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Verslag over het Jaar 1957
Algemeen
A I. In de samenstelling van het Curatorium van het Mnthematisch
Centrum kwam in 1957 een >-liJziging aoordat Prof .:>r H.B.G.
Casimir wegens andere drukke werkzaamheden zich genoodzaakt
zag als lid af te treden . Aan hem werd dank gebracht voor
het vele door hem in het belang van het Mathematisch Centrum
verricht.
Tot opvolger van Prof. Casimir werd benoemd Prof.Ir B.D.H.
Tellegen. Het Curatorium bestond dientengevolge op 31 december 1957 uit de volgende heren:
Prof.Dr Ir J.A . Schouten, ':Je Zilvergors", EricQweg 9,
Wissel, Epe (Gld.), voorzitter;
Prof.Dr Ir C.B. Biezeno, Prof . Mekelweg 2, ;)elft; 1
Prof .Dr ~l .J .D . van D1Jck, Carel véln Bylandtlaan 30, s-Gravenhage;
Directeur-Gener aal van d& StatisProf,Dr Ph.J . Idenburg,
tiek, Oostduinlaan 2, 's-Grnvenhage, vertegenwoordig er van de
Regering;
Voorzitter van de ~entralc OrganiIr Z.Th. Fetter,
satie voor Toegepas~-N1tuurweten
scheppelijk Onderzoek, Koningskade 12, 1 s-Gravenhage;
Prof,Dr Balth.van der Pol,Zijde1·ieg '10, Wassenaar;
Wethouder van Amsterdam, Stadhuis,
Mr A. de Roos,
Amsterd2M, vertegenwoordig er van
de Goneente Amsterdam;
Prof.Ir B.D.H. Tellegen, Geulbcrg 1, Nuenen (N.B.);
Raam 61, ~elft .
Prof.Ir J.Th. Thijsse,
Het Curatorium vergaderde op '10 J2nuari en op 1'1 juni. De
Curatorenvergad eringen werden ook dit J&ar q.q. bi~cewoond
door de heer J .H. Bnnn1er, Directeur van de Nederlnndse 01·gim1snt:Le voor Zuiver-Wetensch appcliJk Onderzoek, Lange
Voorhout 60, 1 s-Gravcnhagc.
II. ïJe samenstelling van het :::>1rector1um (Raad van Beheer) onderging in het verslagjoar geen verandering. Zie voor deze
samenstelling blz . 4 van dit verslAg.
De Raad van Beheer kwam zoals gewoonlijk regelmatig biJeen
en hielcl talri,jke rorr.tele en informele besprekingen.
De leden van de Raad van Beheer namen deel aan verschillende conferenties en con~ressen in blnnen- en buitenland,
waarbiJ diverse belangrijke contacten konden worden gelegd
of verstevigd.
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Prof. Koksma woonde als lid van het Executive Cormnittce "
van de "Internat ional Mathenati ctil Union" (I.M . U.) de werk-·
vergaderin g van dnt Comité bij, die op 12 en 13 april te
ZUrich werd gehouden. Op 10 mei hield hij op uitnodigin g
van de Universi~eit Bonn aldaar een voordrach t.

Van 27-29 juni woonrle hij te Brussel, als gedelegee rde van
de I.M. U. de zitting bij Véln de "Executive Boéi rd" van de
"Intc;rnat ionnl CouncU of Scientific Unions" (l.C.S.U. ).
In mei woonde Prof. Van D:intzig een internJtio néJle conferentie biJ over "Long waves ~nd storm surges" in het
National Institute of Oceanograp :1y te Wormley (Engelnnd ),
alwaar hij ook verslag uitbrncht ov~r enige in de afdeling
Methcr.i'lti sche Statistiek en in de nfdcling 'l'ocgcpnst e Wiskunde verrichte onderzoek ingen. Jit bezoek had een vruchtbare uitwisseli ng van gegevens net het genoemd~ Oceanogra fi~che Instituut en enkele 0ndere instelling en ten gevolge,
Verder was Prof. Van Dantzig voorzitte r van een in oktober
te 's-G1~avenhage gehouden conferent ie von het"Techn ica l
Conr.littec 69"der ''Internati onal Stélnd:Jt•d lzation Or~anization !'
In december werd hij benoemd tot lld van een enqucte-co mmissie van clc "Comrnisslo n Internatio nale de l 'éducation
:nathémati que" (C .I.E.M. ), opgericht met het doel een onderzoek in te st~llen n:iar het tekol'.'t ~é'ln wiskundel eraren.
Prof. Van WUngaard cn bracht in april op uitnodigin g v:rn
het"Sympo siuc on s~iitching 'fheory" een bezoek iwn de Verenigde Staten . HiJ hield aldaar een aantal voordrach ten,
o , a. te Harvard, New York, Los Angelcs, Phoenlx en Onk Hidge.
Op uitnodigin g gaf Prof. van Wijngnard en in 19~7 verder o.a.
no~ voordrach ten te Bonn er. Hannover ( rcsp. in juni en juli)
en bezocht hij diverse colloquia over moderne rekenmach ines
in binnen- en buite:nland ('>.cl.,:-: Mt!1r;t1•r).
De wetensch:> ppel:!.jke éldviseur Prof . Dr N.G. de Druijn bezocht
van 12-18 augustus, op uitnodigin g van het "Finnish National
Committee of Mathemati cs" te Helsinki, een ter' plaatse met
steun van de I , M.U. georganise erd internatio nanl colloquium
ovet· functiethc ;orie ,wéla r door her.i een voordrach t werd 5ehouden over de functiethe orie in Banach-,• lgebras.
Voor werkzaamh edeP van andere aard, door bovengenoe mde heren
in Mathemati sch Ccntr·um verbnnd verricht, worL1t verwezen
naar de verslagen der• afdelingen , OJJgenomen in dit jaélrverslaf':.
Ook in 1957 bezochten talrijke tuitenland ers voor kortere
of langeore ti,jd het Mathemati dch Centrum . :->ezc bezoekers ,
uiteraard voor het merendeel mathemati ci, wareri in vele gevallen bereid aan hun bezoek een voorciroch t te verbinden
over een onûer·ilerp op het terrciYJ hunner ondc1'zoelü ngen (zie b1 :' .
14<-'r"'",). In enkele g(vallcn nanen zij ook dE:el aan colloquia
B, 1 lJ' ~ ... ~. t.,:t "l-'">/AT,S.;H CENTf<L..~
- - -AM;3T=HtlAl\1 - -

-3of woonden

intern~

werkb espre kinge n in de afdel ingen b1J.

gevoe liG verli es door
III .. De Raad van BiJSt and leed in 1957 een
M. van Haaf' tcn, emer i.:>r
Pror
v;in
het overl iJden op 24 juni
t0 Amste rdam.
cit
0rsit
Univ
VriJe
de
;;an
roar
oogle
tus-h
~~ lede nlijs t
md.
bonou
leden
e
nieuw
geen
Er werde n ir 1957
ersla g toeJaarv
dlt
~~n
~c
per 31 dece~ber 1957 is als bi~l~

gevoe gd .

rv.

Perso neels bezet ting

1. A . Wete nscha ppeli jke staf
àe afdel ingen
Voor de mutnii~~ ir. do perso neels bezet ting van
a. Zuivc ;re ilisk. mèe

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

b . !~~6~e~~~~ -~~~~~~~~
c. r:.athc mati5 che St·;ti stick

afdel ingen .
zie men ~e in dit vcrslG g opHe~omEn versl ageP der
ook in 1957 op Pror . nr
Als weterscnappcli~k 8Jv1s eur trarj se
a~viczen, terw ijl ondiver
N. G . de Bruij n. Hi~ verle ende
en ~olloqu13 werde n
ssen
cursu
e
enkel
s
teven
r~
le1ài
der ZiJn
11).
.
georg arise ero (zie blz
B. Dien.: ;t der Admir .i::itr: :itie en ::.ater -1.:el
a . Admi "listr ntit (2l"_;e mecn)
atie wns ook in
Met de 'Jupe rvlslc over öe- algem ene: aèlrri nü:tr
van de Raad
<:iri.:.i
:;ecret.
ng,
Barni
.M.
F.J
heer
r'c
t
belas
19?7
van Behc. cr.
p< rsone 2l deden
In cle name rstcll ing van het oèministr~tieve J . Scha lij, seA.
G.
1.
Me
t
:::
door
voor,
ties
r.;uta
h
enkc.:
zich
19 oktob er
creta rc.:nse Viln de Reke nafde ltng, de diens t per ie opgev olgd
funct
".lcze
vel'li et ~Jegens huwe lljk . ZiJ werd in
tiJd Hecrc taress e
door hanr zust~r Mej . E . Sch~li~, tot die
plaat s vn'.1 Mc.:-j.
De
k.
1.stie
Stélt.
;che
van de afdi::: ling lVIath cmatir
, tot dien
:. Sch1 !iJ w0rd ingenomc~ donr MeJ. A.A. F~be0
.
ing
~fdel
Reker
de
ir
er
aarst
werkz aEm al~ rekcr
op :?Il septe mber
Mej. W.F . de Vl'it't· ; bleef na ho ar hm-ie lijk
het M~the~ctisch
van
t
dieno
ln
~o~
Vrier
-de
Groen
als ~evr.
r als bibli oagJaa
versl
~
~~hel
het
Centr um. ZiJ waJ gcdur endL
:i.stra tic"dmin
de
biJ
ld
thcek- <J::.S i'1ten te v0lle dig ingesc hi:.:kc
k.
othee
bibli
de.
v-:ior
"!en
v0 wcrkza <Jmhe

-4b. Comptûbiliteit
Zoa h> in het vorir;e jéla rvcrsHig reeds vct'rncld, wordt in
verba11d met ont1'ii1<:kclingcn in de cons1;ructie-scctcr vnn
de Rekcnafacling de t3~k V3n de 3fdüling Corn~tabilitcit
steed!3 omvi::nbrljker, als gevolg waarvan tot ultbrci':ling
ven het personeel moeet worden overgegsan. Per 1 nove~
ber 1957-Nerd als bockhou:icr .:zr.ge~teld èe ht:Jer .c~. :•1"l.
De bcstncna~ bezetting der cfdcli~g bleef ongewijzigd,
terwijl ook in de taakverdeling geel" v<.r1nderi.ng l<:~mm.
c. M<Jtf:rieel

Aan het begin van het j1nr wao oc zorg voor het m~teri
eel toevertrouwd aan de rnug::iziJ.1rncestcr, de heer P . Wenoink, ondc.r controle van clo tcchni.'ch ;Jdminlsl.raLcur
H. 8chutte, die tevens
van de Rokcnafdeling, de haLr
de aanJchaffing van nieuwe ~o~~~r~~ verzorGde.

tengevolge va~ 4~ ondur b) aarG~duide ontwikkeling, het a~n~ol inkooen zi~h z~~r uitbreidde, werd het
noodzakcl1~k, dat de heer Schutt~ zich uitsluitend aan
de 1:'1kOop ging wijder, t1,;rw1i1 heM ~ovcrdicr -i:m het
einde van het jaa~ e~n 9S31ntcnt~ ~cr1 toeg~voe~J.
De heer Wensink bleef onverunCcrd belast met de ontvang3t, öe uitJ;ifte, het beheer -..n de ndministr'lti~ der

~oordat

magnzlJngoed~ren.

uiteindelijke supervisid over materieel en inkoop
werd v~rr1cht door de heren C .S. Scholten (voor de Con~;truc.:tlcst10C'p) 0n F . J . M. B:it·riinc; (ale;er:ieen).

D~

!)c schoonna11k 1·:as, op h~t buitcnvierk na, ook in 1957
weer 1.n 0igcn be~eer.
:ie portier, de heet' B.J . van Ommen, was, naast het nor,bel,st net het afdraaien der stencils
nalc portier~
en het 1"18kcn van fotocopiet:n, ter\'1ijl da:H•cmboven di-

vcr~L anàerc bijkomGtigc werkzaamheden, zoals expeditie,
door hem werden verricht.

2. Het MD thema tisc:h Centr'um vertoonde op 1 januari 19'>

volgend0 samenstelling:
Raad van Beheer:
Prof.Dr J.F. Koksma, Directeur en VoorzittEr
Prof .!:>r· D . van Dantzic;
Prof.Jr Ir A. van Wijnga~r1cn
F.J.M. Bnrning, Secrct~rla v~n d( Raaè v2r Beheer.
Wetenschappelijk Adviseur:
Prof.~r N.G . de Bruljn.

Je

-6M<:de:1~crkers:

E. W. Dijkstra
~h.J .

.!)<;k<er

M,;., , Pottt..rs
Ir. fl. . Vcr·mc:er

C .B.H.H. Schindl•.r
J. Hirsch
RE:kenaar- mcde\oierks tcrt": Mevr. G.C.F.E. Fottcrs-A lhda

Assistent -medewerker~:

Mevr . M.C.

Rekenaar- assistente n:

~1Jkstra-Debcts

Mej. H.C. Hagc.nnnr
Mej. M.J.H. Römgens
\1. :üciri
M~j.

J.~.

Feringa

Rekenaars ters:

McJ. S . J . Christ~n
ML::j. N .C. Bav;kcr

rr·echnici:

F.H.J. Stut
H.F.M . van der Velden
N . B'l~GJOU
f\. .W. Kookkoek
R. Scheepmak er
P.. Brak

J. Schrcuder
Technische assistente n: J .H. J,ns&n
H. J, Znnder

w. de HiJckc
H.J. Slcttenha ar
r;.w. Krol
J .A. v:rn r.ioor-n
J. Ph. Bcchthold

Monteurs(e :use):

f1.. Grour:

Instrumentml.'l\{1:.'rG:

Mevr. W. var •t ~~0-~nm1r
A . M.C'.J. L<>Flc.u.·

R.

Rijn~<.. rs

rt.M. Jo11Ict.r-

;:,ecrling-:i nstrumt:ntm ë1kcrs: P.A. Jchor C''h'lf!
J .M. UT l

K. Cét 11stp.1

Banlrncrke r:
Construct ic-tukenaa r:
Secretare sse-tyni< te:
~ienst

H . F . v-,r, rler Mo0lc.n
1•• r•. J. V-"r R1.Jsi'lijk
:!:..J . E. SclKllJ

der Administr atiL en

M~terieel:

a. Administrat~c (algL~Ler.)
onder loiding vrn F.J.M. Bar-n1ng;
Secretare ssu1-typi st0s: i'li6J. L.J. Noordutar (ole;cmeen)
MeJ. E. Schallj (zie:: Hc·kunafde ling)
llit:.J. A.A. Fabt:.r (zie afd.Mathem ntlsche;

Statistiek ) .
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Comptabiliteit
Administratrice: Mevr . E.P. Rcclman-van Kampen
Boekhouder : W. J . Mol
Assistenten: Mej . .E . de Wit
H.J. Hoogen Stoevenbeld (calculator)
c, Materieel

onder leiding van C . S. Scholten en F.J.M. Barning;
Inkoper:
H. Schutte
Assistente: Mej. L.J . Klaassen
MagaziJnneestcr: P. Wensinlc
Portier: B.J. van On-unen
BI. Gebouw
De voorbereidende werkzaamheden ver>bonden a;rn de door de
Gemeente Amsterdam voorgenomen u:'..tbreiding van het door
haar ::inn het Mr:ithema tisch Cent run ter beschikking gestelde gebouw 2e Boerhaovestraat 49 te Amsterdam, hebben in
195'( haor beslag gekrE:gen. Er deden zich echter b1J de
Gemeente Amsterdam in verband rnct de bestedingsbeperking
moeilijkhedeu VGJn financii;;le aarcl gevoclc:n, die de dnadwerkelijkc uitvoering der verbouwing nog in de weg stonden. Gelukkig konden deze worden overwonnen, dank zij de
medewerking der RijkspostspnGJrbar.k, welke instantie zich
bereid toonde de bouwsom op aannemcliJke voorwaarden in
leen te verstrekken.
In 1958 zal bedoelde uitbreiding, i:1elke bestaat uit het
aanbrengen ven een derde verdiep:ng over het eigen en
het aangrenzende perc0el, tot uitvoering worden gebracht.
Hopelijk zal met de voltooiing van deze verbouwing een
einde gekomen zijn aan het g1•otc gebrek orin werk1•ui111te
dat zich in 1957 over de hel~ linie aeed gevoelen,
II. Bibliotheek
Boeken: In 1957 werden 358 niem1c titels aan clc catalogus toegevoegd, een uitbreicling welke in aantal precies
overeenstemt r:1et die in het jaar daarvoor.
Tijdschriften: Er k\~amen 8 nieuwe ruilovcrcenkomsten tot
stand, terwiJl op 1 tijdschrift een abonnement werd genomen. Geen der bestaande r.uilovereenkomsten wercl geannulee11d.
Fbtografische dienst: Per 1 mei werd een camera in gebruik gcnom~n, m\:!t welke het mogeliJk is, microreproducties te vervaardigen van gedrukte of geschreven stukken
in de vorm vGJn microkaarten, welke kaarten o.a . kunnen

-8worden gelezen door middel van de in Nederland verkriJgbare
leestoestellen "Micrcvist" en 11 Dagmar 11 • Enkele dezer lees toestellen bevinden zich ook in het Mathematisch Centrur.i.
In overleg met de bibliotheek der Technische Hogeschool 0elft,
~ielke bibliotheek ;:;o;:; dien voor Nederlandse ,üskundigcn op
verzoek r.dcrok~arten van winkundige literatuur vervaardigde, n<im hi;Jt Mathematisch Centrur.i deze dlenstverlen1ng over
voor zover het de wiskundige literatuur betreft .
Behalve werk voor derden is met behulp van deze installatie
zeer veel werk verricht voor de bibllothcuk zelf ter completering van lacunaire tijdschriften .
Het op de bibliotheek aanwezig ziJn van de negatieven van
ettelijke tijdschriftartikelen brengt met zich mede , d9t in
de wijze van uitvoering der genoemde sorvicc voor derden en
in cle daarmee samenhangende t<i rioveri enige 11ijzlging za 1
moeten worden gebracht . Dit punt is thons in nader onder zoek .
De fotograaf, de heer J . Koldewijn, verrichtte bovendien op
verzoek van verschillenae afd~lingcn van het Mathematisch
Cent run fotografisch werk van diverse aa r<'l in verband met
research- doeleinden .
De systematische catalogus, waarv1n de voltooi ing het vorig jaar zo nabiJ scheen , blijkt neer rnocilijkhed&n op te leveren èar. oorspronkelijk werd ~cdacht.
De oorzaak hiervan is voorn8meliJk daarin gelegen, d1t de
diverse bestaanne cl3ssificatie-systerner niet aan de te
3tcllen eisen voldoen, tcrwiJl een eigen nieuw systeem een
volledige bestud~ring ver0isc, zowel op wlskundig gebied
als op dat der systematiek. Deze zaak heeft echter de volle
aandacht .
Aan de nieuw uit ta geven alfabetische catnlogus wordt ge stadig gewerkt; regelmatig worden oonwinstenlijste~ aan belangstellenden toegezonden .
Service : Ilct aantal uitleningen bleef ongeveer gelijk t . o .v .
het vorige verslagjaar . J~ microkaartcollectle wordt thans
ook geregeld geraadpleegd .
Docum~ntatie: De achterstand in het bijhouden van het alfa betische auteurskaartsystcem van do Mathemnt .: tcol Reviews is
thans vrijwel ingelopen .
Catalo~us:

III. Technische apparatuur der administr·~tie
~e inschakeling van de in de RckenofdcliPg aanwezige
nal Boekhoudmachine bij de olgcmi;:nc boekhouding , van
inschakeling reeds verleden jaar gewag werd gemaakt,
in 1957 hear beslag .
Behoudens enkele kleine noodzakelijk~ aanJchaffingen
de best~ande apparatuur ongew1jzizd.

Natiowelker
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-9IV. Fimrnc it:n
1. Met bçtrckking tot nc fimnc'i.~n v:rn het Mathematisch
CentrUl'l over 1957 ~iordt een :' f'ondt.rllj~: r:;pport uitgc.:bracht en ~vel door Van Dier., V1&1 Uden & Co., Accountants,
die zich ook in 1957 weer net d~ fi~~nci0le contrBl~ belastten en het: t•iRthcmr. ti..lch CcntrUIT'. ven éJdViL'S diender:,
ondLr neer in zeken betreffend~ ~e inrichting v·in dE: finenc iële ·ooc~:hou::i 1ne;, die 0 .o. als gevolg vnn de '1anzicn-

liJke uitbreiding der npdrocht0n- en voorr,ad1dministratie, op mc.:cr moderne lee3t diende te worden gescho~id.
2 . Op deze plaats poet een wo0rd van grote erkentelijkheid voor d"' subsidieG die hût Mathematisch Centrum ook
in 1957 ontving van verschillende instellingen en instan-

ties in den lande, AllerLorat nogen worden gano~md de
via d0 Ne~erl1ndsL Organisatie voor Zuiv~r-~ctcnschoppelijk Onderzoûk en de Centrale Organisatie

Rljksaubsidi~s

voor Tocgcp~st -Natuurw~ten~chrppelijk Onderzoek , en het
subsidie van de Gc:.1cente i.meterdan.
Ten tweede c10g0r: vernold \"10rd;,,n de zeer gcwa::i rrleeriE.: donaties die: het iotïthenatisch Cûntru."! ontvi'r,g von voora::instAnnde induatriean en Bndurc 1~stellingcn in Jen lande .
Verdere inkomr.t..:n van h<.:t Muthc!'l:it1s·~h Centrum bestonden
uit b~jragen, diL wcrdun ontvongen ter bLtnlinR v1n door
h.:t Mattwmotisch C\::ntC'UTll VOOT' dercl.:"n uitgcvocr!Je ordrach tcn, 1·1n•r.nw "L'.iv, gele;vcrck LJYLlobi (zi(; blz. 1?) E:.d .
3. M(.;'t ve:roch1;iclenc inst'"inth:r~ voor 1·1elkc 1·1.::rkzanr:1hcden van
grotere; omv1ng 1·10rdcr. ulte:evoet•d, b1;stann contr<H.:ten van
m~er> pcnnani::nte aard, 1·1".l~rv~n het nnnt~.1 ook in 1957 w0derom kon worden uitgabrnid.
Mc.t n'lmc nogt: hier \oJOt'd('n gl:lYJ'><:.mc: d<. 0vL rcc,ikomst ::1ct de
N.V. Elcctrolcgica, waurv'ln ~cc<s i~ ht;t vorigt; versl~fJllar> meldinf 1·:€rr• gcmr.:uikt. !)cz1c ovE.ccenkomst li.iddc tot
Z(.;er b~lnl"gri.;ke opdrachten op het t8rr0in v'ln het ontwe:rpcn en d~ constructie van L l1..·ctP01üschc t'.;)k.:;nm:;:ichines . Voor
v~rdcrc biJZ•mderhadcn zle mun het versl~G der R~kcnnfdel1ng.
0

