;ft zich a2n h..:t M<tth ...matisch
1o.c.n t.:ffic i~ntv constructiLgro_p gevormd, zonè1::r wc. lkt.:
vc-rdLr1: r>lanno::n r.1r.:t uitvoçrbnnr zoud.:r zijn .
H"t spr<:ekt v~nzc..lf, drlt naarmat1:. d._ proJ .... ct~n grot1.;r word~n
zij m•.:cr in~q:.·rnning en gc.ltl vorclc. rt:n, terwijl zich t'titlds nu
~~,ntrum

-63 de vraag voordoet of voor d~ groep een waardig emplooi zou
kunnen worden govQnd~n w:rnncer h~t M2thernati sch Cunt rum cC:!n
Gtadium zou hebben ber2ikt , waarin het zich als voldo.:.nd0 m1.::t
~lectronluchc. hulpmidde len gu~quip&erd zou mogen beschouwe n .
Het mobt daarom als e~n gelukkige omstandigh~id word~n b~ 
schouwd , dat mut dt... N.V . El"'ctrolog :!.ca t.i:.n ov0r0enko mst kon
word~n ufg~slot~n, waarin w~rd vastgulcg d, d3t duzc. ondcrn~ 
ming voor g~Puirnu tijd du w~t&nschappclijkû r~suarch, vcrbon d~n aan du cons:ructi~ der door h~ar beoogdu ... 1 ... ctronisch e
apparaten , in a~ vorm van betaald .... opdracht~n door de con3tr-uctiq~~ro·~P ven h-.t M:ithûmatl sch Cl-ntrum zou lat1.;n uitvo .... rcn .
IX: op d0z0 wiJZu ontstan ... sam~nwc.rking h3d tcng~volgc , dat de.
gro~p zlch kon ga~n uitbr ... id~n ~n zich effici~ntvr nog dan
v oorhc;<Jn kon goon wiJàcn a<ir. <Je ontwikkel ing v<Hl 1..le::ctr-on1 schc rc.kc.nmach in"s .
Bot naantliggçnd~ dool io h~t ontwurpen v~n een machine , d1~
~venzocr voor midd~lgrot~ administr atieve do~l~indcn geschikt
zal zijn als voor wetcnucha ppclljk0 do~lc1ndbn van uiteenlop<.md<: a<i rd .
Deze eiscln hcbbc.n gel~id tot hut ontw~rp van de ~ach1nc X1,
wnarvan d~ e:ss .... ntH:l~ spec Li'icaties in september 1956 reeds
vaststond~n , doch waarvan uerst tug0n ht...t ~inde van het janr
he t def1n1t1e vu ontwerp ln dutail ger&ed kwam .
Sp<:ci;ial g..:durend..: de t•·1t...Cd1.; hulft v::r: 1956 ht.ci't het labora t orium , in n2uw0 samenwerk ing F.Ct d~ instrumGn tmokerij , expe rimentele werkzaamh eden uitgevoerd m~t betrukkin g tot d~ tech nische eunhcdcn, waaruit de X1 zal wordun opgebouwd .
r-v: t a~ construct ie van de X1 hoopt m8n in januari V9n 1957 te
kunn~n bûginnen .
d ) Hot g.._rL.cdkom,wn van de AHMAC h~eft de 'IBM- ponskna rtenins t alla ti~ grotendee ls ovcrbodlg gemaakt , zodat voor ~en aan ~l machines de huur kon wordEó"n opgezegd . Het be:trc. ft hlt:r> d
...
tábul~tor, d8 multiplye r en enkel~ handponsl! Ulchlnus ,

q.:

reproduc1.;.~ en de sorter , alsmede ~en ponsmachin~,di~ alsnog
nuttlge moguli,1khe:d1:n biud1.;.n , werden aangchoud& n .

6) Het aantal taf0lr(;k~nrnachines ble)f in 1956 onv~randerd .
w;.rd, mud.: op aanrad.:.:n van de accountan ts (zie blz. 9)

~t:.sloten
de op de

Rekdnofdc ling ge~t~tionncerd~ boekhoudm achine de
JJ<itlon3l 31 , in verband met voorgenom en m1.;.chanischc.: omschakclingEn in d12 olg1 mune boc!<:houding , voor deze doeJ.t::lndcn in t(;
schakelen .