C. Wetenschnµpclijke werkz3amhcden
I . Evenala in de voornfG~andu J3rcn, werd ook 1n 19~7 een
groot :rnr tal cursussen en colloguia door het M:ithcmatisch
Centrum .i;eorganiscer::l, ter1~iJl oolc nu weer vele losse wetensch<!ppelijkc voorC:rachtcn op het progr·amn." i:iton~cr1.
Voor e.::n volledig overzicht hiervan wordt verwezen naar de
beide roost~rs van voor- en n~Jaar over 1957, b~ntvcns
noor r:e :if2ondcr>lijkc convoc'ltics, zoals die naar all<.:,
bij het Mather.mti:3ch C..:ntrum bekende: belangstt:llcnde:n, I"<:!gel~~tig zijn toeg~zonden, en die ~an het archiefexemplaar>
van rlit j<irirversl::ip; zijn toe~evoe[;r1 .
De ook th~rns weer bijzomler gcslangde "V::icantlecursus"

lcr1ren en ander~ belnngstellenden in d~ wiskunde
werd in de zomE:rvac;:intic onder voorzittcrsr:hr1p van

VOOr'

-10Prof . ~r

J.F. KoksmA,te AmGtcrjan echouJen. Als c~ntroal
thcm2 was door de Commissie tot Voorbcre13ing Jer v~cAn
ticcursusscn vanwege het Máthera:-tisch G.mtrum, in h-.·1r
vergadering van 29 m~ert gekozen: 'Historische en Mhthodisch-.i aspecten v:in tle meetkundE:", in hc·t l-::::>dcr Véln wolk
the~n

door de volgende sprekers achter00nvolgcnu

h~t

woord wi::rrJ 1.,Çevoerd:
Prof,Dr E.M . Bruins: "Voor>-Gr•ieks ... -:n Griekse mcctkunJe";
Prof . .Jr S . ~. van V<.:cn: 11 Mcctlrundc en ct•v: r'ing in de 19e

eeuw";

Prof .Dr H. Fr"' udGntha 1: "Grondsl:>gc:n J._ ~ mcetkuncle n'l
Ricrr>ann";
'?rof , Dr J.J. Sciclcl: ''Ai'stoncJsme;octlrnndl.! 11 ;
Prof . Dr N. H. Kuiper: 11 DiffcrentiC1'•lnH" wtlrnnde 11 ;
:Pt:'of. Dr J . de Gt•oot: "En kelt: rt=:ccnte tcipologischc t:';.;sul-

tD ten 11

•

Evenals in 1956 1·:ecr) de.: cur'>US in het Gee;logisch Instituut
tt: Ar::Jtcrtl"!r.1 gehouden. De g1•ote c0l l0g;-:z~.: 1 van dit instituut werd op verzoek wr. lwillc.-i:1 .'oor Je G..:mccnti. Arnsterd:m
en de Hoogldraar-Dircct~ur t~r bd&ch1kk1ng gesteld, toen
bleek d3t Je eigen collcgGzaal wederon te klein was om het
grote 1:wnt1,'l deelnt:r1ers te lrnnncn bc:votten.
In d.: samensb::lling vun ck bover1 reeds genoe1:ïd(' Conmissie
tot Voorbereiding der Vocantiecursucs en vanwege het Math1:.:nntisch r.:entrur.! kvi"lm een t1·1e;eta 1 \liJziei11gc11 .!", Wl l •merzijds door hE;t toeti-edt.n t0t de ::onunissie van Prof .C'!"
F . Loonstra, waarmt.ch.: vuorzir;n 1·11;;1'( in 1..e v1caturv, ontst::i'.ln :Joor hl=t <Jftrr.dcn v2n Prof .::'.:'r 0. Bottcma in 19?~,."m
andurzi,jds door· het toctrcde:n v:in d(. hi;.1.:l' J .J. HuJ'fcr·mnn,
die Ir J "J, TLl<elcnburtj ~ils vertcgenwoocclig cr v<in c1" Verenigin~ WIM~COS opvol~~e, nndqt deze 1~1tst~ voor hut lidm::i:::i tschap V"":n de Coniniseic had betl::rnkt lr verband met zijn
aftreden uit het Best•..lUr v:rn de g..:not:ncll. Verenie;inr,.
Op 31 december 1957 vertoonde de =mniusle derhalve. de volgende t=sanensti;;lling:
:Jr Joh .l!. W::inaink, Juli~m:ilaan 84, Arnhcl'l, voorzitter;
scct:'et~ris der Nrdcrl~ndse Ondcrwijscomntisslc: voor ~!iskun"lc, vertei:;emwordig cr
V<Jn

WIMf. 1JOS;

Dr H. Mooy,

Churchlll-l2in 1C7, A~st~rdam, secretaris; vertl,;!gcmroorCi~gur vnn LI\i.L'..N1\GEL;
M,G .H. Bi"'lccnhägcr, V<rn fü•..,cstrê·• t 1~ ,, Al'::.ti.rdom, vc.rtcgcn,:oord:ie;t·r V"'n iJIMECOS;
A .J .S, v~m Dom,
Ti'uut 11wn 10, 1 s-Gr;•vcnhagc, inupcc tcur
bij het M. O. en het V.H . O.;
Pt"of.Dr G.H.A. Gcosheide F.W.zn., Lit1iJ<lcu.~hof 72, Am:·:terdam;
Dr P .G. J. Vrt:dc=nèuir., :&lkcnb~r-g;.iv1t.g 158, J\.rnhem, vcrtcgcn-

woorcJigt:r von LIWENAGEL;

-11J . F . Huffcrrnrn, Ch . J,. Bourbonlaan 64, Zeist, vertege.nwoordiger vzn WHiECOS;
Haviklann 25, 1 s-Gr2vcnhar;e;
Prof.Dr F. Loo~str.J,
terwijl
Pl'.'of . Dr J . F . Koksma in Ju Cor.unissic: ck R<ind van Bl·heer vert egcmiooprJ lgclc .
I n rJe ser:ie ":::len"-!"tairc onderweroen var. hoger standpunt be licht1', dit. rteds r;eouri;;noc vele jaren 0n ook in 195'7 weer
te amstc.rdam op het pro~rorwa stor1, spr~ken in h~t voorjaar
~chterccrvolgtns:

getallen thoot'ie;
Pr of .Dr Ir L . Kost~n ov~r stochastiech2 pr?blemen uit de
tel .c'Jmr.iunic'>"Gi.: tcchiüek;
Prot . Dr N. H. Kuiper ovc:r de. stell1ti0 van DE..sar>gu~3;
Prof . :>r l, .• Kuipers ovE..r .-ie n(.c:tkunJC' v,u n•llpuntcr vim veel t<· rrnen,
ên Pr?f . Dr 11 . J . !l" Dupnr:'c over c'lif.1.'~r1.. .tic.- er dlfft.t•c.nt1Dt:!l Prof . Dr J , Pupkcn over functies ult 1c

clcment~ire

rc.l<ening .

I n ht!t n" ,J:•.:i r voerdl:.ti in deze seri.J lwt woorc1:
Prof . Dro F . vnn di..r· Bll.J 11vcr :;li,;etni:'>cht. be:schouwinr;en biJ

dc.

.;n Prof . Dr J . P . v;:1n

R:>OlJu11

h~rle.L'lln~

v<>n wortE lvorm(..n,

ov ..:r fü. rnctc l 1- 1)olyn.:imc.r .

Het colloquium "Mntrixr(..presen tnt:es VJn Grot::p.;.n" è "i<'.lr Prof.
Dr N.G . de BruiJn 1n s1menwcrking mut nudewerk&rs v~n de
afdeling Zuivere Wiskunde in het n1JaDP van 1956 te Amsterdam o;enrganis0erd, 1~erci voortgezet. t.l:; r.prck.:rs tL', d...:n in
1957 .JP FL'Of . .:>r 'I .1\. Sprincer én Dt· W. Pcr(;mans (gclnducC!erde karaktc..r~·) Gn dc !h"l°::l" J . Vc-rhoe'.'f (structuurl:;hccr-i~· v::in
halfcnkclvoudice rine;<:>n, rt>prese 1tflth.J v<Jn dt:' symnetrische
groep cri de hyperco:.plcxc r,yst<::m._n. ( Zle ook he:t Vt:r:'Sl8C:
van de nf~h..ling Zuivc ,..e ,riskundc, blz . 18) .
U~tdllenth..,or:i.c
s -Grav~nhog1.;;, word in htt

De C1.ll'l'Jun "l\.m1lytisch..::

VBn Vuun,tu

1

11

cl oor Prof .D1• S . C .

vuorJ88r tot u0n

voorlopig<. EJfsluiting g.;,;b1·acht . Onclc.r ·Je titel
Seltctn tU.t de Gt:tallE:nthcorie " wisrd ck cursus
Jaar 2oot' t'roLur H. J . Ä. ~lup."rc vN1Pt""CZtt.

"co~lt<i
n ... t no-

in

Bruijr voltooide ln J~ l~op van het j9~r te
cursu:; ovc.r ".tisyriptotluk". Op vcrzo1;.'-<: v.:rn Je
deelnemers t~r pl~atsu, m~Pktu hiJ in het naj~~r 8en begin
met een nlcul'le cursus over "Maatthcoric' (Lebesguc.-1ntt<p ;rat1c ).
Prof . ~r

H.G.

Einèhoven

~e

zijt~

Te Geleen b~öindigclf :>1• •: . ~c rcr~•rn:.i .1.n het voorjda r het
the0rct1s::hc gHe"'ltc. v·1n rle cursu& 'l:,mforme ;,fbE:.;.;lrli.ngc:n';
de cursu'..> wçrG c'oor d€ heer G . •· . Vütk:mp V'Jori;gtzd riE•t cc.n be-
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handeling ven de belanf,rijkst e toepossingcn van bedoelde afbeeldingen.
In het najaar werd op verzoek der deelnemers ook te Geleen
een begin gemaakt met eer ori~nterende cursus over ~~thema
tische Statistiek, zoals deze al eerder in enkele a~dere
steden in den lande werd gegeven (zie onder).
Te Rotterdam voltooide Prof.Dr F. Loonstra ZiJn door het
Mathemat~sch Centrum in ..;amenwerkilif ' met l1ct plaatselljk disp,uut "Thor.tas Jan Stieltjes 11 in 1955 i:i;eot"g~niseerde cursus over
'Moderne Alv,ebra 11 •
Op verzoek van een aantal belangctclle nden gaf in het voorjaar Prof.Dr J . de Groot te Arn~terdnm een serie voordrachten
over 11 Algemcnc Topolo.ri;ic",m et mime de pnracompacte Puimten
en theorieBn van metr!serln3 .
De serie ori~nterendc voordrachten , die op dL zaterdag,wa arop het Wiskundig Genootsch3p vergadert, te Amsterd~m onder
de nanï.1 "ActuF.ili.tei tcn 11 door medewerkers var. het fliathem1:1tisch
Centrum wordt gegeven, h8ndelen over actuele onderwerpen uit
uiteenlopend e terreinen van zuivere en toc~epaste wiskunde,
welke grotencleels voortvloeien uit het doo~ de afdelingen
verricht onderzoek. Achtereenvo lecns voerde~ ln 1957 de volgende sprekers het woord:
E . W. Jijkstr·a (Rckcncfrlel ing): "Experiment eel pl'imalitcits .
onderzoelc Vim e;rote Getallen";
Dr C . G.O. voin Herk (afd.Zuivcrc Wiskunde, afd.Mathema tische
Stnt1stiek): "Volledige systcm('n van niethlermonische trigonometri eche functie:s 11 ;
J.Th. Runnenburg (<:fd.Mathe:n atischc Statistiek): "Enige beschouwingen over wachttiJdproble~en";
Dr C . G. Lekkerkerke r (a fn. Zuivel'e: '-iiskunde): "Een eigen::;ch;:ip van kwodr'ntische getallen";
Dr W. Peremans (afd. Zuivere Wi::;kundt:.): "Volledi.gheic 'l v<Jn
holomoL'fen '';
Ph. van El teren (afd. :•iéltlie;naticch ') Statistiek): ''Over Ehrt:nbct'g 1 S tOi'.it V'10r rct "'lt'üblcEn V10 rl r?r'!,SCh1k\<in g(:n'i
Dr C .G. Lekk0rk0rke r (afd . Zuivere \,'iskunde): "Roosterpunt en
:Ln onbegrenr.dc vcrznmel:lnc;e n" .
Op het gebied der Toegepaste Wiskunde wercl te :::lelft het colloquiur.-: ":ilüthematisc he problemen uit de pract:!..Jk", d:it door
ziekte V"ln Prof.D1• R. 'î'irrJTifrn in 19:»0 mae:>t worden onderbro-

ken, door enkele van ziJn rr~edewerkel's, te ~1eten de heren
Dr J.B. Albln8, J . A. Gc>urrt en J.A. Sparenberog, in het voorjSiH voortge:~et Met c:en behande.Ling van "De theorie en de
tocpassinp;en v::in de sin~uliere lr.ter.raalve rgelijkingen ", in
het naJaar gevolgd door ".Je theorie en de toepassingen van de
WiE:ner-Hopf integrélalvcrgeliJkin~en".
De afdeling MatilemcJtiocr c. Statiotii:..l< van het Mathematisch
Centrum organiseerrlc in 1957 mede met het oog op de mogelijke

-13invoering von de Statistiek als leerv~k in het Middelbaar en
Voorbereidend Hoger 0nderwijs , op verzoe~ van enkele instan ties in den lande ori~nterende cursussen in 11 Kansrckcning en
Statistiek" te 1 s-Gravenbag('.. , Eindhoven en Geleen, analoog
aan ûe cursus v1elke op verzoek van het Bestuur der Vereni ging WIMECOS reeds sedert het najaar val" 1956 te Amsterdam
door genoemde afdeling wordt gegeven,
In verb~nd met het zeer grote aantal tocpn1>singsmogelijkheden
der te behandelen methoden worden deze cursussen niet alleen
door leraren or aansta2nde leraren gEvolgd, doch daarnaast
eveneens door niet aan het onderwiJS verbonden personen, die
in de practiJk werkzaam zijn en zich ~eze methoden willen
eigen mnkcn . i)c cursussen worclcn tn de~ diverse plaatsen ge geven door resp . Prof.Or J. Hemelrijk, Mej. C. v1n Eeden, de
heer J . Ki'.'iens er. Mevr . G. Klcrk- Grobbcn.
Speciaal gericht op de belangen va1 ctutiuticl ult het bedrijfsleven en voor stafleden van andere wetenRcheppeliJke
itistituten herha'3lde cle afde:ling Matnem:!ti3che St;:itistiek v2n
het MathGmF-tisch Centrum op veelvuülie; vtJrzoek i11 1957 te
AMste1•clam de cursus "Operations Rcsc<r>ch', die o.l.v . de heer
J. Kriens voor de eerste maal in 1954 w~s ~eorganiseerd
en11 in de loop van 1956 tot cc~ afJluitlng was gebracht.
( 0perations Hesearch" is eer. verzemelnaom voor ~üskundige
methoden, waar~.:ee mer., uitgcJ<J• de V'1n een gegeven situatie en
bepaalde st3tistischc gegevcno te~ oc~zien van zakere proble1:1en, een optimale str.::tegie k<i• opstellen) .
In de lcop van 1957 werd in deze cursus, gcillustreerd aan
talri,jkc pt·actiscr-1e voorbeelden, d,· t.1eorie van de lineaire
progr<Jmmerir1g behaf1delà, Lctn;eer in 1958 !!;CVolgè zal worde1;
door E:E;n bcspre!~in5 van problcmtm, die verband houden met optimale voorrodcn en èc strntcgische 5peltheorie.
11
D<'? cut';'luS;;'en "Opleiding tut w.::tenGchapIJClijk r·elte1•oot• ster ,
e:s
<Jn
d1::: h:t MathC:matisc ven rum n over eg me an· et·e ns

sedert 1956 te Amsterdam organiseert, bcJgen de systematische
opleiJlng tot wetenschappelijk rekenoar(ster), welke oplei ding in eerste annlcg is bestemd voor• personccl::;leden van be drijven en laboratoria, die over een r~kenafdeling beschikken of c1eze willen vormen ,
In deze cursussen,die worden aaugepost 8~n de ten aanzien van
deze onder auspicitin van het WiskunJig Genoot3chap in te stellen examens, wil men de deelnemer~; vertrouwd maken met
a) de beginselen van de analyse en de line8ir~ nlgebra, alsmede met methoden uer numeriolrn wiJkund~, inclu3ic·f het
werken met tafclrekenmachines;
b) de ~lgemene 'Cheorie omtrent de logiscl1c structuur van en
het progr::·mmeren voor electroniscl1c t'ekermachlnes en vaardigheid in het wcc-ken met een clergclijke machine.

1957 werd gegcvc11 door de
heren J. Verhocff, F . J.M. :&irning en J.A . Zonneveld, zDl i~
de loop v3n 1958 tot een afsluiting wor~en gebracht. Het ligt

De cursus gci.oe!!ld onder .;i), tl ie 11·

-14in de bedoelir.g zo spoedig mogelijk hierna met de cursus
genoemd ondèr b) èen begin te Maken,
In deze opsom.~ing va~ door het Mathem:tisch Centrum georganiseerde cursusser., colloquia en voordrachten, dient
verder te worden v~r:neld de te ,;mstcrd<im in het mlJaar
van 1957 gegeven cursus over 11 Progr.:irn:nerlng voor automatische rekenmachines",
Deze.; programmeercursus, hoewel in ~lc <ianvang a llcen opgezet op verzoek van een kleine grovp belangstellenden, werd
biJgewoond door een groot aantal deelnemers; velen ondur
hen namen aan de cursus deel, deels op oigen initiatief ,
deels q.q. op initiatief von de laborntorin of andere instellingen waaraan zij waren vcrbond0n .
De curaua werd gegeven door de heren Prof , Dr Ir A. van
Wijngnnrden, Th.J, Dekker en E .W. Dijkstra .
leiding van eerstgenoomde docent werd het colloquium
Onder
11
Capita Selecta uit de Numerieke Winkuntle 11 te Amsterdam
voortgezet en voorlopig beûJ..ridigd . Voor d~ lezingen welke
in dit ':olloqulur.1 werden gegeven wordt verwezen naar het

ver:Jlag der Rekenafrlcling, blz .63.

In het verslag v.:in de· Rek0n<ifd~ling treft men op blz , 64
een overzicht aan van de lcztngen, gegeven in het
colloquiun "i1oderne Rekenmnch1ned 11 , d1t het Möthematisch
Centrum te Ansterdam organ:i.seert1n s·•menwerking met diverse
bedrijven en research-l~tor1toria.
even~ens

Voor de zgn. "Avondcursusser" van ;,et M=ithen:1t1scl1 Centrum,
ingesteld voor hen, die niet in de rc.lcgcnhcid zijn een universitaire atudie te volgen, en in d~ avonduren zich de stof
willen eigen maken overeenkomende net die, welke ge~ist
wordt voor f~en candid~atsexamcn met wiskunde als een der
hoofdvakken, wordt verwezen nafü• het V.Jrulag der nfdeling
Zuivere Wiskunde, blz . 20-21.
Verder worden hier nog de voordrachteï1 vermeld, die in het
verslagjaar zijn gegeven door ~lLtunl~ndAe wiskundigen biJ

hun bezoek aAn het Mathematii:;ch Centrum:

26 januari, W.V. Wright (llarv3ru,U.~LA): "Kryotrons";
28 Januari, P"'of ,R . Béler (Frankfurt,Duitslanrl): 11 Generalisie 2 april,

12 april,

1

mei,

rung des IdLJlbegriffes

(Metaidea~n)~

Prof.K . Kuratowski (Wat'f.lD\"1, Polen): "Some

uxtcn31ons of cla3sical inveriancc
theorems ln Euclidean space";
DP W.W. Boone (Oslo, NoorvJegen) .: "The Unsolvability of the Word Problem for e certain
Gr·oup given by o finit~ Number of
Generators and Defin1ng Relations 11 ;
Prof . E . J . Gumbel (New York, U.S.A.): 11 The theory
of ~~~treme v2 lucs" ;

-152 mei, Prof.M . H. Protter (Colifornia, U.S.A.): "The wave
caua tiens ond mean va lue theorems 11 ;
8 mei, Prof.E . ~i. Barar.kin (Californi<i, U.S.A.): 11 A new, objcctivistic ~heory of protability
and behavior ';
27 mei, Prof.I.J. Schocnbe:r·g (Pc:nnsylvonia, U.S.A.): 11 0n a
class of sequi::nce convolution transfor>na tions" •
J
·
2, 10 sept,mber, Prof.G.E. Noether ( Boston,
U.S.A. ) : Il Efficiency of non-parametric tests";
13 september, Prof.S. Hartman (Wroclow, Polen): 1'Bc.rnerkungcn
übe r 1 inca re Norrna lformcn 11 •
28 september, Dr T. Fronunc (N<.::ukirchen, Duitsland): ''Moderne
Progranwierungsmathoden auf kleinen
programmgor:iteucrtcn Rechenanlagen";
14 oktober, K. Sarkadi (Budélpl-:st, Hongarije): "Dio Arbcit des
Mathematisclwn Inotitut-=s der ungarischcn Ak8dcmic in der mathematischE:n Statl3tik";
13 december, Prof .E. Pei>chl (Bonn, Duitsland): "Eine differentialg~omctrischc Methode in der
Funktione 1th.::ori<:> mehrer.::r Vertînderlichen";
13 àece::Jber, Dr D. J. Finncy (Ab-:rde:0n, Sc.:hotland): 11 Quantal
responses end probits".
Tenslotte ZiJ nor; v1:;rmeld, df!t Dr E. Bodl.'wig ( •s-Gravenhage)
op 1 oktober een voord recht hield over 11 i>c flation of Complex
Eigenvalues".
Voor enkele andere voordrachten, cucsuJscn of colloquia van
meer gespecialiseerde aar:.l, bijc-:nkomstcn van 1·1erkgroepen, commissies e ,d., die door het Mathematisch C~ntrwn in 1957 wcràui.
georganiseerd of waaraan medewerker: van het Mathematisch Centrum hun mcdewerldng vcrlc'-';1dcn, wordt vcrwczen naar de afzonderlijke vLrslsgen der dcsbetrcffund~ afdclinecn, die in dit
jaarvcrnlag ziJn opgenomen.
Van het merendeel der voordrachten, curou:.;scn of colloquia werden, zoals gewoonlijk, syllabussen vervaardigd, die aan de toehoorders kosteloos worden v0rstrukt. Voor publicatie geschikte
syllabussen en wetenschappelijke rnpportcn werden tt5en een
rcdel1Jke vergoeding verkrijgbaar g0stcld dan wel gebruikt als
ruilobject met andere instantius v~n wetunachappcliJke activiteit,
II. In alle afdelingen van het MéltheMatisch C.:::ntrw1 werd intensief wetenschappelijk onderzoek verricht, hetzij op eigen initiatief, h~tziJ op verzoek of in opdracht van derd~n. Voor deze
en aanverwarte we:rkzaar.ihcden, a lsmcdc. voor i:;en ovc rzicht der
in verbond r:iet deze ondcrzoekingC'n tot stond gekomen wetenschappelijke rapporten en publicaties, zie men d<: afzond"'rliJke verslagen der ~fdelingen.
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Buitenlnnnsc bezoekers
Ook in 1957 w~rdcn ve·e b~ltcnlcndsc ~~leerden voor kortere
of langCl:'L tl.Jd op het "1:ithemó1tisch Centrum ontvtingcn .
Vnn èc:?.'"" l'e~ 1~ekeL'l1 wor>don hit..:r gt.nocmd (in volgortlc van
be zoek ):
R. B3cr .(Frnnkfurt/11i~in, Duitsland)
E . FLSChl (Bonr. , Juitsland)
W. ::> . ML iscl (Bonn, Duitsland)
J . Mank1pf (Bonn, '!)uitsland)
K. Kt1roto~1ski (Wars?w, P0kn}
W. W. EoonL (Oslo , Noorw~gen )
M. H. Pratter (Bcrkclc-y, C8lif·.::i1•n10, U. <>.A .)
B. P . J\.dhik:nl (Luclrnow , India )
S . Turskl (W1rscw, Pol~n)
E , J . GUti1bcl (N._w York, U. S.A . )
SchocnbLr7 (Pcnnsylvan~a, U. S . ll. . )
i:. .W. Rararkln ~C8lif0rn1a, u . " ,A, )
A. J , Ho~fm~r (Washinston, U.~ . A . )
H. BilliriE, (Gl\ttingcn, Duitsland)
H. Ungc;,.r (Ihnnover , Dult...;lond )
J. D. Gol~ (London, EngcJnnd)
G. E . Noc.;thc.r (Bosten, u . :;,A , )

!·J·

B . No bh. ( Gl'l8(3;0W, ''~h"ltloncl)

G. B . D~ntz1~ ('::al1\C'"'l111~ 11 . s .A . )

P . R . R1c ... r [otio, t;,":i.A.J
Mi ss I• .!1. Gllf'lrj ('.J,sn·n,~tf1n , r. >.A.)
J.1 . Ncutn (Ost1..;r.dc., :3y1<~•·")
B . Epstdn ( ç ~ 11.lcirn L<1 ~ U. , . lt.)
P. Noor ( inl.f'•, Isr.:.tdJ
L, Kolm::ir (Szc<.?;~ll, 1J.;n;::;t1r•.i.JL.)
S . Ha rtm:n, ( t·J roe 1:1 w, P·Jl~n)
J . Tinso c''Oliv0ir'a ( ...... s:.1cir.'on, Fortur:~l)
J ,M, ::h" \:Lt (::?r;tchdstr:>om, Zui.d-Af'riké1)

(N""uchtt"l, ~:•'llt:::t.rLmd)
E.G. Ficllcr (Lon~cn, ~ngclend)
T . Fr'onum. (t,c:ukirct~y•J, ;)uitsland)

\i . Ri<'ht_r

K. S2rkr1cJi (BuJ"!pest, H1ngarijt..)
W. Schuff ( Dortmunr1 , I1tütr;lanè )
J . Durbln (Lonrlon, En~blcnd)

H.

cv~~n (Wrocl~w, Pol~n)
(Kon"~har-cn, D.n... murkcn)

A. J ... ns•.:n

R.R. Tus~niuil
J .C.F . ~illtr

(Pr~tort~ , Zuiü - Afrik•)
(Ca,bri~a~, Engclt~J)

P . L , H1nSll (Ko\:1:..rhi:-gcn, .)encma!'k'"n)
W. KouJsl (')m.1a13cus , 8yrlë)
H. Grosh (Phut.nix, U . S.A . )
D. J . Finn1..;y (ll.ber11..;._n, Schotl1nc)
H. Aiken (Ca1:1bric.1t:~l .• C. 3 . A. )
D.C . Martin (Lon:ln, Enstland)
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Verslag va'n de afdelin g Zuivere Wiskund e
1 . Leiding . De afdelin g stond onder l€iding van Prof .Dr J,F .