C) QQk ölt Jaar V1.;.rrichtt c de irstrwn~ntm~k~rij all~ voorkowerkzaanhc~un voor de diverse machin~s 1.;.n v~rd~ra 1nt'ichting van het labor:itori um .
l n verb~r.d met cte te verwuchte n ontwikkel in.r;;en krees de conf. tr'.lct.Lcr,r oep in ,.,956 cnder'lleer no~ de beschlkkin (" over een drie -

n~ndc

-64tnl

grot~ prt.cisi~ - appar~t ... n,

t~

wctun twue

draaibank~p

En

uén fr'oiSbDrk, alsmcdt over ..;en n:>ntnl klc:.;incr•. gr,rCi~dsch:;ippen ,
~i··

hier n:!(,t

n~~dt.r

word-.:n g ... opccific1..crd .

g) V0or dt: N.V . Koninlcli,jkc Nederlandse. Vllc..gtuigfabrie k Fok-

k r wcrd~n 13 kErnr2glsturc1..n hcden v ... rvcardigd t~n behoev~
ver1 de voor de z.:. faorit.k ir. 1955 g1:;bou1-1de FERTA (zie jaarv.:rslag 1955, blz.~~) . An dLZL N.V . werd door h~t M3thtmatisch
c... ntrur; op vcr·zo\.!k ,.en rapport uitg~brncht in vcrb;:ind m:::-t ten
VOOr'genom~n uitbreiding van a~z.._ rnachint .
IV . W0 rkz::w mht:d <.:n van n nd ... r..: a:i rd
a) De Rck~nafd~ling had nok in 1956 wvcr guregeld contact met
Ci.:ntra van l'J\?tc.nsch"lp t.Jn industrh: in binnen- <;n hu1tHnlnnd .
J1 t kwa:n onder m1.:cr tot uitdrukking in d '!.verse be langrijk0
rek~nopdracht1..n, die door d ... zc instentles aan d~ afdeling ~cr 
dcn verstrekt en di~ in ht.t al;L~ en vlot kond~n word~n uit gcvoe:rd , mede dank zij hGt fL.lt. , iat d<: ARMAC in di:: loop van
het Jaar ln bcdriJf kon word~~ g~stLld (zi~ blz . 62 onder a)).
Bovcndi...:n kond<:n •·1ecr· t<l l v~in waardevol ll. ;idviez1;;n in inlichtingen "1<.H1 r'iv ... rse rc.st.é't't:h-wt.rket' S worc.1.:::n vcrstr-.;kt .

b) ~e scholing van hLt pLrsoneel h3d ook in 1956 d ... volle aan dacht . De: b1..st:::and •. cut'suss"n ln het pt·ogrammer<m voor 2n de
eonstructi1:.· van automi:iti3ch1..: rc.:kenr:::ich1n ... s 1:11.:rdt:n door dE; do centen , dL h"rcn Prof . Dr Ir A . van WlJngaardc~, E .W. ~1Jkstra
{programm1;;;rlng) en B . J . Loopstr<.'! ..:n C . S . Scholt ... n (constructie) ,
vóór d...: Ulm~c·vacanti~ tot L<..!11 voorlopi~c nfsluitJ.ng gt:bracht .
Von br;idt: curnU'JSûn w-.;rd ... c" uitvo ... ri.gc nyllabus vc:rv<i<ir·digd,
Medt bestemd nln handl~i~ing voor het nieuw 1an t~ stellen
pcrson~cl voor do grot~ machtnLs .
Hoewel in eerst~ instnntic opgezet voor het ~ig~n purson~el,
•.~crkz::t"lm aan ARRA e:n ARMAC. t'lochte:n dt. cur·sussc:..n zich bovt:n diLn in 1...cn grot(; bel'3ngst~ lling v..:rhc:u~t..n v::in de zi,Jd1.. van
de industt'ii..: ~r. h•:t b--d1~ijfsh.vl:n ir. v1..r·bam3 mt:t du voortdur(::n d= stijg~ndL bclangstdlllPg voor 1..;lcctronischu app3retuur in
dr z..: kr"lng... n .
}1• t het geven v:in \?-.::r' klLln.: progc<1mm1.1...1•cursus, spccJa<il voor
de pr:s aang...iwmen r~kc.n:Jar·stt:rs, b ... la5ttt.n ~~1.ch i'k.vr. Zonne vcld-Mulder ~n de heer Dijkstra .
Zow1,.;l 1.n Öl. industril.! <:1ls on hLt r::r1thLm"ltisch Ccr.trum z"lv~
w~rd ten z ... crst~ het ~~mis gëvo~ld ven een olg~~e ... n c:rkend di 9lomo, met nnmc voor di;: w... tcns-::hnppc.11,1kc. i·"kenr<ars(tc:..rs ).
Om a2n de~<J behoefte tügomot.:t te komen werd éllV"'l~>t een begin
gemaakt met ~en cursus voor opleiding tot w\;tunschappelij k
rckcnaat'(8t~r), die- nog zijn tlc:..finiti~·vc: organis8ti..:vor:n mo~t
krijgen (zi ... blz . 14) .
)t: hLer
J . VcrhoLff', mc:d ... w..:rkcr v.;n do rii'r~~llng Zuivt. re Wis kunde:, 1L.i..rld1... in 0ictobt r dt cu~sus in mt:t '"'en b ... hnndL. l tng van
d~ srondsl~gLn van ~lgcbr~ -~ ~nalys ... .