Koksma, deels in samenw erkinf met Prof.Dr N.G. de Bruljn.
Voor zover de tijd hun zulks toeliet verr'ich tten deze Leren eigen onderzo ekingen , die hier niet behoeve n te worden vermeld en waarvan de resulta ten ten dele in ti,Jdschrift en werden gepubl iceerd.

G
2 . Persone el. Als medewe rkers waren in 1957 aan de ofdelin
erl<et'

verbond en de heren Dr W. Pereman s, Dr C.G. Leklwrk
en J , Verhoe ff, terwijl Prof.~r C.G.G. van Herk, nedewe rker van de afdelin g Mathem aticche Stntist ick voor een
deel van zijn tijd ~Jerk in de afdelin g ZuJ.vere lliskund e
verrich tte.
Op 1 februa ri t!"'ad cle heer A .H.M. Levelt, doctora ndus in
de wis - en natuurk unde, nls medewe rker tot de ofdelln g toe.
;Je heer J. Verhoe ff was ook in 1957 belast met de leidini ;
van de bibliot heek van het Mathem atisch Cent1·um en kon ···het
dienten gevolge slechts een deel van zijn tijd aunjuni
vertenscha ppeliJk werk der afdelin g bcutede n. Op 1
een
om
Centrwn
atisch
Mathem
het
van
dienst
de
hij
liet
functie bij de bibliot heek van de Technis che Hoer .:-::1001
te Delft te aanva~rden . Hij bleef cv~nwel als 3dviscu r
voor biblioth eekzak en ann het Mathom atinch Centr·um vcrtondeD.

Mej. W. F . Wi,jle W.'Js het gehele Jaar als assistE.. 11tc ~~n d~
afdelin g verbond en, hoofdz akelijk in verband mL:t cie vcot"-·
bereidi ng va;1 enkele cursuss er- door medewe rkers d"'r afdeling te geven.
De staf van de bibliot heek van het Mnthem otisch Centrum
was als volgt sameng esteld . c~durende het gehele Jaar
1957 waren de he-rer/ J .F. Repko (adjunc t-biblio tlît:?ca ris) -=I t::A..
en Mevr. W.F. Groen-d e Vries (biblio theek-a ssisten te:)heeop1 ~
de btbliot heek \~erkzaam. Pee ·1 Jtml werd als bibliot
assiste nte aanges teld Mevr. B. Monasc h, die als zodanic
Mevr. P. Goldsch meding- Brouwe r opvolgd e, aan \·1ie per
1 juli op eigen verzoek ontsla5 werd verleen d.
De heer J. Koldew ljn , die met het oog op de mie r·ol<a-'1 rtinstall atie (zie het afzond erlijke verslag var da bjbllotheek, blz.7,8 ) nls fotogra af was aanges teld, oanvaa rddc,
na een inwerkp eriode biJ een fotogra risch bedrijf hier _lande, per 1 mei zijn werkzaamheden op het M.Jthein ntiach
Centrum .
mede3. Wetens chappel ijke werkzaa mheden . Allo vier genoemde initiaeigen
op
zowel
,
werkers verrich tten onderzo ekingen
tief als op verzoek van andere afdel:n gen, dan wel inr"-het
buiten
volge een opdrach t van persone n of instell ingen public:
itic~
Mathem atisch Centrum . (Zt•... v0or· •Je roppo1"t'.N1 en
V3n

d!-!Z~

Dfclr2llr :3 blz . 2~-21,,)

-18a . Het t'Ced:> in het vorige J'larv'L,~ :lnü ve1·;;.eldc oriderzoek
oetreffende analytische functie'3 :r• .:::ian2ch-algebros werd
dit j8ar voortgezet. Over dit ond0rw~rp wer~ door Frof.~r
N.G . de Bruijn op het congres over functietheorie te Hel sinki (12-1S augustus) een voordrocht gehouden . Dr W. Pere mans werkte de stof' van hc:t colloq•uum vol ledig om en
bracht het geheel 1.n c-en p·ubliceerbn re vorrr: . Het maruscript' var een zc~r uitvoerige gc~ecr•ch~ppeliJke oublicatie v~n Frof.~r ~.C. de 3ruij: ~~ ~r W. Perema~s over
dit onderwerp t·1err.: àoor l<ie;;3tgr;;,,otTndc l.n dit j<:lé1r r.agenoeg voltooid .
b. Het in het vop130 Ja<J1·verslag verm<i.lde colloquium over
Jlifatrixrcpref.len tatie:s van Groepen onJcr· leloing v~n Prof.
Dr N.G. do BruiJn werd ceduren~c het geh8le jaar 1957
voortg~zct . Als spreki::rs t!'adcn opoe heren Prof.Bl'.' ".IL
Springer, !:lr '~. Perenar:1 1,;1i J. Vcrhoe::f'f. Het collo1uium
délt zich in een ruime ~clant;stell1n2; vrir pc1•;:-onen bulten
het na thema t1.::;cr. Ccntl"um mag vel'.'heugc , ~al in 1953 worden
voortgezet; dan znl c .m. ooor de heer A.H.M. Levelt worden
genprokcn. ( 'i.e oo.c Llz.11.)
c , Bohnlvc :,:ijn onder a p;cnocJ'lclC 1~et'k7;_amheden zette
J"r w. PPremirns ook Ht-,i<iar zijn ond~rzoelu.ngen op '1et gebied van CJe ['bstr'lC"te :: lvcbr'l vo,~rt . liet ir het vorige
jaa rvers l::iti: ger,cemde cr.derzoek bet re.rr~n k i:ib~":i Ji •1r; ;;;in
ee~ distributief tralie tn een ~l~cbr~ v~~ BoolE l~ldde
in 195( tot een publicatie . ren rrtikcl v~r L. 3e~6i, dat
hi.J ter recen<:ie h'JCI ontv::ingE:r leidde her.1 tot een tamelijk
uitgebreirl Groepentheoreti sch onderzoek betreffundc ce
holomori' van een 1-;roep , H\:'3Ultate 1 vnn dit onderzo1...k werden in een public:~tlc in eer tiJ•5Dcl~t·1ft v;stgclc1 d . Bovendieî. hield hi,J over ài t onder1~crr:. C'C'î voord i."'<Jcht 1'1 de serie "ActuP liteiten"(zic.. L"'lpport ?.:! 1'.)57-016).

d, Dr ~ .G. Lekk;H·kerkcr zette l1et nfp;eloper. ~:3élt" Zijn
syste!"'lélti:'Jche bes-c;udc.·rin~ -.'i' vc.r~1er:{_nc; var. je lit<'ratuu:~
aan:::;onnde àc :ncetln.rndc rJer !_;{.t:illcn voort. Bij r:lit \·:erk
werd hij onder meer e;cvocrd tor rcr onclerzoelc bc\.t'Ci'f'ende
de door Mahler ingcvocrd0 11 cornpouncJ ,·onvex bodicn" . Dit
onderzoek leidde tot oc.:n :imnidc1 c:l s vcrech&ne11 tlJciPt:hPiftpubl icotic. Over eer. nauw hlci.'2ij aa ;r;luitende k11c:::-til'
werd p;ecorresponr'1::er· d met e::e•' buitC;r1laniier (z1e 1·:1pport
ZW 1957-~22) en z~l i'1 J-iet komvJ'::' J•) ,.. e:cn pub.!i<'Dtie
verzorgd worckr . ~t· Lr;,~~kerkc.r>kc:r ~Ltt(; de verkrefc:>r. resul-

taten uiteen in een ln

~~ltsland

ichouJen

voordr~cht

(zie

punt o hl7. . 20).
Verder hlcld Dr f,el<:kcrkcrkcr een voordracht op h-=t. decem1
bersympoa1um viJn het \H:3kundig Genootschnp 11 over 'Muetkundc

der getnllen en tJionrntische approxlm;ties , wasrblJ hij
o . ~. eer nieuw bewijn v·n 1e stellln~ v,n Krnneck~r gaf
(zie rapport zw 1957-0::-• ) .

-19e, Een in de probleemrubriek van een buitcnlnnds tiJdschrift
naar voren gcbt'achte vrnagstelling i·1as voor ?rof. de Bruijn,
Prof . Koksma en Dr Lekkerkerker aanleiding tot een onderzoek
naar de samenhang tussen de convergentie, c.q . divergentie
van oneindige reeksen enerzijds en oneindige integralen anderziJdS . ~r Lekkerkerker zette dit onderzoek voort en leidde van de verkregen resultaten meerdimensionale generalisaties af. ·Hierbij speelden versrhillcndc begrippen en metho den uit de meetkunde der getollen een beslissende rol . De
resultaten werden neergelegd in een uitvoerig rapport en
werden ook uiteengezet in een voordracht in de serie "Actualiteiten" (zie rapporten ZW 1957-013 en 021), H&t eerstge noemde r8pport ver::ichijr:t binnen~~ort al:::. t1Jclschriftpublicatie .
f . In de oer-ic

11

Actunlitcitcr

11

hield Dt"

Lckl~c1°ker-l<el'.' vool'.'ts

een voordr:oicht over 11 Een eigenschap van kwadratische getallen" (zie rapport Z\'J 1957-01'1 e:' vorig jaarverslag, blz . 20,
punt .h) .
i · Enige opdrachten ven de afdeling Toegepaste Wiskunde
waren voor Dr Lekkerkerker en de heer A.H . N. Levclt aanlei ding tot het schriJVen van de repporte~ ZW 1957-010 en 012) .
In het eerste wordt een zekere sera van e~ponenti~lc termen
vervormd tot een reeks van K0 - f1,;nctics. In het t·.~eede wordt
de volledige asy:nptotische ontwi\ü:cling geg<:.ven ven de
co~ffici~nten in een zekere trigonometrische ontwikkeling
met voorgcs-::hrcven ra se, optredende in een door De Lauwcricr
behandeld randwaardeproblePrn met scheve ofgeleide.(Zie blz . 25J
h . Dr Lekkerkerker en cle heer Levelt vert ichtten een onderzoek j_nzake •:'en zeker r8ndwaurdeproblcer1 voor an1lytische
functies (zie rapport ZW 1957-023). ~it onderzoek leidde tot
het opstellen var. i:-en criterium voor het bestaan van "Ic
Cauchy-noofchJ08rde van eerj integraal . .Je heer Levelt ZJl
hierover in 1958 een voordracht houden in de serie A~tuali 
teiten11.
0

11

i. Door de afdeling Mnthematis.:::hi;; s·~atL·tick werd de vraag
gestelcl cf een zekere, langs analytische "rng verkr·egen iäentiteit voor L- functies op een meer dircc~c wijze of te leiden v;as . Een rechtstreeks t:e1~ijs vierd gegever. door -::>r Lekkerlcerker (zio rappoct Z°l'r 1957-015).
1· ~e heer Levelt besteedde een belangrijk deel van het jaar
aan het onderzoek van gegcncraliseerile hypergeometrische
t'eeksen en meer in het hij~ondcr 1e gener1lisaties van de
reeksen van Heine , Hij besteedde vc2l qEndacht aBn de engelse literatuur van de laatste dertig jaar op dit gebied . In
het volgende jaar zal het onderzoek in functietheoretische
richting worden voortgezet.
~· Voorts verlecnrle de heer lkvelt ziJn medewerking Aan het
onder punt~ genoemde colL0quium, e~ bereidde hiJ een in
1958 te geven serie voordracht8n voce over de theorie van
de representaties van elf:: v01ledifC; lir.e"' tre groep. D:~arbij
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slaagde hij erin een meer doorzichtige opzet van deze
theorie te ontwikkelen .
1 . Prof.Dr C.G.G. v-;in Herk zette d:: r:u:-::<:rieke ber1:;keninger.
over d€ zetc.-functie: : voert . Het hi.::rtiJ optreden·~~ rekenwerk ondervond zeer veel Moeili~kheden :cng~vo!ge van het
nnel toenemer. van afrondingsfo uten. Een diJzising van het
programma,11 aarbiJ gctr~cht ~/Orde oe resultaten met eeu
kleinste -kwadratcnm~thode te verbeteren,i G thans in bewer king,

m. Voor e!1kele onderzoeking en v~11 Kleinere omv1r.g door dE;
ooven9enoemd c heren zie èe lij:t à~r rcpport~n en publicaties \blz. 22) .
n. Na overleg tussen LLn aantal sociologen ~nerziJde ~n
ê'1kele medewerkers vnr het Math•:!matis,~h Centrum arde r.,. i 1rs
Wt"rd een wc.rkgroe1) cociologcn-nt att".cr:wtici opge::rlcht, 1~elkc
tt..n doel heeft de !T·OE;ClJ. Jkhedr~r: van toepassirg V<.H .natl.cmatische methode:n in de sociolo~.i.c •. adfor te bestuderen.
In d~ze 1·1erlq:çroep hebben var. 1e tifdc:J.ir11:~ Zuivere ·aslnmdc
van het Mathematisct1 Centrum zittirg d.:: heren l'rn1' . .lr G .G.G.
van Herk, Dr· \'! . Perc-;mal"\s en J. Vcrhoeff . .Je werl'.:gr'ocp hield
Cên aa:-itnl ve.rµ:aderingc n in het i:-.cbouw var i'>i:t M:it: c;natisch
Centrum; ir. deze vcrgJderir:g er werd getr-:.;ht d' deelnemers
te ori~Ptcrcr cvtr tk methoder. v,1, or1'2r 'r)E.k Vt:1n èe i,ederZiJdsc wete~rchapp~r. wC wcrkzaamhea er V~r de ~erk~r~~p
zullen in 1958 wordLn voortg2z~t.
1

o , In maart n1111 Dr C . G. Lc:kkcrl~c.r·KEt~ deel .:irir. een 1nt~rna 
tionaal colloquh1m over gc.tallcri1.he oric ,:, mcetlrnm.:o:: Ger
getallen 11" het i•!iJthc!1r1tisG.r _cs t-'nrs~!1U1'..,.;l"' :t.H'lt ... c nhl rwolfach (Duitsland), w~Ar hiJ eer voordr,r~t hiel', ~eti
teld 11 i;ber cl1c· i't:al-:lerscher 'compl'"lun.l 00dje;; ~ '". In j..1•11 nam
:Jr w. Peremans jeel r;:n C;en soc t"t1,eli.)~~ c-ol loquium ")VCr
theorie der ringen in hetzelfde instituut.

E·

Ook dit

J-~r ~erden vcrschci1e~t

rcJ~r8leE

~e~chrcv~n

en

:·iel l'loor oc heren Pr 1!. Pere:n<:?ns -.n J. v 1'1 o(.ff •v'J!' h~t Zcntralblatt ftir ;V1'1tr1e:""<>t1k en door il'•' . G. L(;<ktrkerke r vvor
de ~athem:.tic<l Rev1o;s,
g. Zoals r;ebruikel:l jk 11<.n·d CE:P 'l'll1t1 l m.:-·rn •.,,r· dptcn cl ')Or r.le
meJewel'.'ket s der 3 fdcline; isclc.:zc.11, licoordc-.ld, dan VJe l be1·~erkt (zie b.v. fü![,pvrt 7'1 1957-cr11) . .'.'tl( 11t:rd versd:"idene
r.takn schd "toLjk c,' ;·:ondcli,•.; ~dv.tLS ultrLtiracht ovt:r
vragen ·Jan cndere afdc:l Lri:;•-'·' ·nri hl•t ;.:"the ·rt isch ::c ntrull1
of van d€;r~Jen (zie b.v. Rq,i:,crter :' 1:)'.:>1-t'14 C!" 02',) . Gera~cld ';tierden door de < frltllinr k.lcircr·c. r-rotlcmc.n upi:;c.lost,
die niet sch.~lfteli.Jl< ~·J<•rrl-::n v·,•;tc,cl.Jf'd .
1

4. • ursussen. 3. : 1 ~ in net r12 j2'H' V'l'1 19~)• weer bcgonn(.n vol1eoige o..vo· 1a~u.sus (v0tr 11s!cun:i.t Lcg::?-frler., diE. rlct ir
de e;ele:genh.:·ld Z.tJn N.l" universi t: ire wiskm.Jcetud ü. te. vol gen) werJ in :10 zon:t• V' n 1JC.7 vel tc..c.i.d . Als Jocenttm tr~1den in 195'( op Fr·cif.,•r A. Heyt.1r.p; (ëobstr"h.:t0 algebt•.:i) en
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Prof .Dr J . Pop ken (functies van meer veranderlijket") . Het
aantal belangstellenden voor een nieuwe avondcursus werd
niet voldoende gt"oot eeacht om hieC'mee al in het najaar
van 1957 te beginnen,
b . De in het naJaar van 1956 te Eindhoven be~onn~n cursus
van Prof . Dr N .G. cle Bruijn over ''Asymptotiek' wo1•d tot de
grote vacantie van 1957 door hem voortgezet. In het najaar
werd deze cursus vervangen door een over "Maattheorie"(Lebesgue-integrntie;) .• cvenc:e:ns ·'O(>r Prof . rle: Bruljn .
c . De in Zuid - Limburg (Geleen) in 1956 gegeven cursus over
speciale: onderwerpen uit de functietheorie werd in 1957
tot de grote vacantJ.e voortgezet . Behandeld \'lerd "Conforme
Afbeelding 11 en als sprekers tt•aden op de heren Dr W. Pere mans en G. W. Veltkamp . In het na:aar werd deze cursus door

een over statistiek vervangen (zie verslag van de afdeling

Mathematiscbc Statistiek) .
d . In de in het najDar van 1956 begonnen cursus voor "OpTeiding tot wetE:nochappeliJk r.ekenaar(ster) 11 werd cloor de
heer J . v~rhoeff d~ behandeling van de algebra en de differentiaal- en integraalreke~ing tot de grote vacantie
voortgezet . In het najaar is deze taak door de heer F . J . M.
Barning van hem overgenomen .

Rapporten en publica t:1.<:s vrin de afdeling Z•.liv0r'° Wislcurc:ie
001. J . F . Koksmn

1;n
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002. E . W. DiJkstra,
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iï1
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-25Verslag van de afdeling Toegepaste Wiskunde
1. Leiding en personeel

De afdeling stond gedurende het gehele jaar onder leiding
van Prof . Dr D. van Dantzig .
Medewerkers waren Dr H. A. Lauwericr en Dr Ir D.J. Hofsommer, Gedurende 1957 was geen assistent in dienst van de
afdeling.
Aan het einde van 1956 verlieten de medewerker G.W . Veltkamp en de assistent W,C. Hermans het Mathematisch Centrum .
Per 1 januari 1957 werd Dr Hofsommer, die in 1956 in de
Rekenafdeling werkzaam was, aan de afdeling Toegepast~
·~fiskunde verbonden .
Dr Lauwerier \·Jas gedurende het grootste deel van 1957
ernstig ziek, maar kon in de laatste helft van het jaar
thuis weer gedeelteliJk aan het werk deelnemen.
2, Werkzaanilieden

a . De werkzaamheden met betrel:kin~ tot het hydrodynamische
Noordzeeprobleem werden voortgezet. In dit verband ~;erden
en worden de volgende modellen onderzocht (zie ool< H21o, blz.53):
1 . Een strookvormige zee van constante diepte met een

oceaan- en een kustconditie. Dr Lauwerler onderzocht het
gedt1ag voor enkele speciale windvelden (('rW 41 en Tvl 42 ,.r 1 ·L 27/j
2 . Een rechthoekige zee van constante diepte met één
oceaan- en dr•ie lcustcondities. Prof. Van Dantzig onderzocht de eigentrillingen . Zijn resultaten ZiJn in een
voorlopig rapport vastgelegd (TH lf6).
3. Een h<:ilvecirkel-vormige zee van constante diepte met
een oceaanconditie langs een middellijn en een kustconàitie lan~s de helft van de cirkelomtrek . Dr Hofsommer onderzocht de eigentrillingen en het gedrag voor exponenti~le windvelden, het laatste in samenwerking met
Dr Lau~1er1.er. Deze onderzoekingen zijn nog niet afgesJ .... "~
b. Rapport

33 "The expansion of a func tion in to a
with prescribcd phases, valid in the halfperiod interval" werd door Dr Louwer•ier aongevulcl en omgewerkt (TW 43). Dit rapport zal ook worden gepubliceerd in
het Journal of Mnthcr·,ntic::i end Mech::mlcs.
T~f

Fourier~eries

c . In het kader von bovenstaande werkzaamheden werd doo~
D'r Lauweri6?r onderzocht, voor welke klassen van funoties
de formules van PlemelJ gelden. ZiJn rcsult~ten zijn vastgelegd in rapport TW 39.
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d, Op verzoek van de K.~.M.A . werd door Dr Hofsommer voor
een zekere differentiaalvergelijking een methode aangegeven om de oplossing langs grafische weg te verkrijgen;
enkele eigenschappen werde~ bepaald. De resultaten zijn
te vinden in het artikel "De vorm .van integrerende fotometers" door Ir J,J B. Meerman, gepubliceerd in 11 Electrotechniek11 36 (1958) 69-71.
e. Het ond~t'zoel<: naar de vorm van een zoetwaterlichnam onder
äe duinen is verder door de Rckenafdeling verricht (RJ47,blz.
l".".I)
f , Dr Hofsommet' verleende medewerking aan de opdracht van
P"rof .Dr Ir F .A. Vening Meinesz om het aard reliëf naa t' bolfuncties te ontwikkelen. Zie hierover het verslag van de
Rekenafdeling (R344,blz.53).
~_,/

.

g . Als opvolger van de heer Veltkamp nom i)r Hofsotnmer zitting in het Hydr·ologisch Colloquium (zie vorige jaarverslagen).
i, Dr Hofsommer trad toe tot de staf van recensenten van
ae Mathematical Revle1~s.
j . Zoals in het algemeen gedeelte van dit jaarverslag op
olz .2 reeds werd vermeld, bezocht Prof .::ir D. van Dantzig in
mei de "International Conference on Long Wnves and Storm
Surges" in het National Im:titute of Occ:anograpl1y te Wormly, Surrey (G.Br.) Bij deze conferentie, die door verscheidene werkers op oceanografisch gebied uit Groot Brittnnni~,
de Verenigde Staten van Am~rika, Skandinavi~, Duitsland,
Rusland, enz. werd bijgev1oond, deed Prof. Van Dantzig mededeling van enige in de afdeling Toegepaste Wiskunde behaalde resultaten.