-h5f't.bru'lri 'i957 hoopt men l.:Cn bl;g1n tC;; kunn..:n mokt:r1
m.... t de bëhand ... ling von dc nur:tc.rh.k(,; wiskund.:, waarmt:e zich
ond~r neer z~l bLlastLn de heer J.A . Zonn~vcld, sous - chef van
fü. rckenkamt:r .
In novembcr wvrd,op verzoek, bovcndi ... n bc~onn~n met ~en col loquium "Cnpita uit 01.. Numerlc-i<... Wiskunde , waarin op tw1:;e
ochtenden in do m~and, ondvr l~iding van Prof . Or Ir A. van
WijngaardL~, div~rs~ ond~rwerp ... n , probl~m0n en methodvn uit
df"' num...;rick:... wiskundf" wc:rd...:n b~hrinck.ld in ::wrnenwurking mGt
nnd.:r:.: \'H.tcnschapp1;.lijk<:: instellin[;en.
In dit colloquium wç:rd in cJ... ba t::it1. twee moandt:n V<ln 1956
het woord gevo~rd door Prof.Dr Ir A. v1n Wijngaarden en
Dr J. B .... rghuis(lnstituut voor To~gi::p<:wtc.: Wiskunde, De:lft) ,
r 1..1Jp . over• d€: sommatie vrrn rl".ko~n en iteratit:.VC processen .
In dlt vc:rband moge: voorts word1:,n gt:no°"md het colloquium
"Automo tisch1..· rvk<.>nmachint:s", dPt h(. t M::i th.;m.~ tisch CE:nt rum,
~v ... nals in de vorigG jaren,orgonisccrd~ in oaccnwerking met
andtr0 instelling ... n , en w<wrv::rn ook thr·1:; ~1ter à..: bijeenkomsten, op dd vacanties na, ccno per manna pinnto vonden .
In dit colloquium W•-ràen in 1956 d1.. volgende voordrachtt::n gehouden (in chronologische volgorde):
J.H. Kruizing.1 (B . P . M. ) : "BE:.r... kening van d-.; eigenwaarden 1:::n
~ig~nvectorcn VDn symmetrische ma trices m... t 1.k MIRACLE";
Ir W. L . v . d . Poel (P . T . T . ): "Logischt. str·uctuur ven de:
o~wtrL.Ck8

Î

nr·

ZEBRA";

/r C.C.M . van Q(.rlt; (B . P . M. ): "Techn13Ch1.. structuur van d.::
MIRACLE";
}3.J. Loopstr;i (El1:;ctrologic~): "Automatische rukcnmochin8
Math"matlsctl Centrum (ARMAC) 11 !
.È .W. Dijkstra (Math..;m . C _ntrum): "He. t cornmunica titiprogramma
v::in de ARMAC";
Pt' Ir W. L . v.d. Pe..:l (P.T.T.): "In en u1tvo ...·r von de ZEBRA'';
lr H . J . He::yn (Philips):
"Philips experimentclG tw-.ctal ligEr--lcctronischt- r'C-ki.::nmachim: (PETER)';
frof.Dr lr A. v . Wijngaarden (M...,them.c ... ntrurn) : "D"- rekenmachine
'~l:J :Jchcppon,1 kun:.ih:n<rnt'" .
~m hi2't gesµrokc.n wriord krr.cht r lj t~ zetten \·;crd re ge lrmtig
uebr1:'1.k r·emnakt ·rtn ARRA en ARMA..: , c11E. ook in rilt orz1cht_, als
'1f!mom;tr·atie:-instrur1ent, bclnnf~rl.jke dicn:;tc.n b~wezen .