-'27Tocg epa:.; tc Wislm nde
Rapp orten en publ icati es van de afde ling

TW 39

elj 11 , 10p .
H.A. :Saw1e rie: r, "A ncte on thE. formu l;.ie cf Fl::!r.1

TW 41

gcneo us wind up on
H.A. :::..auwerier, "The influ en-·e of' '.." homo
Sca , )1p.
h
~.ol"t
»Jide
an infir .itel y

TW 42 H. A. Lauw crier , 'Exp onen tial Winc lfie lr s
TW 43

i, 11p.

l expa nsion s",
H.A. ~au~~erier, ''On ,..ert nn tl"igonornctr"i<'~
20p .

D. J . Hofso mmer ,

"A Flux Theot 'em

p . 44n- 448.

11

•

Appl .Sci. nes

.BG ( 1957 ),

-28Verslag van de afdeling Mathematisch e Statistiek
1. Algemeen overzicht
!t1 het jaat· 19')7 was de octivitcit v::in de afdeling in stPrke
mate op onderzoek en op het geven van cursu3sen gericht. Het
onderzoek had voora 1 betrekking op \·Jachttijdpro blemen, schatting van parameters met ongelijkhede n als b1Jvoor11iaar den,
voorraadprob lemen en het onderscheidi ngsvermogen van enige
verdelingsv rije toetsen. Men vindt een overzicht van deze
werkzaamheden in par.Jb en een lijst van de daarover verschenen t•apporten in de bijlngen A (nummers S " .(VP •• )), B
en C van het verslag van deze afdeling.

;)e cursus "Operations Research" \·ierè in april van dit jnar
opnieuw begonnen . Het aantal inschrijvir.r; cn was zo groot,
dat een par3llclcurs us moest worden11 gegeven. ~e oriUnterende
cursus 11 Knnnrekening en Statist1el{ voor lcra ren bij het
middelbaar en voorbereiden d hoger onderwijs, werd te Amsterdam het gehele jaar voortGezet en is nu bijna ~e~indlgd .
:::>eze cursus werd in het begü, van het jaar cvcne.::11s ce.:;eve:n te
1
s - Grave!'lhage en later te Eirclhoven en Geleen, 1·:aaruit blijkt,
dat er con grote b&lOnRstell ing vno~ b~stnat. Op verzoek van
een aantal function8ris sen van een Grote onderneming werd
een speciale cursus gegeven over enige statistische m~thoden;
bovendien werden inleidingen over wachttijd- en voorraadpro blemen gegeven. Voor een ander groot bedrijf is een cursus
over voorraadprob lemen voorbereld en reeds gedeel~elijk gegeven. 'l'enslotte wcr>d voo1.'berei::lcnd wert< vc.rric~t voor een 11
elementoi1'c cursus "N~uwkeurigheid van .-1a<:irnemin gsresultaten
voor de Nederlandse An~lysten Voren~ging. ~cz~ cursus zal in
het voorjaar van 1958 worden gegeven.
Enige van de bovengenoemd e theoretische onderzoeking en en
cursussen geschiedden in opdracht v3n industri~le ond~rne
mingen of adviesbureau x. Ook op andere terreinen bleef er
contact met de industrie. Een grote ondernûming ia toegetreden tot de vaste contractante n van de afdeling; met enkele andere onderneminge n werden nieuwe contacten gelegd, die
mogelijk tot regelmi:ltlge consultatie zulleri kunnen leiden .
Prof .G ,E . Noether van Boston University (V .S.) was gedurende
2l maand als gast in de afdeling wer-kzaam. Hlj voltooide
hier een literatuuron derzoek over de asymntotisch c doeltreffendheid van toetsen en leicläc een colloou1.um hle:rover. Zie
verder biJlase C van het verslag var dez~ afdeling (bij
SP61 en SP63J, er het ~l5Emcne g~cc.elt~ (blz.15).
De heer M. Neuts uit Oster.de werkte enige tijd in de afde-

ling ter> voorbereidin g van een promotie .:ion de Universitei t
te Leuven. One;eveer een week was clc heer J . M. de Wet van de
Potchefstroom se Univer•sitei t in Zttlcl Afri.ka e;ast van de afdeling .

-?9Verder werden o . a . de volgen de bulten landse bezoek ers ontvangen :
B.P. Adhik ari, UnivcI 'sity of Luckno1·J, India
.A.
Prof ,E . J . Gumbel , Columb ia Unive rsity, Ne"1 York, ·1 . S ey
, TJ . S . A.
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rsity
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),
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(8al
Monica
Sant!!
G. B. :::lantz ig, Rand Corpo ration,
A.
.
S
U.
ch,
Resear
Naval
of
Office
n,
Hoffma
A. J .
A.
P .R. Ride-ç , The /\crody namlc Reoear ch Labo1• atory , Oilio, U.S .
U. S . A.
Miss ~.M . Gilfor d, Office of Nnval Resear ch,Unive
rsity , U. S . A.
Prof . B. Epstei n , Wayne State and Stanfo rd
on
Liosab
van
J, Tiago d ' Olive ira, Unive rsiteit
ry of Supply ,
E.C. Fiell~r , Stat~stical Adviso ry Unit , Minist
Londen , Engela nd
Academ ie
K. Sarkad l , Mathem atisch Instit uut van de Honga arse
van Wetens ch::ipp en, Budap cst
P . Naor , Techn ion, Haifa, Israt!l
A. Jensen , Unive rsiteit van Kopenh agen
J. Durbin , Londen School of Econom ics
Dr R . R . Tuscni u'3 , Uetens chappe liJke en ~JiJwerhcidsnavo1~ 
singsr aad , ?retor ia , Z. Afrika
Dr D. J . Finney , Univc rsity of Aberde cn,Soh otland
hiel Prof . Gumbel , Prof . Barank in, K . Sarkad i en Dr Finney
den tijden s hun bezoek lezing en voor het Mathem atisch Cen trum (zie blz .11.J. en ·1~) .
uia en
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daar een voordr acht (zie bijlage~) .
i
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werd benoemd tot liG van de cxJmen comnis sie voor Statis tiek
van h~t Nederl ands Instit uut voor Accou ntants .
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0

- 30Mej . Constance van Eeàen werd aangezoch t om deel te nemen

aan de recenseren de werkzaamh eden vc.·<.H' het 7entr<i lblatt fUr

Ma themll tik .

2 . Personeel van de

a~dcling

De afdeling staat onder leiding van P:.·of' . Dr ;) , v1r !)antzie; .
Verder waren op 1 januari 1957 nan de afdeling v~~bonden:

Chef van de St~tistische
Sous-chef :
Medewerke rs:

Assistent- medewerk ers:
.O.ssistent cn :

consult~tie:

Prof . ~r J. HemelriJk
Ph . van dltcren
Prof . Dr C. G. G. van Her\<
J. Kriens
Mej . C . van Ecdcn
Ir A. R. Bloemena
G. de Leve
J . Th . Runn°rnburg
Mcj . Ir D. Wabeke
Mcvr. G, Klerk-Greb ben
Me J . H.A. Kuipers
Mej . c . Korswagen
J . BonningH
F . ';J, Steutel

Technisch - assistente n:

Secr1.;tar csse/typis te:

J . J . Poll

P . Kneepkens
MCJ . Th . von WiJk
i~cj . E . Schalij

Prof . Dr J . Hemelrijk wero met ingang var: 1 septc'1lber 19)7 be noemd tot ge~ioon hooglecaa r aan clc Technisch e Ilogü:>chool te
Delft . In verband daarmede legdo hij de functie van chef van
de statistisc he consultat ie neer, doch daa~ hij als adviseur
aan de afdeling verbonden bliJ!'t kan het MatheMati sch Centrum
ook nadien van zijn ervaring proritercn .
De hee1· J . (] . liough , aflwmst1g uj.t Zuid-Af'l'lk a was gedurende

de maand deccMber tiJdelijk als assistent aan de afdeling
verbonden .
JE heer P . Knccpkens verliet de afdelin~ en de heer J . C . Poll,
die speciaal bclPst was met de zorg voor h0t kaartsyste em van
de afdeling (zie par . Jb onder RK) nam ontslag met ingang van
1 januari 1958 .
Dû heren ~ . B.O. Brussvc en P.G. Pelle weroen aangesteld als
techn1sch -assistcDt cn .
De heer E . PaUrl was tiJdclijk als zodanig werkzaam .
De sccretare sse-typis h' Mej . r.: . ,_,challj, werd op haar ver zoek overgepla atst naar de Rckenafdeli~g . In haar plaats word
Mej . A . A . Faber aangestel d, die voorheen als rckünaars tcr
verbonden was aan de Rckenafdc ling .
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De omvang véln het personeel v'1n d.) ~f-iellng en de vePdeling over de verschillende rangen ~leef overigens ongewijzigd .

3, Werkzaamheden
De verrichte werkzaamheden,

hicrn~

te

noem~n,

zijn in de

volgende groepen verdeeld:

a) opdr~chten met betrLkking tot t~F~~csir~~~cbieden,
b) theoretische opdrnchtcr. 0n llhr·'t't.rstudie,
c) opdrachten van did1cti:;ct.e ~- ', ''o."'rd1•1c\·tcn, cursussen,
d) problcembesprcldnr,cn en ro.1.J1 l.tcitlrs,
e) werkgroepen, comPli'l:::ics, buHf,ri1:1. si.!

h~tr·ekl<ingen.

Een aantal opdrachten in niet in :_,." ovct'zicht opgcnomon,
omdat zl~, hetziJ bet ·ekkl.ig hcbh--:n op routine-bezigheden
van algemene aard, he&zij zi~h "'. in hat eerste otadium
van uitvoering bevindPn, zod'1t h rrvc• n0~· geen bijzonderheden te vermelden ziJO. Vc rele... l.Jl~ • nl<-.1·.: cvdrochtcn var.
vertrouw811jke aard r.:lr ~ ·:r "i~.' ,,,

-32!• Opdrachten met betrekking tot toepassingsgebieden
S 1955-63 Elcctora')l onderzoek 1956
Oodrachtgever: Nederlandse kring voor Wetenschap en Politiek
Op verzoek van de opdrachtgever werd een rapportje geschreven over de wijze wearop de steekproeven voor dit onderzoek
werden verkregen. (zie bijlage E, rRpport S 1955-63(1) en
het jaarve~slag 1955, blz.32J
S 1956- 33 Ertsreserves
Oudrachtgever: Een mijnbouwonderneming
Over de resultaten berejkt tot begin maart 1957 werd een
vertrouwelijk rapport samengesteld (S214). Het onderzoek
duurt nog voort.(Zie ook jaarverslag 1956, p.32~
S 1956-64 Eosinofilie biJ ostma-pati~nten
Oodrachtgever: Een arts
Waarnemingen van de eo:3inofilic bij een groep astma-pË'tH!nten en een groep gezonde personen werden statistisch geanalyseerd, :!)e conclusies \'lerden in een brief aar de opdrachtgever medegedeeld.
S 1957-20 Kleinere opdrachten (hoofdza1celijk intern)
Hiertoe behoren onder andere het persklaar· maken van publi caties en het corrigeren van drukproeven ten behoeve van de
chef van de 3fdcling, de beoordeling van een vertrouwelijk
rapport van ~eo gerechtelijke commissieJ er.z.
S 1957-50 Onderzoek van Hydramnion
Je statistische analyse van deze onderzoekingen werd uitgevoerd door Mej. ll. . M. J.A . Ver·beek, vc:1·bonden aan het Binnengasthuis, in overleg met de StatistlGche Afdeling van het
Mathematisch Centrum, welke daortoe ook controleberekeningen uitvoerde.
S 1957-53 Ccltellingen
Opdracht~ever: Een arts
De frequentieverdeling van het cclgehalte van de llquor van
ongeveer 2000 genezen verklaarde lues-pati~nten wordt statistisch onderzocht. Het onderzoek duurt nog voort.
S 1957- 57 Onderzoek van trypanosomen
Opdrachtgever: Een West-Afrikaans instituut
Er werd S(;hriftelijk commentaar geleverd op de statistische
appendix van een artil'.:el over tryp;:inosomen.
S 1957-58 Inleiding van bevallin~cn
Opdrachtgever: EEn promovendus
Conclusies var. een statistisch onderzoek naar de indicaties
voor er. de gevolgen ·.;an kunstMatlgc inleiding van bevallingen

-33werden kritisch beoordeel d. ~e opdracht is nog niet voltooid.
S 1957-601/601~ Serumzuiv ering (zie ook R398 en R~07,blz . 55 en
~6)
Opdracht~ever: Een Rijkainst ituut
LEen aantal van 1956 daterende opdrachte n over proefopzë
ten voor serumzuiv eringGpro cédés werd afgerond met een
rapport (Bijlage A, 3215), dat tevens werd bewerkt voor
opneming in een proefsch rift . (Bijlage h, S215A . Zie ook
jaarversla g 1956, p . 3J onder S 1956-45 en 62.)
~·

Theoretis che opdrBchtc n en literatuu rstudie

Kaartsyste em
Het knnrtsyste em van boeken en tijdschri ftnrtikel en op
statistisc h gebied bevatte einde 1957 ongeveer 30 000
kaarten . In de systemati sche catalogus werd een groot
aantal artikelen , verschene n in de jaren 1939-1942 en
1945- 1948 verwerkt . Met J . :>urb1n v:rn de Londen School
of Economics , i-1crden informele besprekin gen gevoet'd over
de mogP.lijkh eid fegeven~ uit het kaartsyste em te verwerken in een biblioe;ra fic clie door Professor M. G . Kendall
van genoemd inst t:.lu'- wordt samengest eld .
S 1955-72 Verde!ing svriJe onafh~nkeliJkheidstoctse~
Interne opdrnel.t
Een in 1955 begonnen llt~ratuuronderzock op dit eeblad
1·1erd afeeslote r met eer. overzi~htsrapport . (Bljl;.ic;e A,
s219( ov·r ).)
S 1956-24 Glijtocts en
Interne opdracht
Je stof v!n rappor~ S206 (VPB) (zie jaarversl ag 1956,p . )6)
is door de schrijver s verwc~kt tot een publicati e . (Bijlage
SK

C, SP62.)

1956-60, s 19')6-63, s '1957 - 30, s 191)7-31, s 1957- 109
~iverse opdPaahte n met betrekkin g tot wachttijdp t'oblemcn
Opdrachtg evero: Fen industrie el concern en een technisch
adviesbur> eau . Ool-:: inteenc opdracht .
Een studie over wuchttijdp roblemen ~et prioritei ten werd
gepubl1ce erè . (Bijl3ge B, SP53J In ~apport S221 (VF13}
(zie bijlage A) ~erd een theoretisc he oplossings metnode
gegeven voor enige prohlcmen met betrekkin g tot het rendement v1n machines. De met deze onlosslngo methode verkregen
resultaten werden in een a2r.tol gLval1cr. vergeleke n mGt
oplossinge~ volgens theoretis ch vocrhecr. niet nader onderzochte, clöers bcschreve r procédC:s ·.ü"t ue literotuu r .

s

-34Verder werden op bepaalde punten van dç theorie der wachttijdproblemen generalisaties gevonden, welke nog nader onderzocht worden . Voor de in Engeland gevolgde cursus over
wachttijdproblemen zie men de inl&iding van het jaarverslag van deze afdeling (sub 1) .
S 1956-65, S 1957- 45, S 1957-118 ~ivcrsc opdrachten met
betrekking tot voorraadproblemen
Opdrachtge.vGrs: Een technisch advicsburc..Du, ook interne
opdrc:icht
Ter voorbereiding van een cursuG op dit gebied (zie rubriek c, S 1957-313) werd litcri1tuuronderzoe:k verricht.
Een nieuw probleem kon worden opgelost en de oplossingen
van enkele anderi; problemen konden worden gcgencr2liseerd.
Een publicati~ hi0rover is in voorberviding.
S 1957-23 Schatting van ~i,:;rzngsch.i.l-ct(; parnmet&rs
InternG opdracht
In 1956 begonn~n ondcrzockinge~ op dit gebied (zie jaarverslag 1956, p.36: S 1956-15 _n S 1956-43) werden voortgez~t. De in h.:.:t Mathematisch Centrum ontwikkelde methode
werd vergeleker1 met een Amcri kaanse (bijlage B, SP55) .
Een ongelijkheid, Get'd.;r• scvonde:r1 voor h8t binomiale geval mE:t "'"'n volledir;c: r~ng8c:hiklüng we1'd g"'gener31im.~crd
voor het gev3l van volli,:;dig of onvolledig gerangschikt~
parameters vDn will1;kc:ur1g'-' ve:pdt;lingE.n (bijlag..; B, SP60).
Over dit onderworp w0rden divers~ voordrachten gehouden
(zie bijlage D, bijl~ge A r8pport S220(V15) en biJlnge C
rapport S.t'56). Een dissertatie over d0ze ::;tof C:r aanverwante ond&rwcrpen is in voorbereiding.
S 1957-29 Methode van m rangschikkingen
Intern<:: opdracht
Een in 19~6 voltooide studie word gcpublice~rd (zie bijlage B, SP58). In samenwerking met Professor G .E. No...:thu·
van Boston University werd E;en korte public~tie over de
asymptotische doeltreffendheid v<1n Fri\.)d1mrn 1 s methode van
m rangschikkingen voorbereid (zie bijlngc C, SP6J).
De methode van Ehrsnbt. re;-Terpstr::i wordt op dit punt nog
nader onderzocht. Enige resultaten werden medegedeeld in
eén voordracht ü1 de serie 11 Actual tteitr.:n 11 • (Zie bijlage
Den bijlege A, s223(v16)J
S 1957-32 Syrnmetrietoets V[rn \Jilcoxon
Interne opdracht
Enige in 1956 gevonden stellingen over deze toets werden
gepubliceerd (bijlage B, SP'.)I+).
S 1957- 501 Een Nna ldcnproblcem
Opdrachtgever: Een lndustriUlc onderneming
Het gemiddelde en de spr~iding werden bçrckend van h~t aan-

-35tal snijpuntcr van naalden van c;-::c;evtr. lengt0 , asë!lcct
uitgestrooid over ~en gegeven rLchthoek . (Zie bijlage E,

s 1957-501(1)) .

Ko r tere r;tudh.s werden nog ge:maokt over de volg•rncle: onderwerpen:
s 1957- 46 Op - ~n nceritcrnti~s
s 1957-60 ·Een schad.::v0 rzclcerinr;sproble0m
s 1957-70 Gebruik van derdumachtswortdl - transformatius
S 1957- 110 Een continu kauringsschemA
~·

Qydrachten van

didactisch~

aard, voordrachten , cursussen

S 1957- 1 i·1..:morond~,
Interne opdracht
Dit ,;aar verscheen een nieuw rr.ernor<imlum (kortio. hqndlciding
overeen statistische methode voor toevoéging aan verslagen,
zie bijlngc A, 3218(M78)) .
S '1957- 2 Ori~nt.:-rcnde cursus kansrekening en statistiek
Interne opclracht, n . ::i . v . een verzoek v::in de vereniging

WIMECós

overzicht von het versl~g var d~ze afdeling
syllabus van deze eursus is bijnn voltooid
(bijlag~ A, S200(C8)).
S 1957- 19 Curaus Opera tions Ri.;;sca n;i,
Interne opdracht
Zie algemeen overzicht (:rnb 1). De hoofdstukken 1 e:n 2 V<ln
de syllabus werden herzien (biJlag& A, s166(c9)) .
S 1957-33 Colloquium wnchttijdproble:r:1cn
Interne opdracht
In dit colloquium , àat werd bijg~woond cloor dE: medewerkers
van de afdeling on ~nlg0 b~langatellcndon van buiten , werd
e~n aantal punt~n behandold ~it de theorie der wochttijd problcmcn in Vl.:rbnncl rH"t in de ;;fdcling verricht onderzo~k
216

algtme~n

(sub 1) .

n~

(zie rubri~k b) .

S 1957- 38 Semerstclli~g van c~n leerboek
Interne opdracht
In samenwerking mot Dr Chr• . L . RiJmke ( Pha r'lllacologisch Laboratorium der VrijG Universiteit) wordt een elementair leerboe:k :;v~:r statistisché mc:thodC;n voor medici geschreven .
Enige hoofdstukken zijn voltootd .

- 36Cursu:J nfluwk eurighc .id van w1~rm.mlngsr..:sultntcn
opdr-oc ht

S 1957- 62
Intern~

Zi~ Dlg~mLc.n ovLr-zlch~
C~rSU8

S 1957- 68

Opdr 0 ctt~t..V<..r :

JtDtis tlLk

E<..n

~0

induntri~tl

ov~rzicht

Zit olgemebn

(sub 1) .

(aub

OpLrnt iOnS r~S0~rch
concür r

~) .

S 1957- 117 · 3dmopt.._ hondlc1 d1ngc.n voor to ... ts .11
Opdruc htg1..v cr : f:<..n industr ·U.'.el oàvl .... obtm."c u
vnn
Korte handlt..idln~t..n w~rdtr gc.sch~v· ~voord~ tot..ts
de; toets
l.n
n
gt
ik1<1!l
rnr.gsch
m
V:JYJ
t
::it..thod
dt:
,
on
Wilcox
n
v<in Kt·uslm l voor k ct .... vkpro1;.v ... 1 . Voor c1•..;Zt. h"ndl<. .idingc.
zijn tDbtll en v1n k~itlc.kv waarde n btrvkt..n~ .