-66c) D0 afd8ling v<:rleende bovendl"'n b~longrijk€ a3sistcntie
aan 0nk<:lc r..:s...,arch-wi::rk...,rs van buiten het Mathvmatisch C.;.ntrum , di..: in a~ g\:lGgt:nhoid war(::n g"st<::ld zich op de electronische rdn:nmochin.::s bc.:ponld<: techniek,rn cigc.:n t1..; makc.:n in
h"t belang van hun t.:ig .... n problem0n (zie ondi.:r e b~1:<: . 54)
a) Prof . Dr Lr A. van Wijngoordun buzocht m0t enigu van ziJn
naaste mcdewurki::rs, t<o! wet"'n de hf...rcn B.J. Loopst ra, C .S .
Scholten <::n E . W. Dijkstra , van 9 tot 14 april te L··nd<:?n db

"Conv"ntlon on digital
computer tc..chniqu<:s", tf.!r gE:legen h1..;id wa~rvan hiJ bovendi~n een voordrocht hield, getiteld:
"On the solution of the pot1..;ntial and F!llicd cquations 11 •
In do loop vnn het jaar woonde hij ond.,;rmeer nog conferGnties
en symposia bij t~ Münst~r, Pal~rmo en Rome over automatisch~
r.:ikenmachincs en onder>~1..; rpt:n uit dt:: nume ri->kç wiskund<- , tijdens welke bije:cnkomst0n hij voorrlracht.::n hiC;ld ov1:;r "D~amik
dc:r Rechenmaschin<-n" (rJlünstc.r), "On tho num~rical summation
of Sl.riE:s" (Pal(.rmo), 11 on fully constructivt:: num1;..rio.:il m<:.thods
of sununa tion 11 ( Rom1;..) . ( Zic ook blz . 2)
I n de maand(;lijksc s..:ri'-' "Actualiteit1::n 11 wérd door de heren
I r A. J.W. Duijvestijn en Th . J. Dekker, r~sp . in januari en
oktob8r, een voordracht gl.houd~n (zi..: voor de titels van deze
voordr8cht~n blz . 14 en 15)
~)

Met andere afdelingen van het Mathcmotisch Centrum bestond
ook in 1956 weer een prettige en succesvoll1:: samenwerking .
ln dit verband moge hier worden gc.:noemd d1;.. contact8n met de
afdeling der MathLmatischc Statistfok bij de uitvoering van
de obdrachten R 364 R 388 , R 392, en R 393 (zie o.a . blz . 33, 34
en 3'{) , S 1956-4-45- 46-57-62) .
Veràcr, 1::vcnals in de jar~n er voor , de samenwerking met dcz8
afdeling en d0 afdeling der Toegepaste Wiskunde bij onderzoe kingen voor het Centra1l Planbur~au, voor de Delta - commissie
en voor de Gem . Waterleidingen van Amst~rdam ~n de dienst der
ZUiderz<::ew<..:rken (zie blz . 26 en 27)
»ot contact m1::t de afdeling Zuivere Wiskunde stond vooral in
Verband mvt problemen op het gebiud der g1;. ta lhmth1::orie, waarmede b<:.ide afdeling veelvuldig te ffiékt::n kregen .
t) Het aantal bezoeken van binnen- tn buitenlandse geleerden
àan de afdeling was ook in 1956 w~cr bijzonder groot . Van de
buit0nland,?rs, di~ hot Ma thematisch C"'ntrum met een be; zoek
vereerd0n, worden hier genoemd (in chronologisch(;) volgordt1):
~r.

Kyasu-Zeniti (Tokio, Japan)
Irak)
Pr H. Jörgens (Göttingen, Duitsland)
Dr N.l. Beek (Kopenhagèn, Dent!markun)
Dr Th . Busk (Kopenhagen, Jcnem1rkt:n)
~~ M. A. Al-Bassan (Bagdad,

-67 Prof . M.V. Wilkes (Cambridr;e; Er.gel:>nd)
Pl."of . . . Gebelein (Br>riberg, ;)uitsl °ln~)
Dr Everett S . Calhoun (Stanfor, U.S.A.)
Prof . W. A . Nas1 (Florida, U . S .•. )
Prof . Vladi~ir Vranic (Zagret , J'egoGlavi~)
le~de eind maart met goed ge volg doctoraal-examen af aan de faculteit det" wis- en natuurkunde van de Rijksuniversiteit te Lelden .
De rokenat;\r-ster : leJ . i'l.J .H . Römgen3 r; laagde eind oktober
voor het examen KI-wiskunde .
'D f' technicus J . H. Jansen verwierf in Janwi ri het diploma
voor ~adlotechnicus vanweg~ het N. R. G.
Ook door enkele andere leden van de afdeling werd in de loop
van het Jaar nog aan examens deelgenomen . V<inwege de geringere a lgcmene betekenis van deze examens voor de afdeling als
zodanig zullen deze ~ier niet met name worden genoemd .