S

19~7-313

Cur~us voorr·-:<1dprobh:m~n

Opdrac htgeve r : ~~n inaust rlUcl conc~rn
Zi0 alr;cmet ..!l ov .... rzicht (sub ~) en i·ubril '< b .
S 19~6-6S rnz . Voor d~z~ curnus wordt cLr syll1b us sam,_n
g~st~ld

(z1,_

b1Jl~g(.

A, s216(c 10)) .

nc. volgün dL opàrocr .tv11 bt1f'ton a. r Jil voorbe re:ldun d wo...rk
voor 1' z ir ,t:r :
S 1957- 35 Lc..zlrig ovr..r '"' ir.!:c. '1.Jp1..ct ... ,1 v·rn dr.. Op1..r.i tlons
fkso...;;it>ch . (Bijbr ;0 ') , No<:.)
S 1957-6 3 Lcz tr.ri: ov .... r do... method1... d"' r cubbol c d1chcto m1t...
(Bijl~~~

5 , No c . )

Lc.zlnr OV(. r r.c.t bt..f"r1p n"lUWh"ur1i:;hc1J . (BiJla ge
Nc-9.)

v,

d.

Probl.c~bl,Grrck1nRcn

1oor-~nea~n

S 1956 - 72

Opdr~chtgcve:r :

Advi .... z.:::n

ov~t·

ELn

c.n

consult~tlr..s

vën cysten

untvernit~lr

institu ut

d" :;t"Jtlst iGChG h.n·11:::r·kinr, v<in

\~2arnl-m1.neçJ 

m1tt:r1 oal.

S 1957- 3 Korto consul ten
Ov"r 48 ond~r•~r~ .... n wcrd .... n

kort~ "dvt~:t~ v.rstrr ..kt, woaro~ tn .... or.... tisch. kwEsti1...s, lit1... heddcn
king
betrLl
vor er
i , ~u ovc:rlt;L op tOt.F'S sinltlh.:C<:
r atuur of oplc toingr.m o,i;e.U.i
2~

.
gen ( hoofdz a k1.. ! 1.v k ffil•d irch-M olot; ::;ch1.: of tcchni8 chc.) (Ho
G
e
b!Jl"~
tn
d
v0"'m1.~
js
c.rptr;
onrJc.rw
EE.:n ll"rt0l dezu·
"- 22) .
S 1957-1 0 Bt:"oor dc.lln6 VD manuscri,,t~n
8 Die.uw"' mR~uscrintln wc.rdr..n tc.r ~r..uord~ling ~angubod~n,
~iaorvrin t-r 6 zijn· b1;..t1rndcld .

- :>7 Problc.'t.m°t'1..'Spr.... k1ng..;n
Opdrrichtr;c.v1...1• : Een !;t. '.:;5bc.d ri" f

S "'.95rf- "'.2

De b1...spr!..i<ingcn h"ldd.;n !.n hoofoz ank bctr!..k klng op c."n
cur::>uG ~1c.lkc. loor de i:ita 1,,iatisc nc. nfd1:li ng V"ln hGt b~ 
drlJf VIOrrit gwgcv~r. . Ve..,r1cr Wüt'd~n lit1;,,ca tuuropg river,
vtr~tr~kt

ovc."'

Lfli .... ond~r~c.rp.n .

"'[111 stuà~ntcn c..n pco1•1o vendi
S 1957- ?::·
c ond..:rwl..rPc.n -id ::at jrzr Wt.!"d ..... 1 OV<..C' 15 VLrsch lllL'"ld
ac·
vil.z..:11 v1..r·.it rckt a""r studv1 tcn "n promov endi voor
en
its
script
voo~
ns
goeovo
van
ing
tJw~rk
st2ti~t!.~chu
!Jro,fs chriftl .:r. (zh btjlar, c G, No •'3 - 29).

.Advl ~zer

S 19J7-2 8

PC'oblc cmb.... sprekin r;.::n

Opör~~ht~~vcr : E~n

univcr sit3ir>

1n~t1tuut

rege! -

Me.t een irts v.•rbond<..n aan het institu ut w1..rcc.r
.
blologiscn~ ljklijnproblc~~n bcouro kon

m?tJg

v•taml r.c A- bLp::iling..:"',
OpcJ r•1 cht;~c. VL l': Een ~Jn"i vE:rJ i t'l 1 r inF t Huut
Ovc·"" bovc.ni"._.no~md onrit rwcrp 1·:."rd..,n ndvi< zen vr rstrt>k t,
uit:;e\~narbl., O".lt< tn1gc- <!ontr6l1...bt..N"lc... nL1<>;t:.r w<..rdt..r1
vo..: cd .

s

1957 - 41/Ó4

S 1957- 42

ProLlç emt .... spr~kinet.n

Een unlv0r sitAil' l~borntorium
/'::lv11..z(.r .Krl'lc.r. v~r( r'-kt ovc.r rlc tocpa..i sint; va. en1gt
str t:!.st1s~·'it tcc:ts .... • c...n do ctat.1.s ti:::r.:h t rminol ogle
in h.:t ~n<>;Ql.> .
"0pt.t>"3ti')n; Rt..n~-irch in 1·,Jr1..nhulz~n
S 1957 - ~
Ord~·cnt·~vc.r : Ron wnrc..n huis
>d 
r.r v:.rd ... I' ~ni1,l :.lv'l'Z t r f"cr;t:v<... , o . ~ . ov ... r voorr~<
polhh .k.

Opdrncnt~cver :

11

S

19J7 - ~1

Prohl'-'~mb!..S)t'C.~.1.ng1..~

OpJ ... ~cht-c:v~r : [,~ ov~rh~ldsbLdriJf
::Je;,. mou"li ,1 l<h l i 1·1..)"cl 11 ordtrz ocht Oîl l"Osult 1tun vrrn de to1:. tt: pnnscn bij hc..t s.'.lmcn stcl
"Op~r· t1"m":> ,ic.se 1r.::h
in? voor h1..t ~0~d~r ... ~verk~cr .
tru~1..l
lcn V"n J~ a11...ns

S 1957- 10C

Proble~mbc.sprukingc...r

Cp.1rr '!ht,,l.V er : Een trrlustr il'<·l <>àvh.: nbure'lu

In 1J b0srr1.. .kink0n

n~t v~rtegc...·wooraicc.rs v~n

ht.t

~uruau

rum.."cr<
bespro .:rpc.ri
onder\,.
l1..
vc.cr;Plr'
1·8
~n
S "9'?t-"i ,<), 11 , ·17
ken un v~rdcr o .e . o~d~rzock1r~on ovc..r hrpsb~h3ndeling
V':!n \;c·'"fu "ls er. ov< r· cl~ssific"tic van r-••tiJl :n wol.
Wè:t'Ul.: ••h

ir d, V")_.r:;f g-:i"ndc

r1..tri~'k1c'r

on-ltr rlc

-38S 1957-JOO Probleembe$prek1ngen
Opdrachtgever : Een lnc.ustrit!el concel'Y,
In verb:rnd net de afwezigheid vBn Je che:f v~ri de stntis tische afdeling van het concern werden ccduren~e de eerste helft van het ,JS.J r regelma tiG besprel<ingen gehouden
met vertegenwoordigers van die 1fdelin~ over daar in be handeling zijnde problemen . De or01:. lemn :·,ocJJeri betrekking op de've"werking van tie result:iten van experimen t;er op techniscl1 en medisch gebied .
S 1957-ltOO Vlsmstra lingsmetinr;en
Opdrachtgever : :Cen inter-;ntionnlc commisule
Er werden enige besprekingen ~evoerd over de Rtatistische
"1t1r-i1yse v:=rn vlc1mRt1"'l1ini:;sexperimer:te1
S 1957-500 Probleembesprekingen
OpdrRcht~ever:

Een

induntri~el

concern

In f;:CY1 tweet.sl besprekingen k1·mmr:t1 R orotlomcn n111 de
orrJe . T1~ee daarva1. 11;:idde. tot ee""! r.~clc1•e opdracht . Een
c~vun is genoemd in rubriek b (S 19~7-~01) , het andere
heeft betr·2lëkine; on bepaalde mo0ilijkheJer, in de ree;res sieti1eorie er is '!"iog in '1et eerste st~c:lium vnn behande -

ling .

!: · Werk~rocpcn ,

Co1ru-nissics, Intcrn."ltton.:ile

De Stfttiati~~he Af~elinE
gc:r.de "-ri. ..!.::; ;10::; :

S 1957-6
S

19~·7-B

S 1957-~

wA~

bctrckkinii;~n

verte6enwoordigd in

~e

vol-

Ex'.1mcr1comr.üssie gt~.ti~;ti.s<.:h An1l;yst
(Prof . )~ J . Hemelrijk)

T;:ibellePcommissic der Vcl'eniging voot' Statistiek
(J . Kriens)
fü:dactie 11 Stntistica !JeerlrrncJic:a''
(Prof . ~r J . Heme1r1jk, hoofdt'cdac~our;
Ir A.R. Bloemena)

Voor dit tljrhicf'l:·ift 1·icrcicn '10 conr·e[)t.-:n·ttkelc·m beoo1" dee ld . •rwc.:' artikelen ZiJn nog ln br'1l1;::indc~.Ling .
S ·19~7 - 1·3 Hor>m'llisatie:commissie 70
(P1·01' . Or D. van Dantzlc , Pt'or . ~"· J . HcmelriJk,

Ir A.R . Bloernenr;
'19S•6, 1J , hO)

indcltn~

zie

JP8rvnrsl~5

H... t werk vr.:rricht voor deze corr>111sstc r~d vooréll betrekking op de confiz;rentic te 1s- Gr:w.,.11nacc, vermeld in hi;:t
vlp;t;rneen overzicnt V"'r• hr·t V(;rSl't var de afdel.rng (s'Jb 1)
( Intc !'.'no tiono 1 3ta:;d . Org . , 'l'•.chn ,\. :imr.1 . ·~1).

-39S 1957-47

Exam0ncommissic Ned.Inst. voor Accountants
(J . Kriens)
Zie dit verslag blz.29.
S 1957-71 Enquête lerarentelrnrt

Zie

8lge~cen

GOdeelte blz.2.

_ t· '.) -

Lijst van in 1)57 VC\"snhEner

vnn de St2w1stische

r~pport0n

Ai'dc ing

S 166(89 )

3J'll3bus v~•n de cur:rns Opecatiors Research"
Ni~uwe edities v;r do '.·,cofcl~tu'dce?" :
1 . J . Kl."iens, CL de Leve, Prof . P . 'ic Wolf'f ,
·:lene~taire voorbeelrle~,

30~ .

2 • .J. X1·iel"s, Line::-lrE; [Jrograr1Mel."ingstheorie,
60p .

S 200(C8)

Prof . ~r

J . Hem~lriJ~, Svllabus v1r een oriHn terc=·rde CU!"SU~> m::ithem:'tiscl-it,; .;t·~tisttek,
hoofd::;tukken :
8 . Omifr~nkcli.Jkl··c'~d v<r stoch<istis~hc groot -

9.

heöen . p . 1vr -:.iJ .
Msi.ncmatiscl,e v"1",,-.cnti··P' er morienten,

~ - 5~-S7 .

.

·10 . !Je on:~c.di ikrclJ v .i föeMyné - ""chebycheff
<.n de t -.t.r:Jrctisc.m ••~": V'ln (Je r.::rote :H n t "llE:.i , p . (18-(~ .
1'i . ~unc&.Cu var stcchP~t13che grcotheuen,
f'cnt,.,uh? 11~.1ctsL0lllng, i.73-8•' .
12 . ~cn1tti~g~theoric, M~cct ,RrneMeltJkC
Sf'h~tting~r, t . 87 - 1~5 .

lJ .
• •I•

1 ' .

s

Toet3in~.ths0rle ,

~ . 111-

~inomlnle

to0ts~~,

13·1 .

Eni~e ~n~~uArc toet=~n, ~ - lJC - 11~

.

3 2'14

fpof . r
J . rlcmLlriJk, v~rcro4we11Jk ~Jcport
Ir A. R. blJe~~r-, V~Pt~0uw~l1Jk "' rro~t .

s

Ir

213
?î5

P .~.

Bloc~en~,

St. t1Jtlsclf

~n:lysc

.

von

e"q:•t' 1t-1c"-s011, ulttcvocr·d met bt.tl'el(lcirl(" tet c1e
2 1liv.;r' f; V'">r, erk.;J.e ~,cp·i, t;;7p .

S 2''5A

J.~

.'\.•\ . Eloc 1en"o, "t,atiJl..L:'lvhc- Pn,,ly't v"ln
U1.t:;.::v.::ic.t·d 1.et t::tl'-:~clcirg tot de
zui.'H. r·it r.~ 'J"n s..:.12rennrt ld1ftet'l8sr·rum, ~"p .

expl-y''"1P1b:n,

1

S 216(~'i ') 8~11~1·;.; v~o rlQ cm·r;u

11

V<;o1.·,·,_c..ucoblen"n 11 ,

ukken:
J . ,{l'!.cr s, H ~ t Ll rr lkr, l: '"C'r • m·1 l Invcnt ory
f'o 1 H' y" 1"Ot' :, " J. A r·>;>ow, 'l'n . .ar-ris er.
J . Mr> f•S ~ h' k, 29 ) .
2 . 'l. ·Je 1 .cvc:, • r:t "'.·t.UceJ: :'A llnc~r Je('l3ion

;1 ')()f(

s
s

217
213

:..

i

cL<lc ;er- pr·oö·.ctlon rn·; c~1·;lny.-:i21,t" door
8 . •, . lf0Ji., 1 • Mud1_,::;l nni ~n l'.A . ~inons, 7P .
n·r.f . I~· .r. ··emeL.'iJlc, w•1·tr·m,wEl:l.Jk r:ipport .

M·Fow•n0~

vnor

t03\~el~"C

[qn

v~rslagen:

t0t•t:·,11• v-; li 11c<iit'c tc~en lrna<Jr'::ltl s';hr. "--i:~t't ~:: J.<', 3t: , .i. 1 l ' bt.1 .

(n7r) 'le

4

,

S 219(0v7)

Hild ·1 ll. . Kulper3, Ov"'r r12 v.:_rdclin,; v·rn het
utintlll ""uns 11 in i.' •ekscn v;::i <-ltcr>nûticvc:.11,
17p.

S 220(V15)

Zie bljl3Ge B.

S 221(V?13)

.J . T~ ..

s

222

s 223(v16)
s

221~

R1.mne1·.burg, M:içhlne& scrv0rl b;i1

lin~ opcr~tor

(

13r .

~cpublic~tion),

:-i

.Jctr01-

. P cof. :>r D . van D:ointzi3, Het t:: 'tor:e>•üsC" 11 bu' l ls-

sincnprobleem in~"kc de bcve1liclr, vqn ons
land tegen 2tormvloeden, )1p .
Ph . van Eltcren , Over :hrcnbcrg's t~eta voor
het probleem V3r n ~~rC3~hiW~1~scn, 1Jp .
P"of . >r D . V81'1 :J"nt1:it;;, Le:; foYJct l"r1s e~é1wr':l 
t1ces

liél!::; ~'

uc1t•lq1.i.."t·

lt.:::it<: non-o<; · métl~ique::i,

4p . {Voorlop•JE. tek3t)

s 225(V17)
s

226

Prof .!:lr J. llemt.lc·1 Jk, ..it"lt.l:;ti L·t.:'1C '>roefo:-zet tcn , 13p.
Prei' ,,::1r ) . vnn ').q: h."l' ~· Trof .~l' .J. !12t"lE.lr1Jl<,
EY.t Pa pol<> tie v~ •1 de f "c11'.cr i- ic: l ~ .jn der •w1~'<)
w•t1;.>r•3tsr.óen +,0 .,nek vë, tioll• ni ;.1ct l'ChUlfJ van
i;çGsc:'.L"·ctcerdn r.T;0rl"Jcr, 1~ .... ,i .

s

227

Pt>of' . :Jr· J . Hu.clr;i.:ii, TiEt.Hr'..

vn11

clc

N"'Ï.1d1-

kE:ll.Jk'1•. id V<.:11 \Et l'c'<\".lé"'tf,l' te 1-:~t.!-< V"l1 l!oll:1ncl en d"- v« tst·Rfvr;r~: ypr :·lc.. RJ J•ï bj .j Lol·lth,

5f' .
S 228(v18)

.?rof.D~· J.
llé

lJ. 19,>.

Hc"h. 1 i·:Jk, •._,t,

blFi rtr

nauvil<c.rl~ -

-4 ~ -

Bl.jlage B

Lijst van in 1957 in druk ver3chcn8n publicatie s van de
Stat13t l schc Äfdc l ln~
SP 51
SP ')'?

on personal
..'.!.!• p . 1- ·1C .

orobab~ l ities ),

of ordcre0

53

8tDtist i ca

.

Constan'::c vë:Jr. "",e;,.Jer.,

i.~~xtn1Jm

perR~cters ,

Prob , Kon . Ned . Ak .v . Wet .J\60
Indoc:ctio nes M11thE.:~rc. t tcnc
SP

Sevug~
Ncc ~ landicq

D. ven Dantzic , 3tatist1cu l PrLoathood ( L. J .

E . !i._nten

rn~

lint. p·co l

::m~· ,

l:kclihocd

c~ti~1tion

)r . 128 - 1J.J

<;;n

~ )

~·01 - 211 .

J . Th . Rurr..:r.burf " , Pr"ot'ity in

waitin~,

)p . _;1t:- - ..>C:lf ~11
rroc . Kon . N.;>" . Ak . v . Wct . A60
I ndf!fi;'•tlon rn r1t1themat l.e· c 19 ) 325 - 33(:_ .
Gonst~nce V'1, ~:c..dE.r Rr,'i A. Ben<ird , A iz:c.nera l clo3S
c.,t' dist""ir•1t ümfrc.e t~·uts fnr· GY"'1."'1e<:ry eo'1tainin~
th:: t<"sts 0•' i,;11coxor. ,,nri Firhcr,
1

SP 54

Proe . Kon . N~cl . Alcv . W"t . J\GO

) > "g 1 _1:--r:· ;
In<.1~ r.;::-tiones :'v1nth"'l'1attc;i<l ·19 ) T · ..!

SF 55

SP ';7

SP

58

SP

59

'

nktuvic fcr•

::;orJt-::n..:·:: v ,, ECCfC(l , 1.ott.
.cst lr:::t.ln,_· O"d•~re 1 i c 1 r''w1cterL· of TJl'.'Ob:->i:' 1. l ty
dis L•ibüt :ene ,
, u6 ,.., 1,...
)
Proc . Kon . Nerl .Ak . v . '·!et . AGO
Inc1" ,...,·, t1ones M1ti,~:natlcT.:" 1<) ) p . ' - .; ' ·
P .:; . R"LJkcor-, n. nd J . ~.L"'ït l.· .i"• 1~, Th~ oc.c. 'lr'C'C nee of
tw~n' s-r.r, ...•,.J •'ron th1e l'o··!-[ - •',·t on the ;)utch
co~ st,
St'lti.otl'\" ' 'J.·,,·l."'1·mclic·:i ~l.:1_ , ~' · 1~'1 - 131 .
Ph. v~r r..:lt ."...... , Tt1l' ""ri:rr,toi.J.c dlctr1tlu1; wn for
on two

11

1

12 C•l'C' , , :J" '! ·p':tL''°' ', rt L.i ~t Ic for the. 1• 1'.'Cblem
Of 1.. • '11.:i!lt;: /
) " , 22 _ <)1'
P. ror~ . Kon . !lec . fl.cv . Wct .1\,)0
•
•
Jnrl~1f:!:•1l.o.c.,nr:s M<.'t:wrn."l lc..,,. '10 ) · . :.;.

SP 60

:J . v·;r n•.n,:i'.!." .~t.<.JtL.;t 1. ,;. l L'ic.JU·ooJ II (Si"
F ··n~l·l l"n "ir...11;.;ntific Ir r~.·c cc), Statl<JtJ.'!<> N.:ei'lé r, ll':·· ~ . r . ' ,~ - 2<)0 .
Cc i:J1.:ir,ce v ·u fN"len , A ü.<1Gt oqun:•cs ln,.auallty
fOl' m.:ii<1m•m1 ltlLlthv·,Ç j .::J1;:l!:i"'t(':J of >r<1C'rLd P~t'D 
rnc.. vl!t' ... '
>
- ,
)
F~· oc , !C'.):-- . m:.d . 1'\lc . v • . ''..t . v:t'
1
1
lndt>~ationE.:s M-"them~!ti<"'7::! J2 ) 1-c • > _., - '>- •

s

.~on~~t ·ir,,...c.

123

v: •. r;den , 3t1tisti..;c h... ana.ly.H. V<J11 een
ovwr fluxu· h\J bcv~llinJ~n .
Arpc..rdix biJ l~ d!ra1..r~atLe VP 1 J . h .A. ~~ L~cuw,
B.101..':llt:p.:t.n n c....:: tevr llir er :lp 0..irl0e;stlj "J , t,~:stt:.t' 
rlam i957 .
ondLrZOE.:~

S 210
S 220

G. d8 Leve , Enige statistische nspecten vnn d~
factoranalys!.:; , Statistic:; Jlleerl.:rndica 11,
p . 201 - 211 .
~
Constance van Eed en , M::iximum lil<elihood estimntion
of parti&lly or completely ordered parameters,
Actuarieel bijvoegsel ven het v~rzekeringsarchi8f
35 , p . 1 - 12 .
Chr . L . Rümkc on A.R. Bloemeno, .St1,tistj.schc bc schobwingen over de bloedproef, Vc~kccrsrccht ~.

p .233 - 235 .

Zie ook bijle.ge F, No 6 .

Bijlag~

C

LiJSt va!'l in 1?57 g.:recdgçkomen, maor nog n.Lct vc.rschcnen
publicaties van de Sta~1st1scne Ard~liny
SP ~6

J . Hemelrijk , Distributionfre& tusts ~~Hinst trend
:;nd maximur.i l l.kelihood estimates OJ.' or·c~red osl·ameters .

SP 6'1

G. E , ~oether , The efficiency of
free tests .

SF 62

R . Doornbos and H. J .

SP 63

SP 64

~rinn,

som~ ~Lstribution

On oltppagc

t~Jts .

Ph . van Eltcr on and G. E • .Noctht..t", T;ic ,1u,ympLotlc:
1 bnlnnc~~ in-

x2

efficiency of the
- tent ror
compl ete bleek design .

D . van Dantzig et G. zoutcnrlij!<,

viens dans les

enscmbl~G

I1érntlonH m<:·rko -

nhstr~its.

Bijlage D
LiJst van lezinge n door leden van de Statist ische Afdelin
n
go ouaen
van Dantz1g , Van rekr::ningh 1n spe:lcn van geluck tot
benlisk unde , Dies Geme~nte Univer siteit
Amsterd am, januari .
2. J. Kl'.'icns,
Enige aspectt. .n var:: d~ Oper,"t:!.ons fi;.)se2r cn,
Econom ische Sectie van de Ver . voor Statiutiek , afd . Amsterd am, mnart.
3 . J .Th. Runnenb urg, Een wachtti jdprobl ec"l bij rochine s,
Set'1e 11 Actual iteiten 11 van het W:1t.hcrwtisch Centrum , Amsterd am, rnaa r·t .
4. J.Th. Runnenb urg , Inleidi ng tot de theorie der wachtt ijdproblem~n, lezing on~cr ausplci~n van het
Raadgev end Burcnu Ir \1 . Ber"'ns chot, Amsterdam , '1pril.
5. J. Hemelr ijk,
Distrib utionfr ce tests agains~ trend a~d
moximum likcliho od cr;timn tcs for order<;;d
pa t"ametc;;rs, Congres I.S .I., Stockho lm,
juni.
6 . C. van Ecden,
Methode van de 2 "2 tabel, Medicch -Biologisch c nectic van de Ver . voor Statistiek, Utr·~cht, septr·mb er .
7. Ph. von Eltercn , De toets van Ehrenb~rg voor het problee m
van r.1 rangsch ikkinge n, Serie "Ac ~uo li te1.te:n 11 vnn het M<.lthcrna tisch Centrum , Amsterdan, oktober .
8. J. Hemelr ijk,
Statist iachc proefop zetten, Vercnig in6
NerJcrl<inds Tijdsc hrift voor Geneesl rundc,
Amsterd am, decemb er.
9 . J . Hemelr ijk,
Het begrip naUt~keurie,·hcid, Sympos1tun over
1. D.

11borat oriumna uwkeup igheid, Utrech t, de-

cember.
10. 1'• •R . Bloemen e,

Statisti sch<:: bt~schomJingcn over 1~n.::irne
mingson nauwke urighcid , bljdrng e tot

het symposium ovtr lDborat oriumon nauwkcurigh eid, Utrech t, decamb er.

Bijlaq:e E
Lijst van voorlopige rapportc~ betr0ffende veelal
voltooide opdrachten der Statistisuhe Ardeling

s 1955-63(1)

no~ ni~t

Ph. van Elteren, Electornal onderzoek 1956:
Wijze waarop de steekproef en het panel zij11
verkregen, 5p.
s 1957-20(2) Prof .Dr D. v<rn Dnntzig (Enige opmerl'.:ingen
over het verslag van een criminologisch onderzoek, vertrouwelijk) .
s 1957-117(1) J. Bonninga, De toets van Kruslcal vooP k
steekproeven, 3p.
s 1957-501(1) Ph, van Elteren, Oplossing van een nnAldcnproblee:n, 6p,
S 1957-604(1) A.R, Bloemena, Samenvatting van de rc8ultaten van de wa~rnem1ngen verricht biJ het
paardentetanus-serum-experiment, 7p.

Bijlage F
Lijst van publicaties van derden waarin ndviezen of rapporten van de statistische Afdeling ziJn verwerkt of op genomen
t Veld-Langevclà, Mig ra Uemotieven , migratiebeheersing en hun selectieve betekenis,
Proefuchr'ift, Utr>echt (vermelding op
p. 7).
2 . M. W. van der Kooi, Experimenteel onderzoek naar de
electrische activiteit in de sinusknoop, boezems en atrio-verticula irknoop (vermelding op p. 8 en p.66).
3 . B. Joneejans , F. Schurink and D.J. Holthuizen, Cosmic
ray stars in nuclcor omulsions at the
equator and at high oltitude, Physica
1. H.M.

in

1

~

(1957), p.164-168 .

J.H.A. de Leeuw, Bloedingen na de bevalling in oorlogstijd, Academisch Pr>oefschrift, Amsterdam.
Hierin is rapport S 123 (zie jaarverslag 1953) opgenomen als deel I I (Statistische Ana lys") . (Zie ook bijlage B, blz.1+2·
P.J.H. van Bree, Variations in length and breadth or
ee;gs frorn a colony of blackheaded gulls
(Larus r . ridibundus Linnaeus) on the
island of Texel, Beaufortia, Series of
miscellaneous publications, Zool. Museum , Amsterdam, Vol.5, No 67, p.245255 (Vermelding op p.251 en p.254).
The calor>ic test. A nystagmographic al
6 . H. Homersma,
study, Academisch Proüfschrift,Am 3terdam . Appendix door C. von Eeden, p.117-

4

121.

7. A. J . •an Triet, Over de zuivering von ontidifterie en
antitetanusplasm a, Pro~fschrift, Delft,
1957 (vermelding op p.6 en in de hoofdstukken 13 en 14).

-48Bijlage G
Gedeeltelijke lijst van ondet'\1crpcn, waarover door de
Statistische Afdeling besprekingen werden ge:vot;rd en
korte adviezen we!'den verstrekt
Ori~ntatiever~ogen

van de gehoorzln
2. Recreatievraagstuk in de ~oordcliJkC Jordqan
3 , Snelhetdsverdeling van spct"lllatozo~n
4. Bestrijding van framboesia
5, Kerfslagproeven met mangaan - houdend otaal
6 . Bloeda f\üjkingen bij met en rc1nomcn gcöntc muizen
7 . Pollenanalyse
8 . Preferentie - patroon vnn slakken tr:.n ::i:rnzi<m van zeeanemonen
9 , Verband tussen lengte en breedte bij c~rboonschelpen
10 . Enquête ave~ het Nederlandse to~rlsmc in h~t buitenland
11 . Telling van osteonen in beenderen
12 . Waterhoogten van rivieren
13 . Proeven met schapenbotten
1& . Reactieproeven bij duiven
15. Keuring van autonobielen
16 . Blocdonderzoekingen
17. Een keuringsschema berustend op kerfbui6proeven
18 . Bepalingen van zctmeelgehaltcn
19 . Doorsneden van zenuwvezels
20 . Toepassing v<Jn paragnostick in de criminologie
21 . IJzerbindend vermogen van hGt bloed
22 , Verspreiding van tandartsen in Nederland
23. Onderzoek van galmonsters
2lf . Montage van wasmachines op een rolb;;iirn
25. Proeven met betrekking tot de i;;venw1chtsorg.9n'"n
26. Erfelijkheid van doofheid
27. Plusma-kernvcrhouding van ccller in r;pc"~kf;Clklierbuizen
biJ muizen
28. Onderzoek naar het verschil in t~amBeest tussen groepen
VEn twee en van drie personen
29 . Fibrinogeengehalte van blocàplaem;-;
30. Clas~!fi~etie van partijen wol
1.

Verslag van de Reken8fdeling
1 . Personeelsbezetting

:-i) 3amenstcl::.ing
Op 1 januari 1957 bestond het personeel van de
uit 43 personen, te weten:

Chef :
Secret3rcsse - typis t e:
Rekenkamer :
Sous-chef :
Medewe r kers :

Rekc~afde l ing

Pror . Dr Tr A. vnn ~iJngaarden
MrJ . G.A.J. Scbalij

J.A . Zonneveld
L. W. D1jlrntra
Th . .T. : el:ker
M. L. ?otters
C. B. H. H. Sc~indl~r
1

Assistent - medewerkers ;
We~en3chappeliJk

ass , :

Rekenaar- medewerksters ;
RekcnnQr- assis t en t en:

J . H1rS<'·1

Mevr . R. D. M. Zonneveld-Mulde r
Mej . G.C . F .E. Alle~s
Mevr . L. V21s1,1el - Knar·scrr1<1kcr
Ytcj . M (.; . Jcbe t s
i'lej . tl .c . Hagenaar
Mcj. '.\i.J . IL Römgens
Mej . A , !,î. Bt- rE;nds
Res
!llE: J. . . .

Rel(cna<· rsters :

r.~

&· • •

M<~j .

~ .

o:;,J . Christen

Mc.J. N .G. :&ikker

Mt: j . A . A. raber

Labo'C'atorium
Sous - chef :
Meclewe r kcr :

{ in~l •.Const,r·..:ctie:.fcJ.l.tnt,

r. .S.

Sd1ol ten
lt' [\ , Verrnccr

Ass~stent - medcwerker ;

w~tensch3p pel1J~
~€:c'1nic1:

er t1;.'!<erk2mcr):

nss . :

c.

K1•ijgsm~·1

:\ . M. Socr:ar::;o
E . H . J. Stut
"' • Hc'l:a:.
U . v~n •er 3tddt
J!.F . M. van 1Jer Velden
N . EJez:1ou
A . \-! . Kocklrnelc

-50Technische assistenter:

J.H. Jansen
~~. J. RiJke
H "J. Zander
J .W. Ossebaard
W. de RiJc ke
~;.

J. Slettenhaa r

J.F. !'Cuik
TL .•;. Grul
P. I. J.taee
M<::J. D . !I. vim ;)aal

°112Q.~Ç'.~l)}~~~l~':!_~~~~.]_ =

Instrumcntmu kers:

A. .M.G .,J. L:iFleur
R. .M •.Jonker

Leer-ling-instrumentmak ers:

P.A. Schoncvc·ld
,J .M. Uni

b€nevens de
Technisch-1d~in1strnteur:

H. !:;chut'ce

e'1 ae
Mag"l zijnr.-iees ter:

P.

Wt•\~fHï:!<

b) Aanstellingen
Als rcken~1ê 1•-:J :mis tent werd pep ·1 st::ptember a[lngesteld de
heer W. Klein, die enige JaPcn uel~den ook r~edr deel ultm~akte von het rekentcaM dur ~ek~~ofdcling.
•rot

rck~n11ar.:tcr

werd ult1Mo dcct.mber benoemd MeJ.J.M. Pe-

ring· .
Het tC;!chnisch persoreel \IE;rr' iri re :oop van "1957 VE'rsterkt
met de hercr. R. Scteepi:iakl'r {per 1/7) en H. Bl'ck (per 19/8),
dle beic'l.--" al ccrocr bi" he.;. t.:Jthematisch .::f:)ntrum practijk

hn'"lde:n opgeda9n en n-...i, r.r> m0t ['""lC><:t gevolg afgelegd examen
tcchni~ue, rle zodEnJ.g w~rden s~ngestcld .
VerrJcr tr·<ide.1 in di:::mst: :ili;; t•:t.::!",111:·c1. ~ ;r;i.f;tr-nt .",,,,
het lr:?bo1•.'.Jtn•iur.
rj,:: Jrner·C.H. Krol (p..:r 2/9); als

voor middelbaaP

monteur~

rusp.

monteus~~

in de Con3tructieafdeling de he-

ren A. Gt'Oer1 (per 16/4), R. TI.l.jnrJers (per 2/9k1. J . C . ~J0jer'
rno•11e ( 14/10-11+/12), Mevr. M.G, Thornassen-Gregoüe (23/if-9/12)

en

Mevr.~.

van 't Loo-R=non

(~~r

14/10).

Tot opvolge!' v·"n t•iéJ. D.N. v-in D2al, die per 16/1? cle di-=nst
verliet, vi.-rd per 1/1- '5t' nanp,0steld J<:> coPstrur tl(.tcken<.JOr
de rccr L.A.J. v·n R1vm.i"k.
Ook in 1957 ~rnch~e~ weer L0~rl1r~0n ~an M.T.S. or E.T.S.
N''1 ger~e<:

ltc· van hun r.r'C't.1.Jki;..c.:rJ.od"- Joor éHJn het Matht:.:ma-

. t.:...;ch ~cntL·un, en •·iel de heren R. I "î•lerre Arrwrdi-: ( 1/?-31/7),
J,!L van .')oot'n (rer 1/8) ~n .J.Th. Be~htllold (per 1/8) .
Je hercr G "J.A .M. 'l'oenbr~kcr ..:n I' .J, J. v2n L3"" rsc hot, candidaten in de ph~1stca aon r;le Gemeente Universiteit v1n Amsterdam, \'il;cclcn in staat g(;steld hun pPnctici.m1 elcctr·onica op

-51het M-ithem"!tisch Centrun te verrichten (beiden pe,r 27/11).
Als bank\·1erker van de inztrument:::• keriJ werà per 5/'? ~e""r:~
steld ~e ~eer W.F . van eer M?olen, ~erwiJl als h~l~krcc~te~
in dienst ~rader: de heren K. C<:mstra (per 2/9) en !L .3cn-:1t.iîuizen ( 1f./9-31/10) .
Tot secretaresse -t ypiste van de Rek2n3fdeling werd per 19/10
benoe!'lld Me". t::. SchaliJ, e1c h3ar zustct' Mej . G.f;..J. Sch~li"
11:; zoJani~ opvolsdc, nadat deze l"lat:::tc het M~n:.he1'1~ticch
Centni.":1 ·:egens h"L<\~eliJk had vePlaten . ;.1eJ. :i!:. Schc.i l LJ w~s
voor::!ien reeè~ in dienst vnn !;et Matherat. sch -'.:er.trur.1 I' ls
secrc~2rc~ac-typ1ste v~n de afdel~nz ~~themat15che StAtistiek .
Tenslotte wcr~ per 2/12 ln de Rekenafdelin~ uengestcl~ de
heer J. Schreuder, voornamelijk met het oog op d0 jo~um0PtR
tle e . d . betreffende de onderzoekingen in het lobor1torl~1.
~) Ontslagen
Van de reke~'1-;rsters verlieten het i•lathemrtisct, .::crti•um
Me.J. A.M. Bert.rds (op JO/~), w"gens CJanv 0 nrG1P~, var ee~ betrekking c1c1ers, en Me,J . M.E. Res (op )1/12} •:ege,_;; l u1·ic. lijk.
De dal'les Mevl." . L, Vaomcl-Kcar·sema lcer en R.D.M. Zonm:vt!ldM1..:lder, beiden rekena<Jr - mcdeweckster, vc;-,..lic::cF• r0np , 1 p ~/'> ....i
29/r; evc"ce~i; de dien ut, tcneln<:•e zich t;'E'hcc,l te 1nn•nen .-11 _ de-. aö~ hun gezin .
Ver:.leP •1err. nog .-:;ntslag verleer?ci aan de volf:;ende: rier!', "ecls-·
leden: de heren C . KriJe,sr.1an, a:;;:nstent-,aede1-i eri{er (~·er 11/-),
C . Hem:in en W. V;'n der Sr;ndt, techt,i.::1(pN•16 /7 c:>n MJ/1< 1),
alle drie w~sens het oanvaarfcn van~~~ bctrekkln~ e!lers
( rJe eerste vn rJe l<=Jatste lil ::k V .S.); .,,~ icer- i"t .n. ~~ JC1né11'.-Jc,
weterrnciwppcll,j k ::issistent, ( pc1~ 1/5). Wt'('E>n,• beëincl·t< il•L
pr:;ictljk'oeriode (i.v .m. studi.e ,,.,n rle "".H. tG ')elft), ii3.. 1eÇ~ d~ tcchricche ~ss1••;c1 ten de hor"'n: J . \·' . 0.:>3io:t..,1r0 • ( • ' • '
1/6) wer,cn•; C'Ve!'t;:Jnt1: ri:>~r èE.. ;1.i.lit'l1re _1 ..... 2t., '.J. •, f,·
(~er 7/7) we~ens het 9Env~ardcn v~n een bE..t!'EK~!rt ln teL
bu1terl'-'nd, en J.F . Kuit~ {::ier 1;1q 1ci;;1cn. t,;lnr~ <'.tr.
li'3n oe ~ ssiEt~rt-mec~E.1~erl<er, cie heer c . B.tt.h • ...:;c,r,:.n ln·,
1
v•::r-:1 ::icr· 1/9 voor 0;1bepanlcle ti.Jd onuet.<1nlc. vcrl..,f v ... d<.c ic"
•..m.i.v .... n; i ,. .,, ir•»
ZlJn
stellen
te
teneincle hü1:1 in ~)e e;elec;enhcicl
fJtudi2 a?n C:e Gemeente Urii.versJteit vm1 A1•1.;tç:rr2~n L•: vol-

tooier .

l'Ï<?Vi.'. !-'!.G.

T'~:-m-:O"S'2n-Grl'.'(.01.re,

mnr.·~p·i:~P.

P.r 'le 11.:.!r .I ·~. Nc-

'"•rm'Jwc, nonteur, beiden in 1957 "<'rgc:;telJ (z~e o.1c,•r !,)),
vc~lieten in hetzelfde J&Er nog oe efdEll~R, ,..esp. re~ ~C/'2
en 1 5/·i'.:..
C1»de r h) :l.s vc rde r reeds h~ t ve rt rt k vc,..ntr• L ... v .'.J r r11' he ""E' 'l
R. Lop1crr•:! Ar111n:1èe, pNct:i.cat1t, (pe;r 1/C'), f•J. >ch"nkhujzcn,
leerling-in.1trurne ntrnAl<er, (per '1/11) -ilow.d::: Vó'n cJc •h:ie~
Mej . D.~I. var Dnnl, tekeni:H•r..::t-=·r', (')er· 1~/l'2) <;:n :'vl<"J.•1"\.J ,
SctaliJ, nccret~resse-typ~st~,(ocr 19/10).
D.: prë:··tic,rtE>r: Tii.<'. Grul er F.I. Hq"', !;..._, recr'L' 1.1 ·nr>fo. :.._r
hun pra ·ttjkJri~r eer. bc-i;1n hat'.rje;- ;;;err...- L, te& ... nc' ie~.-~., !"l'<r

L

-5<>1·Jcr:{z.:r mheclcn op het Mathcm< itisch Centrum ~esp . op '31/"i en

15/J .

d) Fr0r•titi 2s
Na met c:1eJ gcv"1lf, ~rgelegd Jc,.tor"~l"·x1~c11 airn äc .'l~ultei':
ic r ~1!..-- en H1tu·.ir-l<:unde van ''lE H.\.,Jksu nivct•sit eit te J.,1..~iden
~~r~ de J~sistcrt-rnedewcrker de heer M.L . Potters per
21/~

bcvordc1 ·"l tot

1:1e

Jew€. rkt:t'.

De rekcria" t·- n-.;c1ote :'tE: î•it J . M C. Dcbei,.;, àie OP 2.3/1f in het
huwelij k was g~trede. me~ de meócwc~ocr de n~cv E .W. Dijk :':1..r'D, 11r..:rcl per 1/7 bcvor'ic rd i:ot 1·Lkenn' lr-:r:.;!çl Lwerkstc r . Te e11
t. ·~ ~. Lir • ·;~r. !".et J ~é't· vol~dc Je bcvordt• rin'_
v· n ~c heer
J . Hirsch vzn as3istc nt tot assi.ten t-mcdew erKcr
.

i::) Overir.;e mutntiL. 1
D1:.; t~chnlscl"!-ch~mini~tr.1tr..1.n' .e 'Kcr H. Sc:huttc , \'liJn..; .1erkzi:1rnnh·2t.Jer hooJ'ch:.<il{r>l1jk plnots vor•cic~n innncn het J:·H 'r V'3n
de Reku ·· f'dc:lirg .. mo>:st ~-ich door- cie. •.ocnamc vr>. d:" '.·Jerk
ir
·? .i.001:- v,o 1957 Vr'L.JWc.l 1_ü;,;a11 it<:"'') v.l.d{..r
aar, vC inkoop
I.., v~cband dt:1ar'le.· " werd t.'c heer Scnut•.o LE::n'11;!'ilC. tot 1n~~oper .
en ·-1ls zodanig tocg\.!vo ce;d <![111 du 1.ilr.,cn11:.;11c dlcr"t .
Ook~: wcrkrao mheder v-n 0c. ~~~aZlJ~~ee~tc
r 6~ t~er P. Wen si1''< krcgei"! CC!" r:-::er• r li:em<'en kilré:kte r, wardoc:, ,r ook
h:ij,
1
r.i~de r. oor· zlJn vror1..t•u t' ::11d cont.;ct !'iet 1:;. inkoop
, €:,1:."Îl€:_el '°~.r t'
cen:-::.1• ':: ':.'li.:-...;t ::-,-;,_.t•,•in ·;
(Zle hl:t alcc~1cn0 c;erJeelt e vnn dit
ve_ t•sl-::p; , ::ilz . !1 ) •
De r-e!wrrif 'r:Jte.r i-Je:v . A.11 . F-.t.e~· vi1..r1l i;,i.n• 15/10 o;.i J1r'lL' ver ,:?elc opvnlgs te1• v<in Me,j . E . Sch.:ili.J , sccret:.i rt>sso VE'n de
nf' delinrs M"the•.1, ..,t1schr. Sta~l::Jtir.k (zie bl;:... 3 er JO).
Ter s::.0tte ""é." rJL.c· r.c.;:_; w')r'lC::!" vc.r!'l::lc ', d:;t do reKenc,a r mc lo, ·rk:;;t.:r ~1r:j . G.'": . P .-,. /\llccltl 11. clt:.: De r-:rn11e:eL: l j.,1st
per•
1 j·.11u11r•l 1958 (blz. . 1' ) is. opgcnom'! C1 lè Mcvp . Pottcr::. - AllE:da,
vnrwegt: hri&I' l-i~rel1.~K •·'!- ~1 /·:o Pc. t j.,: mv:lewe~ke:r lc. heer
M. I •• P0ttc.t's .
1

r) Gastmede1·1erkc.ors
DÎ;) g<Jstmc-c"0:·1crkc.r, (('hl.er \I . V . .-r..ie,ht v~r Je .l<H";ard ün:lvcr•sit:y (U . S . A. ), d:i.... in v.·rb:iwl met ~ei t1;•n hum V\..rleenr .lc
F·1llbr1e ;r.t beurs scc.-rt ~r1 ~E.·>ccrn1)c.r- 19.li in "..t Rei<cn.3 fdelini:;
\'icrkz~"m ~:;-is, r>l''li.J..,,.. hiJ v&irfr1•7.ç ..lkJ.• ,:<n vcr.lch
ttc mut be tr-::<:<in g l;ot 10 <;tructu ur· 1...
c.l...:•,tro 1.1.5chc 1'ek8nr.k lGhin."& ,

veï'liet

h1~t

Mathen ·'-.:1rit:h c·c..1tr·u

111c1;io "ur11 .
C'0k in 1957 •·1.;-rrle:r divE.rt·~· :'l"':'~~·~r'c<.)l'' V"!P "'nact'<:! '• stellln
b".' ln •ÏC gc.l,:e .hc:I.; gt.,t-.'lU ~I:'
qt) rJ,
<;lCCt1'1 11\'3che reken rDChir.·) de AHMft.) te w:r•ken voer· '·tet, nr:lOL~f;cn vt:1 hun
numé.··
r~0·{c

t--'"oblc 18n

(

z1c- lnervoo r oei.. b l.;;: .t

') .

Te.ig.;:vo l(je v:::n boven,•cn ocMrie W1J::.:J.[;.i1 11_:;vri in lc pcrour.~neelsbo
zettitw v..:1'toon cle [)' P 1 Jé\nuari 1r;5P "Ic per:rn11 celcl1Js t. de,..

-

_T-

Rekenardc linp (•1e 4? personen t<.lt) de
sa:.icnste lling.

2.

o~

blz.5 en 6 gegeven

WZ"kz··~'lhc~.er V"n oe Rckcn<l''c. i.ro:
Evcnols de v~ricL JFrtr zij~ ~ElL , vier groepen te verdcl"n:
I. l/1'r1·1crking Vé'n opdr<.1chten

II.
III.

wcte~schappel~~kL on(Lrzoc~Lnts~
On~wik~el~n~ vJr CL rek:no·~·r,tuur

IV . \·J..,r,k;:'la<hc::ckn

·•1:crr ,·rr·

\i<J,

•

I . Verwerkinp :

1)

VD1'

R 195 Eereke,.,i"lf

c.ocl1·''''h-00

•Je G':lldt ~cinfäctc,..

v9n

0pdracht~cvcr:

~en

~ch~LDJbou~mndlg

De b8r•e!tC'"'lnr ;cn VO?r h,:t l nhomC",rcnc.
:toop vn 1 !;c t J<HJ t' hc:<iind i~:r,.
R 211S 3torn __." vloed
O~cr~cht~eve~:

In

R

22~

o~~rJCh~~~V~":

34~

&tElllnd.

g :. 't de :if-.1.!lir.f T::>ef"..:pa;;te Wiskunde van
het Withew,tJs ch Cc11tr>v111 wct•r' .•i;;n n"nt2l bcr<Jkcnin~€lt1
~l<ll1p;3An'IE" tn~ n•utl ~r;hP wtn· v1..l··J :1' uit..;.evocrc ..
Go:1ru!"·t1 ;s

l':=t or 'vt'?l•
voortf r,..,,· t.