g) De medewed:er E . W. ;:)ijkst..ra

1

Samenstel ling RAAD V.t..N BIJSTAND op 31 december 1956 1 )
Prof . Ir v1 . Ba::ird<., Rocn. ;,,,anstcat'l t 16, D0lft
Prof . Or E . W. Beth, Bern . zweerskéldc 23, Amsterdam-Z .
Pr-of .Dr F . van der Blij, Ruysdaella nn 6, Bilthoven
Prof . Dr J . de Boer, Bun:n:nstr aat 98, Ansterdar:i -0 .
Prof . ...,r W. Boomstra, Bazarstra et J6, 's-Gravenh age
Prof . re 0. Bottcma , Ch . de Bourbons traat 2, Delft
Prof . Dr C . J : Bouwkamp, Goorstraa t 10, Eindhoven
Pt'of . Dr H. Br~mckamp , Ch . de Bourbonstr~at 6 , Delft
Dr E . M. Bruine, Joh . V~rhulststra~t 185, Amsterdam -Z.
P:.•of .:>r N.G. d~ Bruijn, Brink 13b, Muiderber g
Prof .Dr J . M. Burgers, Institute for Fluid Dynamica and
A9plied Mathematl cs, Universit y of
Mo1•ylond, C•,llege Park , Md . , U. S . A.
Prof . ilr· C. C'.'.lmpagne, p/o Vcrzekerin g;slcmer, Kc1ZCP3gracht
5b9 - 571 , ~mstcrdam-C .
Prof . Dr H.B. Dor5elo, Fazantlae n 9, Eindhoven
)?rof . i:>r J. :::>roste , Cronesteyn kodc 16 , Leiden
Prof . Dr H.J .A. Duparc , Inuulin~ewbg 26, Delft
Prof.Dr J. Engclfrie t, Wossenaar scwcg 231, 's-Gravenh Dge
~rof . ~r W.T. van E5t , Vechtstrc at 101, Amsterdam - Z.
f>rof . Dr A. Fold<:cr, Enst:l?nde rweg 32, Bt:ekberge n
J>pof . Ir R . J . For·bes, Harlngvli etstraot 1" Amsterdam- Z.
Prof . Or H. Freudcnth al, Schuberts trant 4q, Utrecht
Prof . Dr J .C. H. Gerretsen , Gr~tamostrP2t 31, Groningen
Prof . Dr C . J. Gorter, iJieu\'rntee g 18, Leiden
Frof . ~r J. de Groot, Rabo~
23, Laren (N-H)
Prof . ~r G. H.A. Grosheidu F.W . z1 . , Linn~eushof 72, Amsterdam -0 .
Prof . Or M. v3n H3aften , ~1Lpestccg 42, Do Steeg
Prof . ~r A. Hcyting , Nieuwe Achtergra cht 121, Amsterdam-C .
trof . ~r C.C . Jonker, Wattcoust reat 30, Amstcrdam -Z .
1 rof . ~r H.~ . Kloosterm an, Van Oldcnbar neveltstra at 52, Leiden
:Prof .Dr J Kr.rcvaar, !:lept . of M~tht:mz-tic3 , UnivC;rSit:y of Wiscon3in , Mncl1r~on 6, Wisc . , U. S . A.
Yrof.Jr Ir L. Konten, Duch~ttclatr~at 16, 0- Gr2venhag d
frof.Dr R. Kronig, Oostslnge l 204 , Delft
~rof . Dr N. H. Kuiper, Hollondsew~g 76, Bennekon
prof' . Dr L . Kuipers, Insullndew ég 24, Delft
frof .Dr F' . Loonstt'a, Hoviklaan 2.5, 's - Gravcnhag e
hof .Dr B. Mculenbel d, Hcc:'lsket· kotrn;n 32, Delft
P.-of . Dr· C.S . Meijer, Rijksstrai twLg 348, Hnren (Gron . )
I rof . Dr M. G. Minna€;rt, Zonneburg 1, Utrecht
{rof.~
P . :.tullcndcr , Rcntr.ieeste ..rslorin 81, Amstelvee n
Prof , .i)r J.H. Oort, Sterrcwac ht 5, Lelden
Prof . .J G.H. VAn Os, Prof . SchocmPk erstrnat 51, o~lft
Prof' .De· A. P1nneko~k, EnglJ1n 7, Wcg~ning~n
.Prof.Dr J. Popkcn, Titia~nstraat 28, Arnsterdarn-Z .
Prof.Dr J.\ . ~rins , KPn~~lweg 2D, ;)elft
)'rof .Dr P.J . v~n RhiJn, Hofsted~ de Grootkadc 46, Groning~n
1

1) Zie blz . 3 .