R

1vEr~cl!w:.

0cn

s~me.n.~rki1

proefotnti on.
ZiJn 1n diJ

v~ld

].c

C'P~

in~VfrSttCit~in.tLtUUt,

bctre1 fE-ndc d:1.t.

r1roblt:0 1 il\1C~1·cl

Îll

1957

I.Pn(lin..::~·gc.~-cel
Ooor~Jc.htr-cve,":

Deze vrL racht
gev -ierd.

<"('1

L-1

O':E:i:ne1 <;l'1~orc1'i.Cr'·.lffi.
<"!" q:-c1r'.1cr1 ... ,:evvr

r 00~·

or (11;.

,~.RMAC

uit-

R Jh) T-.i;gte" .at ln·; v- .i t.cr; ,onl·~-·r
'"o~~. .acr+ ·t:vcr: f"'e" .r c.l-"\l' ". ~r1.
LlG bLr"Jc..,rln:;1;..;-:: vc,or d' c• C't c,l'.',. ('J1 \'<t.cden voltc.oid.
De r•· :;ult::it8n zulJen wor·rlr.!" 1-,._"·1cnc,cvnt in ~en t•aopor't.
R

34lf

Ont:·•ikkl]lr.~ V'_!1_ _t:_l..t "':1•dr1;..ae r M;ir bol!'unctL• s
Opdr:chtl~vcr:

I!'l de lc·o~ vs•

bl:,:Jo),

•'C.1

h1...o,·1E r:- ir.

1).".7 J..:c:

"1..n rtiriocrt v~rschen"r (zie R3'11rn,

"'~: .'lCGr.O·l.J V:'l\1 ft•0y critif>c:h 'K.rd b~·
<::n na<lt rt' vr1r r· ;telh.r voor het o~l•XJ.kn v;in het
1·;<1'.H'HJ

..:.::ho•J1·1r
'Orotlcem ~ ..:: ...ciu ,:..__t<<••.
gen we "''1 E: , • ,c:; .,, ,.
rje afde'•r~ Toc~~P~ 1te

M~t

~~t

het uitvûGrcn Ct.t berd< !'lin1·:E. l tn ·,om. r n·il rk:.~1g M.:t

i.."

:i~lu!'ldc,

R '.;147 Bl'rel-::en1ng zee t.w,1t.e r·t011r,
()r,•"c.J;h',(, '!-.!!:":

Je
'11;;

ber>Ekc,.,in<~!'..r.

"i.:1

'''°"tCt'lClc'lingb.·J1·~"f.

t.~e
p fr?•ht t·,(rdC<l vnltooid.
r.::sul1,,'lt1..n 7ul1e:r v1r!•' ·:m.)·cc.vot in Eof:n t'äpport,

V'lr"r

1

_______d!J_t_..:~!~ 19°,l°:J Z l1 V< l'.'3.:'hi Jl'l~ol.

1) Z.i" voor rio ov t'""'i 1vr _. ul0 111 cle G'-/0.vc.r. OJ:i''"1Jrirni11s V•)or·;f'-:·Hlr .:.an 111lr"rlt' ')•; è.l".'1;', ,'.:>k r·irVt"'1'la : ·1956,blz.~>S

fl"' .

- 54R 359

Supergeleid1n~

Opörnchtgever: een universiteitslaboratorium.
Het probleem werd :net behulp van de ARMAC opgelost.
Eer rapport hierover is v:=rsche:nen (zie R359E,blz . 60).
Eer artikel is in voorbcreidin3.
R 368 Primeliteitsonderzoek
Eige0 research .
Hierover verscheer: een 2 rül~cl in de MTAC ( zJe blz . 61).
R 371 Absorptie-instellDtic salpeterzuur
Opdr~chtgev€r: eer industrie.

De

differentiealvergclijking~n,beschrijvende

het pro-

ces, optredende in een selpeterzuurfabrick, wcrder op-

gelost met behulp Vûn de ARMAC.
R 372

Refrûcti~kJlom

Opdracht6~V~r: ~en 2dvicsbureau.
Berekeningen betraffende het proces in ee" rcfrnctiekolom ziJn uitgevoerd met behulp v::rn de ARMAC.
R 373 Buiginr;snomenten
Opdr-chtgcvcr: Gen scheepswerf.
Voor deze werf werden berekening~n bctr~ffcrd~ ~oor
buiging van ~e~ tonker uitgevoerd met behulp van de
ARMhC.
R 374 N-dimensi~nale sterbanen
Opdrachtgever: een ostronoom.
In voorberoe;il')ing.
R 378 Zonnestraling
Opdr1chtgcvcr: een hogeschoollaboratorium.
Bcreke~lng~n betreffende zonnestrRling ziJn uitgevo~rt.
met behulp van d<) ARMA·~.
R 38~ Netwerkberekening
Opdrachtgever: een inGustrie,

R 386 Invloed droogleggin~ IJsselmRerpolders
OpdrJchtgever: ee~ overheid8instelllng.
Deze opdracht werd bectudecrd en z,l in,1958 tJt uitvoerinG worden cebracht .
R J95 Chouffeurstest
Opd racht~ever: eei1 ovcrhc iris tns tellin5.
Enkele bereken~ngen werden voor deze opdrscht met behulp var de J\.RN!\~ uitgevocrc1.
R 396 Zeta-functie
EiiSen r<...;e' r~·h .
Bc!·r~k"'rlr,'".cn OV-.;l" r;ic: . i trarn;i'orrr::itic v::-ir. de Zt'ta - functh.
v r

1•.i-r.HH,lJ

np

'~·

l<:.ritid·.: ' ' J l

•lok vcrsl<•L. :1fà.:..llnc" ?1L.v

r~·

W('r··l.;;n i..L\;C'.\I

w•c1u1 .:Ic, blz .

c(

_" .. (;:,
311!) ~),

-5'jR 397 Kriotallografie
Eigen re.;ea rch.
fl Lp;c::::nenc TJrogrem.".1a 's voot' kristallografie wcl."'den ge ma<j'<t.

R 39;: ::.tri... onr!erzoek
Opu"~ ~l.t&,ever: 1fc. . M·Jthematis~hc
Mntbe;ri8t1sc'n "'entrum .

St~tl.f"tiek

v'lr het

::·i'cel: bereke:iir.ge~ ~1erden voor rje op0racht~~ver· uit (C Vcerc (zie ~407 bl2.5~ er. 319?7 - 601/6~4 blz.•;) .
R 399 F· ... t•.w.- n~ J ysc (rot< t iel
Opdr1chtgcver: e~n overheldHlnstellinG .
Voor tleze icstelJ.tng zijn met behulp van <le ,'\RMAC ber-ekcnlnreri Uit5evoerd betreffende het r':Jter~n Vllll de fact0~~n vo~ t1Jdreeksen.
q•0r~rhemcrider

R 40G

'rdr~~ht~even:

ur1v~rJlte1tJl~bcrutcrium .

epn

lte va;-, ~f. ·!oor de opdr<chtgever o.:>rrû(f..VE.n be.rr"<e,, n( r ·,errJ U.Ltgev0erd. I-c:>e opdra-:.ht. ,,. l .n 1958
nt'
·,~ r•..1lr "•''"' :l<? ARt·l'\~ word~ • ''o 1 to >J.J.

E1.:r 1;.• [

R uç1

t..

BL~:b:!ir:~probleem

Oo:i1~r.~·.t 1rcver:

een i1.rl'-"'i.rie.

bel~belin~s~ro~lecm

Lcn

Met bijvoorwaaroen werd Met bevan cJe ARMAr; 0pgelor;t .
H irn~, .c::o'·la::il gc.Jrag v0n l<oc.1c.:P
lH.ÜJ.1

Opr r.,ch'~rr,cv>:~c: :;Jfd. 1•1..itlîematis.ne Sttt.i.-;t10k vin het
M- tt.c v tis<:h ,;f..~t. um .
Vr, •t' 1~cnc.-rn ;,_ - fii1...l in,:
kr<::n' ..;Y11{elc bcrckcrir.,:::en uit~t vo.._ .. ,., (2 ~ l'Ok
8 1')')•, r,7 j:ërVcr~illf" JQ",._,,'.:-1,-.;> } ,
R 1t1:;,

ti1:;,, R •"7, rl 419 Pn R 42):
1-: i t r ud ..:rc.:kcnLwer
r
/r· rh•.r;ever: een re':lecr~hlaboratorium.
D· ' l.·· re'k .... ningen ·.-Jerd1;n men behulp v.:in -:Je Anl\iA<' ulti;e-

R 40lf

l\ut.r.1co1•pel-·t~

Î•

v

)C

'•1r, ;

•

1j, ;,

r•l .

e

0?1r,c' tgever: eer
!'C"".:kt 1

m.·~

..:r~omo.·1-..'

R '+"'1

r op

c.l.

un1vcr3it~ire

instclline.

AnMA:: betreffende de teest.an( v< n ne

ven ,e ?-on .

t~J:::roomr,Ena'1eririi;;

Oc,·

·

<.;rt.•cve-c :

~e

un ... vl r.;i+citslahorPt:::>riu:-1 •

~c cJ~r~ ht?cvir werd0> vers~h~lle~de bErekenin~eh
Of ••'c..1..: ,, L de. i'!'skl•"';~iri •f'X V"'n J:Ll'33'"1 met bf'h'...'lp V'ln
l" : 'M;, " t tP.'f'V"JC.1'"1. ;'Jlt 1~._. t'k 1voro t in 19rJp ,wr: "oort ·

. 1cor

c;l'Z• t .

R 406 "Ground wuv .... prop:::wati<'n curv:s"
Opdr~cht~ev~r: LLn tPtLrn2t1ona lL inst8lling .
J~ bur~kJ~l~g~n vror dLz~ opdracht w~rjLn rnet b~hulp ven
'"..: ~RMA·' [;C'i"-::tc.HJi< u:itg-.:vocrd . De opdracht z::il in

195ö

wrr~cr

dr~cht

R

voltoo1J . H~t b~trLft "er vJrvolg ory op(:ir jnnrv~rslr~&n 1954 en ~g,s) .

27~.

R 407 Sdrumond .... rzo~k
Opdp~clitg.:ve:'"': afJ. Mather,1atüch c Sl;atistic..k van h.;t

Mar.h"--.-ti~~h CL11trun,
Voor dv~L •f-c.~in• 1~r1~,

v~r!chillePdc

g1."~vccrè .

R

bLr~k ... nin~cn

~~t 

408 Stvr·L ~," r- in
Opdr8cht~tvJr:

0t;n

unlv~rsltL1tslaboratorium .

D<: b.; "Clc'"'r"l.n"•or V')')r
C.c.

/,R:'.P...;

11 L':f'<.!VC',,.. l ,

C-p-::~t·2:htl'-v ... r:

StrU<::';;\.n.n·I

R 411

c:cn

'1LZ~

cpdrai:-.ht werden met t<_hulr.> van

':.l~lv"'rsitcltLl'3bor<itorium.

_,."!kcr1ni~l

n W<!rdcn

uit~e;;vocrd .

En~rr~ m1r2ru~

Cr;•:rr ;-,
\i,·": L .... n buit'-nll"r•Jn. U'1.'..VLrJ.Lt1.. it.
::'. b1.r.l:r.:r. .:.r~,-~ voor deze opt;"' cht, te 1~...,t<...!"' h'-t 10~2 ... i s..;rcn v;~r h-. ~ r1i.r•lm'..!ITI vnn ... ~n gc:..eol'i'pJ iccorc c. funct lt. V'lP
4 vari1lJt"lvn, v•.._r•(·"" uL.gc-volrd op de J\i'!Mi\C .
R 414 LinE~i~c ver3~11Jk1ng0n
C>pdr·.- ·'1' f; ... \n.:.'.': L ... n '.miver-sit<~ih, l· b·JP te "io..fol .
"'"' t,r_\r 1"11_:.:t" t1.r oplossir.~ "'r J...: vc.r1t iJkLn["'-n w..:-r1'-11

. . ~lt..,., vc_r-"'.

R 1116 Voor' r 1< ~.~-2.15 véln r 1clio~clv1:n ov1.. r d0 ku.;t
Opèr·' ·1"1+~;C'' ~: 1...~n ~vr~rheic...iin:it.c.J.LJ.nc:,.
:Je l( ·,\..l'l ''?'.rr_r, ·10r.r <'lt.z.e o:-iJ ·ft~bt, ir~"U<'k•r1t'"o. J. o ... l'l .··
&_}r-cV
.!r 1"_ r-=r~!VL.rr...:CllJn.l;" ~
:~..,'"' u.J.t r.,.V("l'-"t...... r,1c.t
h\. :. "l" v"J- L. .·t":fl "," .

R 418

~ "L·~~· ft1:
-OpClr··
-------

"r

ch1,r; . . , ". · ' n

int!ustr11;.. .

~c;

b,,,,._h.,1L.1 ;._
~l.J 1 t"lt~{\ ''"r,' mc..t b1.:hul~1 var
C"'Jor .~ oÎJ :- ... ht:;:'\:!\fl.P z\:.lf' ,

R 420 Perl·" ""ir,",, '1.:t t,'1tdri v-· J, llrt~1h'::
1
\)de' "ht,,,' 'T 'l': L'.il )V<...l'hc;ir"r.ll1Gt.:.llir1L .
Le C\ r r1nc!·,t ~:vc.r· Wlk.:r'd in Et~r~t (.Ç\. :-lteJ.u lO[. . \)r1f.1&...
g(.:n r ..:t t" 1 llp V'·'n •1r f_Rf1A::: ul ~ ç._ V0;..r'L n .

J11 f>Rll.o.''

~Jli!r't.k,...Jiln-~

R 42" Spa"'l+-<...rb"" r0:1~.~.1in.t

R 1;31

ri:/lr~'-'•'tv, V• r-: p._ 1 . . . "h'-'"·rp.:;'.','~1·f'.
S~Jant_r~cr..._.1't..rir- ~'
2'1,Jn nrr··r;t.t F"'t h .... :1u.p v:.n c11.

JUMA~ .
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422 ·'.;hronor:i'- t<.:ó'.'COr'''<:·cti,
OpdrachtgLv~r: een hogeschoollaborato~iurn.
b<::'::''::kuüng-.~n uitgevoe.rd
hebbende op de bepaling vnn ds chronomcteruit astronoraischc wnarn0mingcn .

Met b-:hulo var. tl ... ARM.O.C zl JO
bLtr~kking
corr~cti~

R 424

Fouricr - analys~

Opdracntg~v~r: c&n hog~sc~ool.
Voor ~cz0 opdracht zijn enkalL bdr&kl:ningen uitg~vocrd.
In de loop v:m 1958 wl dc..z"' opdracht word-:r1
R 4·1'.2 vaort;:;czr:t,.

R 425 Subt~bella:ic va~ hydrost2tis~h~ g~gev~n9
R 435 OpdrechtgevQr: Len scheepHWl:rf .
R 441
R 442 Tabt:lbn werd1.:n bt:rGkl::-1d m•.::t b:.:hulp vnn de: ARMI...c .
R 426 Plooispannlng
Opdracht~cv~r:

Len

res~archlaboratorium .

Et:n onderzoek werd ing<:st.::lcJ n<:é'r de mogeliJk:t..cid van
de ber~kcnin3 v&n een mechanisch problcam.
R 427 Fauricrc~Cffici0ntt.:n van J(~)
Ei~Ci'1

res(.;J rel·.,

R 423 Sorunr ti ...' van een r<:clrn
Opclr'l('\1tg::v(•r: een b•1ltcnlancl::; physicus .
:J,_; so~1tl, val" c:;n rc.cks wer:l ultgi:?vo..:rcJ op dt.: ARMAG
t::::ncinde ... c:.". physischv theor.tu t<:)
R 1i29 Gauss-.1.r1tcr;:r::;tio

v~rifil:ren .

Opdrachtgever; c~r. industrie.
Een ~ont1' berekeningen w~rd uit;ev~~rd voor h<.:t ops'ccllon v::ni f'or·m11hs .-11:..t bE:trt:idüng tot de intcgr::JtievJn Gaua3 voor dubbc:lintegralen .

m~thc.ae

R 430 Fourier-JrRlyse
Opdr~c~tg-vt:r: een sch~eoswcrf.
Fouricrcofff1ci~ntcn v~n cxpErimentele
mc:t; bi;;hulp V.i"l elf' t.RMAC bepr.zld.

R

432

functi&S werden

Eigcm:~:'lr.:!en cn-vcc.tc.rt:!"'
!Ji:;'Jracht-~c Vt.r:

(.C>1

pé' r'·:icuJier.

Enlclf. beN:l-:r,ningcn \'iC.L do·1 1iitg'-v';~r'i mc:t bt>hul;i v<..n
ç1ç, ARr.'lA."' Vl•Or Je disr;E:ct·1tie v<1,1 de 09dracht'::!;ever .
0

R 433

Kleinst~ k~odraton

Opd r~c!F.gc vv r.':

uni V(: rsi tn:tts l~ bara torium .
zi1n Coor de opdrJchtgEv~r zelf op

.i .;;r.

~e hcrc~~ni~s~n

ARMJJ; <.tltgc.voerd.

R 434

3ubro~tin1:.. sln~e

Eig•,:11 r< ..;1:..J rch.

dubbele lengte

d~

-53R 436 Tolerantieberekening kristalfil ter
Opdrachtg0ver: cuD Lndustr1c .
:e opdrachtgever is in steat
te voer'"n op de ARMAC .
R.

43ï

11

M::>lecular

gest~ ld

b~rekeningen

uit

Orb.lt" - b.;rekL.~ing

Opèrechtg<::ver-: een ·.m1versit~ 1tslaboratoriurn.
::>"' b<.!reke!'lingen Z1JI' dcel.:i door d.:: Rekenafdcling , deels
door
opèrachtgcver zelf met behulp van de ARMAC uit gc.vocrd .

oe

R 438 Berekening selpcterzuurtorcns
Opdrschtgever: een LnduAtri0 .
De resultaten van de uitvoerige berekeningen, die uit g0voerd zijn met behul.p van cle AR/'1.AC, h.;;bbcn geleid
tot een rapport van o~ opdr~chtgever zelf .
R 439 Berekeni ng "Scat tering factors"
Opdr3c~tgever: ~~n universitei tslaboratorium .
ne bvreke~ingcn voor dez~ cp~racht zullen in 1958 worder voortgezet .
R 44-0 Spcc tra le di~ hth1::dc.i
Opdr~chtgcvcr :

e~n rta~archl~bor~toriurn .

De ultvo.:riEE: bcrck€n1ngen ~ijr. met behulp van de
ARMA" uitgE:voerd en h<.'ddct"' ten •:lot:l d~ moglé•l1Jkh&.id
Vf!n ,,__,n nieuwe cxpt:r•immtcc1·techn i ek, wearbi J deze bc: rek<::ningcn gedurig nod:Lg ~:u l lcn zijn; Oé!n t<. tonen .

R 443 Stelsel lineaire

vc.rg~liJkingen

Opdrnchtgev~r: c~n g~muentebedr1jf .
ne vergc11~kir.ge:n zl"n ~~t tehulp van

R 444

de ARMAc opgelost .

StLrbewegi'~
Opdr~cht~cvcr: een univcrs~tettslabor~tcriu~.
Deze opdr'ach-i;, mE:r bc.rulp ven ó€- ARMAC ..iitgc.v-:>crd, z2l
in 195~ ~ >rden voltooid.

R 1145, R 1lS3,

il

J.15!.J,

R

455, R 1!59, R 463:

M<itrices

Opdr•;-;c:htgevEt·:

c~n

hog<o·sc:hool .

.J, berekenirig.::n w•.t'd1w11 rnet behulp van de ARMAC uitge-

R

~46

voerd .
MJtrlxinversie

Opdré'chte:ever: een bullc,nlcrdc .rnstituut .
De bere. kr·ningen voor dt.?C' op~r<icht l'lerden mt t behulp
var. "t. l\.Rr-i:.~.-:: u Ltp:.voerd.
R qq7 Hogere-g"l~ds -ver~elljkingcn
Opdrachtgever: e&n bultcnlan1~ instituut .
Deze opd~~cht zal in 1958 worde~ voortgezet .
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R 448 Copso n-con stAnt c
Opdra chtge ver: ~fdellng Zuiver~ w1skund~ van h~t
M:::th ematis ch Centr um.
Enkel e b<örel <cninp ::tn 1·1erde!"' voor deze. Jfdel ing 1
l1t~~voerd .
'
R 449 Berek ening en funct ien
Opdra chtge ver: een indus trie,
Enkel e funct ies werde n berek end ~et behul p va~
de

ARr.iAC.
R 450 Berok eninF , water stofg olffu nctie s
Opdr9 chtge vcr: een univ ersit citsin otitu ut.

De resultat~n van de b~rakeningen van opdra cht
werde n ;;eto.. )tst op huu bruikb ::ii:-rh eià voor enkel R
e
physi sche

2?~

b~rckeningen .

R 451 Proef veldb crcke n1nge n

Opdra chtge ver: een hcgcs chool .
:!Jeze opdr2 cht Zill in 1958 \'lorde"1 voort gezet .
ken1n gen ~:erdel" door de opdra chtge ver ;nlf OpD..... t:"'r,·vG
ARM/\C u 1. tgev oc rc.1 •
R 452 Toets var. Wilco xon
Opdrncht~ever:

c~n hogeschool-1~st1tuut

Je berek ening en voor dezL op~r~cht zull~n. . in 1958
K~r
d<=n volto oid.

R 456

Factor-~nalyse

Opdra chtge ver: een ovcrh eidsi natel ling.
Jezc op~r1cht wc.rd in samLnwerkin~ :et de afdLL
:rv
r.:athemat1~;che Stati st ..Li::k v2n
l)Ct Mathc r:1Btis cl 0c•ntr1 un
0

uitgcv oer'I met behul p vun de ARMAC .

R 457 Strom ingt;b crclke nini<; en om vleug el
CpcJ r·achtp ;evc l': een ovc rhc ldsl 1 bora tor1..u n.
i:e bc·rek cningE :n wort'lc.n door rJe Oi,idr achtge
vcr zeV' ui.;e;evoe rd mEct; behul p v;rn de= ARMAC .
R q53 S~litsin~ van Z k~adrate~
Opdru chtge vur: een buitcnl1nds~ onder zoeke r.
D::. te!."~kcn.1ngc.n voor èezc opora cht -.·:erN
n uitg" voer.
~~+ bE:hulp v1n de ARMAC.

R 460

11

3\:ritt ering ncutr cr&"

OpL1 rac1·.tE';1;:v( P: <0:en physt cus .

behu~v~ van d~ diose rtatle
~wrt'cn bece.r e in.~~r, tlit,;e voeru

TLn

fcRMAC door- r,, LC.:htgenotc

1·1erk eter f,ckc.n af•J1.. :ling).

Vé1ll

van ~e opdratht~~v~r
mçt bGhul p van d8
de opcl t'acht gever ( f'::-!'l('~~r -

-5C R 461 Var1ant1e-an nlyse Beetwortelza ad
Opdrachtgeve r: ~en veredelln~sbedrijf.
E~n stat istiscr1(.; ber<::kening \1erd op de ARMAC: uitgevot-rd. (V... r d l j k ?Ok d~ .!.n 1956 uitgevoerde opdracht
RF9 . )
R tt6? Pr·og r'lnmc ren f>.RMA0
Opdr3cht~cver : een industrie .
In 1e loop vsn 1958 zal aasistontie ven de Rekenafdeling Vet"lecnd ~1or<kn ::i;?n de 0pdr:::ichtgeve: :r om zelf bE:re~onincen uit te voeren .
R 4(!; Methode

ua!'

Knrlc en Houptmar

C,pC:r<J •htgever: <..en ur.iversit..:l t:;laborotor·.r nm .
Er ~ijn inleidemle besprekingen gevoo':"d omtr·::nt het
g~vcn van een opdracht b~trcrr~nd0 bov~ngenoend onder~erp . Je dEflnLti~ve opdracht z2l ir 1958 worden
;egev~n.

R

465

T~eorte des ~alzcns

Opdrnc11tg.:.v er: een buitenlanJsc indust1•ie .

Deze

opdrRcht zal in 1958 worden uitgevoerd met bHhulp

v2n re J',RM!W .

R

466

wa•:rofv0crv0orspcll1ng~n
Cp~r~~ht~Lver: een cverhe1C~inst1tuut.
!:';;;ze 0pcroch: zal 1n 1993 vl'-lrden uitgevoerd .

R

467

Mstri.r~J
Opir·rhtecve~:

~c t~r~kLninger

0en

V<'.>OrtiTt!z~t .

een overh.eidoin stelllng.
voor deze op~racht zullen in 1958 w0r-

II . Wetenschapp elijke onderzoeking en
Elr;c;n r.csearcl1

tcn:
R 3é3

,;ord verricht biJ dl. onder I genoemé:e opd1•3ch-

Fr:'..Jtlelit~~tscnderzoek

ZcrJ-functie
R :;n Kriste llogr::fic
R 1127 Fou~icrco~fficl~ntcn 1an J (-r)
R l~_3Lf .S•.1i,roi...t i11c sinus cl1.~bbcle lengte
R )?Fi

1

,)v

'l'1d "= r; v:•(' r.~l.
in ~~ l•c~

z1.~

R )44A

~r

Ir

"'2 tt.'":3C'h"I rpE. l i.J lee roppo .... ten
v~n 19~7 vcrschener:

~. J.

1::n public3 ties

Hofsommer, On th~ c~p2nsion of a funcLlon
in a rcries of ophcric8l h~r 

nonicr~, 12p.
'·.r" Potters, SC'"'C cal'.!ulat.ions en

'I

oaPzbolic

ji~ 

fer~ntial equatie~ wit 1"rree boun1ary
1

1r'p ,

MR 25A
MR 271'.
MR 28
MR 29

E.W. :>ijkstra, Programmcrin c; voor de ARMAC, c)eel IA
(nanvulling op MR 25), 25p.
r:iej .N .c. B=ikker', Prograr.uner'.i..ng voor- rie ARMAG, è-.el
IIIA (aanvulling op MR 27L ,>(.p.
Mevr . L. Vnsmel-Kaars er.laker, Prograr:"w"lering voor c1e
ARMAG, deel IV" 34p .
E.W. Dijkstt•J, Programmerin g voor de f\RMAC, <l<~f..l V"

.

34p.

t.. van Wj_jrgr'-'r".lei", Automatiseri n!!
St~tistischc

'ié/10/57).

ir. d::

E . W. Dijkstra , /\ method to invest1gote

XI,59, 1957) .

wotcnt'ch~p

Berichten

N~

(::con.

2101 J.J.
-

prim~lity

(f•i.T"'1 , 0.,

III . Om;wikkelirw van de rci<c:nappa r'O tuur
Zoals reedz; in het JéH.lrvc;;rslag V8n 1956 wcrrl v~l'!nclrl wcs h•·1t
ontwerp van de in het Mothemntisch Centru1:1 ir. opcirac:tii,; van
dL N.V. Electrologic 8 t0 bouwe~ - op zeer moderne leest ael"Choeide - clectrorisch e rekern::iachir... :, êc X-1, tcr;~11 het
e lnde ven dat "a2 r gereed gekomen. Gedurenrh h...:t Jll" r 1q??
werd je 0aadw12rkeli.j iee uitvoering v::,n dii:; omvélngr•..t..,ke project ter hand genomen.
In verband litermede was het n0Jdzak1;;;lljk bJ.nm.n de üfclellrnr,
enige differ~nt1ati& door te voeren, wa?ra~n het ~yst~em
der' opdr<>chten- en mag<iZiJn3d mintstratic die:'1dc te 1~or-c.cr
aangepast. Onder'scheide n we roer .;e w-.rkgrcepen: ontw.:,rp,
teker.kcr;.cr, labor"! toriur.1, 1~crkJl"l 1 ts er constru'.! tl\::.
Hr.:t laboretorium hicld zich onder neer bezie met expc..r.Lincmtcn diï'er-:t VPrband houdc11èc met hèt ontworcen pt>otot~·pc v2n ~:e X-1. Ook werden enige toekomstmog eli.)khvic n c.1derzocht op het gebi.::c van hul xippr ratuur; welke 0!'1:.er2oekinger in ~958 zullen w"rden v~ort~~zct .
De tekenk1Mcr, 1·1€rkpl1;1ts en dE: werk;:r02p -.:onstructic hielden zich VriJ·~el uitslu1cend bez'\.g r:iet dE: cor:structh: vor
de X-1 . Begin juli w::i s di.: bo::;i,>-rn.:1chine zo vei• g1;:vorr;0rcl,
J;Jt een begin g~1,a2kt \<e"l ~mrd<'11 "le:t het t,<::_ten vr-n .lJt. oriàerèecl. In dl.: loep V"Jn r]e volgt'lclt! ri:-:and,::n kw<.m tev::ns 0eri
gedeelte van c';;:; g1;..h.;;1..1genkJs~ t;er<.t.G. Enige ::î'.lg(.l~ vncr de
J~arwlsseJin~ voerde :~ in zeer v~r ~evor~cr•c. sta·t v~n
b?uw verkerend<: X-1 h ,.., r .!ers te r:iinl::1ale ti.:s ,pr 'gr·• ~,:;:1. :iet
~·ucccs

uit .

de ln- c.n uitvoerorgun cn lictref1; zij vei nv1d, cl-1~ c1 i.: ·u~
t'!n uitvoel" v'\.l'l ponsband J1smedt: oe u 1 tvoer vh· H;r-. :;chL'iJf~~chine zich aar het etnie van het J1ar ir cc.n ver ~~vor
derd st~.1~u~ van ~ntwikkeling 1evon1en,
De werkzo~mhedcn die verder nog aPn het prototype ~ n f~
X-1 moeten geechie1en betreffen onder meer dL uitora11ing
t·J:it

- 62van het snelle geheugen tot oen omvang ven 4096 woord~n un
cle aankoppe ling van enkele repr:'oduc cre:nde ponska:ir ten:.10ch ines . Het tetreft hier uitsluite nd constr:'u ctie en testen,
daar:' 1llc ontwerpe n gereed ZiJn .
In haar uiteindel ijk{;: flexiocl e vorr.i is dl X-1 een ze~r
~ttractlcve michinc diE door ha!r s~clheid van ongeveer
10 000 tc~erkingen per seconde grote toep3Jsin gsMogel ijkheden tieC:t . Het gereed konen var. het eerste exenplca r 1·1orjt
da~ ook rnedé door end~re instanti es met grot~ belangst
elling tegemoet ~ezien .
:V . 1;Jc.rkzoa::-:heder van nndere aard
a) De Rekenafd eling on~crhield , evçnRls in vorige jaren,
ook in 1957 weer geregeld cont3ct met instellin gen op het
gebied v~r Ketendch ap e~ industri e, zowel uit ~et binnenland als daarbuit en.
In sonmige: gev~llcm rcsulteer clcm è,.,zc relcties in httontvon~C::n
V8n rakcnopd rnchten, die in het alfcmee~ ~et behulp van ~e
09 h2t ~athE~·tiseh Centrum in bedri~f zijnde el~ctronische
!'.'el<:e::::lacb.ine, rJc .11.F!MAC, binnen zeer lcortc tijd uitgevoe rd

konder worden.( zic onder 2I, blz . 53L , v ,)
Met c:nlwlc industrle fü1 1·J(!rc1 cn contr:1ct vn gcr;loten , hctgel:ln
de samw·we rkinr zeer gu~sti~ be!nvloc~de .

De !\ekcnofc -.ling k~n v;cer t?l V'ln res"arch - 1~erkers buiten
l':et :'1~;;1- .....1.,, tis.;h C".ontrum behulpz~ar.i Zijn door- het verstrek ke'1 V"n ndviezrr 'n j_nlichci1 1g,.n op nur,1eriek wiskundi g ge -

bied ,

b) ~~or h~~ met SUCCLS benutten van gcn~e~de rekennnc hine,
·e i\fl.îf.A":, konden de >1orK::c:amhccicrn ven öe Rekenkam er :in het
l~~tatc

!nd~rholr

J•ur

V"''-rd . Dit vlr.r:t zjJn

doeltreff~ncicr d?n
0orz:~::i1c :!.n het f'elt

ooit worden u1tgc-

, dat de ARMAC
doch in menig opzicht

•iet clleen ler zeer v~el ~nell~re,
0?k ee~ vc~l brulkt~"r~~rc mach~ne is dan de vroegere mechi-

n ~, de AR>tt1 • !Jt' b0d r·.:. J r:31'c k ... rh0id v-:i n di;,

;~.RW.C i:1
i.,ocd to noemen . Uitvalle n, (1'1t IJiJ de ARRA wel eens
voorkPom , belucrt th'1f1S tot de zo::er hoge èiil;:rnnle ringen ,
te gr0tL c1p'1cltei~ der hu1~1gc ni~hine brlr~t tevEns ~et
;.:ir.h r'.l\.t., :::E.t ":lecc1·H"rl<ers v::ir. ')N"--r·v lrstanti es in t;lc gelea.: nht..i.l1 f:C.:C te] rJ l<UPllen WOrè;s r zc. lf Op tle ffi:"J ch it!e te 11IC r>ken
tinein;Jc zich met 'Jtcun v8n de r:i.:_cle11urk<=r-a der afd(!ling te
b ,k',·:rr;(r in ëc. tcctn:'..C.'k v..-n he~ pr::-g·r~·mr:'~rv1, ëie nodig is
V"Or '1..:t oplossl'..11 v,..n !mr. eigen ma th1.::mnti: ;che pr:>bleme ri, Div ,rsi:: 00i:r1"vc n en iN1 untrieën ma~·:2r. vrin rL ge.boden gi::legen lwicl c 'l ls c-c' Lr1t<mcie t' gcbrul\r, tc1·1·•i1l c]c._ ve;rwicht ing
b<:.:sta: ~, d"'t i" 1e tcek0mst ook i ,1c·n" !intenti es :.:ullen
v<.l(;t. r: ( .:le :inr<C:..r " I, h,.u .•_,J "- . v . ) .
D<~Z'S: •net urk V< T' \~Prl<•n VIOY'•'' t c.'oor 11:-t M.'lth.:mn tinch
Centrum
zeer .:ir·n1c,U1Qv.H1 cl, 21ng;:.zic -, 2ij c: ... &t"1 f v:111 veel program""C;erwc rk ontlt.:Jt. ~!en besch ilrt •nmc l L Jk rn l"c RekcD'.lf àcling
nw-; st·1;..cès niet over eer. 'IC".l.r°'"'C''1« ti:.ital pro• r-:i~.\meur.3, die
n;cir.st V<'r>l:'dighc. .Ld !• tiE t prot._r:.i7' .nertn tt.vc.r.... e~n b<"hcorli jke
:~lJ...:r

-631~iskundigo k0nnis bbz:ittLn, zo3ls d1,.;Z<.o v(.1~aist wr)rdt bij
vriJwel alh vraagstukk.:n di..:: aa'1 h'"t M;::th<:Jmatisch C~ntrum
worden voorg~l1,.;gd. Hot is niGt vurwondorlijk, dot ~on op leiding van jcngc krachtLn tot "'en durgLlijk peil d~ volle
aandacht hoeft, doch de l~iding der afdeling ook voor allcirlbi problem~n StGlt.

c) Naast hGt ond;.;rricht in hc:t progl:'amr.18r..:n bvstrl:iuk dcl
cducatiev0 te<Jk van j1,.; stof dur ;ifch"lin5 ook and<.crv terreinen. Zo werd bijvoorbeeld ondl:;r leiding van dL hürl:in
B.J. Loopstra (N.V. Eloctrologica) en C.S. Scholtun (sousch0f 0onGtructi~ - ofdclinG) voor het loborotoriur.ip~rconu~l
een langdurige wck~lijksc cursus gegeven over de constructie van du genoemde r6kcnnachin~, de X-1 .

Eind januari bulas~t~ de h~er J,A. Zonn~vcld, sous-chef van
de Rek'-'nk3rn0r, zich met de behandeling van dr:.: numcrivkv wiskunde in de cursus 11 \fctenachappelijk R"'kr=naar( ster) 11 • !)0zG
cursus, die oplEidt tot het diplona Wet0nschappcliJk R&kcnaar A en waaraan door de m~estc rckena~rstcrs der afd6ling wordt d<.ccls8nom8n, zal in 1958 wordLn voortgdZdt, {Voor
Vérdere bijzondcrh~dcn zi~ blz . 13).

De in 1956 gegeven cursus
11

11

Progr2nnu.r"'n voor Automatische::

Rclwnm'lchine:s bleE:k bi.j enkele inclustrieën en instcllint;en
in di~ m2te de belangsttlling geWl..!kt te hebben, dat ~r b~
sloten werd ook in 1957 ~en cursus te c~ven op dit gebihd,
Eind november werd gcdur~nde e"'n w~ck ~cn zeer druk bczcchtc cursus 11 Progranl':1.::re::1 V•)Or' Elvc-.::ronischo:: Rek.:cnmachin ... s"
gehouden. hls sprekers trAd~n op j0 heren Prof.Dr Ir A. van
Wijngaarden, Th.J. DLkkcr on C.W. ~iJkstra.
Het in 195~ l·-.:f5nnncn collcquiur.1 11 C8pitD SC-lu<!b uit cl1,.; Nuw::riDkE: Wislnmr.1 -= 11 nmle:r l"'i::linb van Prof. Vr:n \JJ.Jng01rcl1;;n,
word in 1957 b~flndigd , In du loop v~n dit JJBr w~rdcn de
volgende voordr·chte:n gLhoudcn:
Dr J.

B,.;rghui~

11

"

it~r1ticvu

Dr Il:' ~.L.

1ter2tie 11 ;
Enif1:; bcs~houwinG.:-n ovur
proc~asun ~n niet-line3iru trans-

(B"-tll-Nedcrl1;1d):

Dr J. E:::1~,,_;huis (

11

) :

11
11

f'orfïlntiL!S1 •.

~n E.W. Dijkstra (M.C.):
"Multi-lLn;:;tc rir~1granr.1~ring";
Ir /, . J. W. :::>uijvestiJn (Philips): "Approx)r.n 'ei<:";
11
11
Ir A. J.W. Duijvc:stiJn ( 11
):
l'cpproximatiu 11 (vervolg);

v.d. Poal (P.T:T.)

E.W. Dijkstr2 en

J,fl., Z•.)nn0vclcl (rr..C.): "Enlcelc: üpme:rkingen
ove:r do:! method.,; van Chc::byehe:v 11 •

11
coll~quium ":VI0dernc Rekenn:-)chirn:s
1t1erd in 1957 voortgezet. In dit collonuLu1r., cl<it in t;-:i1rn~nvJl'H"king mot ondere instE:ll1ng1::n ph;é1ts vorr', \•1crr1cn c..: vclgcnclcJ vo0rdr0cht1::n ge-

Het

houden:

-54-

w.v.

Wl'.'i ght (Ha r vard University, C.S.A.}: ''Kryotrons";
en";
E.W. Dijkstra (M .C . ): "Enige Ol:'deningspr"Oblem
11
Prof .Dr Ir A . van Wijngaarden (î•i . S.): H€;t begrip toest:rnd
bij schakelingen c~t geheugenaleMen .
tt:n";
Dr T . Fromme (Neukirchen, Duitsland): "Moderne Progrsmmierungsmethodc~ ouf klein~n pr"ogrnmrngesteuerten Rechcnanlogen 11 ;
Jr W.L. van der ?oel (P.T .T.): "D<: telopdr;;ichten 11 in de eenvoudige code van de ZEBRA •

d) Prof . Van WiJngnardcn woonde in 1957 diverse ~olloquia
en conferenties bij in binnen- en bultcnl~nd, in enkele gevallen vergez0ld van medeuerkers der Efdcling.
Voor bijzonderheaen wordt verwezen naar het algernçne ~edeel
te v.:in dit jearve:rslag (blz . 2 ) .
In de maonàelijkse serie "Actualiteiten 11 werà àocr 1e heer
E . W. D1Jkstra in janu1ri con voo~d::'~·cht :::;e:houà'-n ovc.r:
1
'Experinenteel pr:L'ïlalitcit'3ond erzcek van grote get< llcn"
(zie ook '1t! pt<blicatü: op blz.6·1).

e) Met andere afdelingen 11erd ook dit jaar
t i ge ond~rlingc v<cr:;;tandhouding met r;;ucces
In dit verband worden eenoemd de contacten
M~th;m~tische~Statistick bij ~e ui~~oeri~g
R _;98, R 402, R 40r 1 R 4;:>6 •
ten .

\·leer ondc:l' pr~t
samengc11c.,;r·kt:1)
met de ~f0eling
van de opdrach-

In samenwerking met de of'delin~ T·ocgcpriste Wiskurde werd
aan de opdrachten R 216 en R 3Q4 verder g&werkt •

Voor de
R .:l'.}S im

Zuiver·e Wiekunàe
uJ.1 :•. v ·n·:.: .

~föeling

r.

l~!~8

wcri~cm

-: , :: • c.'!t:

c.;µr.h"~ci:ten

f) Het aantal bczoel<en, dat àoor 3t:leerden uit binnen- en
bt<itenlan~ a~n de Rekcnafdeling va~ h~t Mnthe~atisch Ccntrur.i ~ierd gebracht , wac weer bijzor.dc!" groot.
Volstaan wordt met het ecvcn v~n de namen van e~k~le der
buitcnlon~sc bezo2kers:

E . Pc:schl(Bonn, !)uitslond), W. D. Moisc::l (Bonn, :JuitslRnd),

J . Mankopf (Bonn , Duit:>l1nc1) , S. 'l'ucsl<i (Wars<iw~ Pol"n) ,
A. J . Hoffi.1~n (lit,J"!i.r.;_:;ton , U . S .AL l!. Billing (GütUn:;":n,
D·..:itsland), P . Un~~r (Htrnn"ve:r, :>uitslend), .J . D. _·,1":
(Lonèon, EnP-... lanrï), L. J<Llr1ar (SzegLd, hon.:;ariJ-.;), J . Ti::i:;o
d 1 0live1rJ {Lissabon, Portu~al), Miss 0 . M. Gilfcr~ (CfficM
cf Navol Rese9rch, tr . S . A. ) , T . Fronrne (Neu.kirchGn, "ruitshind), P . R . Rider (Chic , l.t . S.A . ). W. Ricr.tCl' (N;.;u!:'há't1;.l,
Zv•itscrlunr:) , W. Scl1ufr (!:l"'lrtrn.md, r:uitslar.d), H . Cyr;:rn
(Wrocl:J\•J , P'Jl0n), J .c . P. Millcr. (C'"'mlH·idgt:, Enri;;lanC},
H. Gr o3b_ ( Pbo0nix, U. S . A. ) , H. AikLn (c~mbridgL, U. S.A . ) ,
B. Hobln ( Glns(:'.~1w , Schntl:mtl) .

1) Zie onder 2 I, blz . 5) u . v.

Samcnst:::lling

RA/>.~

VAN BIJSTAND

01")

;1 deci.:r.1bcr 1957

Prof. Ir il. Bearda, !'l.c.chussem3traélt "6, :>1.::lft
Prof . ~r

E.W. Beth, Bern,

ZwcerPkad~

?J, AR~terd2m-Z.

Prof. "Jr F. ven der BliJ, Ruysda1,;ll2a11 6, Bilthoven
f-rof.:>r· J. j1.; Boer, Bunser,straat 98, Al"'st;0rèam-O.
Pro r. :lr i'I. Booms tra, .Be z:> rs t r<' I' t 36, 1 f; -Gravunhagc
Prof.~r c. Bottcna, Ch. de Bourbon~tr~at ~. ~elft
Prof.::>r C.J. Bow1ka:::p, Goorstra,'t 10, Eindh"wen
Prof . Dr H. BNmekamp, Ch. de Bourborstr;;1at 6, Delft
Prof.Or E.M . Bruins, Joh, Verhulststr~st 185, Am~terdem-Z.
Prof.Or N.G. de Bruijn, Brink 13b, Muiderberg
Pr·of .Dr J .M. BuPgers, Institut" for Fluid Dym·1mics t:nd
Appl1ed M:ithom'1tics, Univcr•sity of
Marylon~, College Park, Md., U.~.A.
Prof . Dr C, Campagne} p/n Verzckcringskarnur, Koiz<:.ragr<'lcht

569-511, Amsterdan-C .

Prof.Dr H.B. Dorgclo, Fa~sntlar11 9, Eindhoven
Pcof.Dr J , Droste, Cronest;eynknde 16, Leiden
P~of . DP

Prof.~r

H,J.A, Duparc, Insulinticwc~ 2G, D~lfl
J, Engelfriet, Van Bronckhorstl,.n ?O,

~-sdGOaJr

Ft·of.Jr W. T, V<Jn Est, -v-echtstr"'ë't 101, /\noterda~1-/.
Prof . :::>r il. Fokkc.r, Engelandorileg ,32, Beel-cb' r~et.
Pror,11" R.J. Forbes, HarinGVli~tstrJct ~. A~~ter~om-l.
P!.'of.:Jr H. Fr<-udenthal, Schubert.:tr·oat 411, Utr-cc'1t
Prof' , ..'.>r J.C,H , Gerretsen, Gr:tcir.11strunt 31, 1'r0!".YJf"en
Prof. Dr C.J. Gorte~, Nieuwstecr 18, w~idLn
Pr?f.D!.' J, de 3root, R~boas 23, Llrcn (N-H)
Prof. Dr G. H.A. Gros heide F.\:. zr." Linna~ush.)f 7 ~, "r.s tBrjam-,...,.
Pr0f.~r

Prof.~r
Frcf .')r

Prof .llr

Pr~f

.)r

Prnf.Jr
Prof .:>r
Prof. '">r
PPof.Ot•

Prof . Or
Prof ,,Jr
PPoi'.Dr
l'ror .Dr•
Fl·ol' .Dr
P;-•c-f.~r

i'r'Of .::::>P
l'rc,~

.JP
Prr>i'. )r
rrof.)r
Ircf.~r

Prof .:')r
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