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Verslag over het jaar 1958
Hoofdstuk 1 . Algemeen

§

1 . Curatorium . In 1958 kwam in de samenotclling van het Cura torium van het Mathematisch Centr-um geen wijziging . H~
bestond derhalve op ~ januari 1959 uit de volgende heren:
Prof .::Jr Ir J .fl.. Schouten, 11 De Zilvergo"o', Erica1,1eg 9, Wis sel, Epe (Gli.), voorzitter;
Prof .:;)r Ir C .B. Biezeno, rVi~arten Trompstraat 21b, Delft;
Prof ,Dr W. J.D. van Dijck, C~rel v~n Bylandtlaan 30, 's-Gravenhagc;
Voorzitter van de Centrale Organi I r Z.Th . Fetter,
sntic: voor· Tocgepnot - Natuurweten schappcllJk Onderzoek, Konings kade 12, 1 0-Gravcnhage;
Directeur - Generaal van de StatisProf.Dr Fh .J. Idenburg,
tiek, Oostduinlaan 2, 's-Graven hage, ver-tegenwoordiger van de
Ree;ering;
Prof .Dr Balth . van der Pol, Zijde~icg 10, W;:isscnaar;
Wethouder van Onderwijs, Stadhuisj
Mr A. de Roos,
Amster-dam, vcrtecenwoor-diger van
de Ger.cent~ Amsterdam;
Prof.Ir B.::J .H. Tellegen, Geulberg 1, Nuenen (N.Br . );
Raam 61, ~elft , secretar1s-pe~n1ng Prof.Ir J.Th . Thijsse.
meester .
Het Curatorium kwaM in het verslagJaar drie mnal in vergadering bijeen, nameliJk op 1) maart, 26 juni en 8 december .
De Curatcrenvergadóringcn werden ook dit jaar q .q. bijge woond door àe heer J . H. Bannier, Directem• vnn de Nederland se Orbanisatie voor- Zuiver-Wetoncch;:ippelijk Onderzoek, Lange
Voorhout 60 , 's-Gravcnhage .

§ 2, DirectoriuM (Raad van Beheer) . De samcnGtclllng van de Raad
van Beheer, bestaande uit:
Prof .Dr J.F. Koksm8, Haringvlletstroat 51, Amnterdam (directeur);
Prof .Dr D. van Dan t zig , Valcr.1.us:;;traat 58, Amoter·dam;
Prof .Dr Ir /l. • val" Wijngaarden, Keizer Kei rel wee; 83, Anwtelveen
onderging in het verslagjaar evenmin verandering .
De fü1ad van Beheer k\-1aP1 zoals ge'.~oonlijk regelmatig bijeen
en hield talrijke formele en info~nele besprekingen . De le den van de Raad van Beheer namen d!el aan verschillende con ferenties en congressen in binnen- en buitenland, waarbij
verscheidene contacten konden 1-1orden gelegd of verstcr'ki:; .
Alle leden v::in de Rand van Beheer n:men deel aan het 11e
Internationale Congres v<:n Mathematici , dat van ·14 tot 21
augustus te Edinburgh werd gehouden. Prof. Van Wijngaarden
hield op dat Congr-es een a~lfU'.1:'-VOOt'dracht .
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Prof . Koksmn woonde zils lid van het I:xecutivc Committec van
de International MathematicCJl Union (I.M .U. ) de vergaderin gen van dat Comité bij, die vierden gehouden op 14 en 15 april
te Londen, op 8 en 9 augustus te Edinburgh, op 11, 12 en 13
augustus te St . Andrcws en op 10 en 11 december te Lausanne.
Op uitnodiging van de Universlt~it van Lausannc hield hij al daar een voordracht 09 12 december .
Prof . Van ~2ntzig bezocht v3n 8 tot 12 ~pril samen met Dr
H.A. Lauwer.ier van de: .ofdeline; Toegepaste h?iskunde van het
Mathematisch Centrum de Wisscnschaftlichc Jahrestagung van de
Gesellschaft für Angcviandte Mathematik und Mcchanik (GAMM)
in de Universiteit van Saarland te Saarbrilcken, waar hiJ op
uitnodiging een voordracht hield (zie verslag afdeling Toegepaste Wiskunde, hoofdstuk 3, § 2~,blz . 22 ). HiJ bezocht te vens,als vertegenwoordiger van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van \letenschCJppen, van 3 tot 9 september de 31e zit ting van het International Statistica! Institute,te Brussel,
waaraan bovendien wc~d deelgenomen door enkele medewerkers
van de afdeling Mathematische Statistiek (zie het verslag van
deze afdeling, hoofdstuk 4, §1, blz. 24). eek- MJ dezt ge1€~
-~id-.hie.ld-hij op uitnodiging een.. v-0or>d-t•&cht,
Als lid van de (;nquêtc-commissie van de Conunission Inter nationale d8 1 1 Education Mathématiquc (C . I .E.M .) bezocht
Prof. Van Dontzig eind mcl een vcrgedcring van deze Commissie:
te Münster . In september werd hij, alo verteg"·m10ordiger van
de Raad van Beheer v·m het Mathematisch Centt·um benoemd tot
lid van het Bestuur van de nieuw opgePichtL "Stichtine; Studiecentrum voor Administratieve t.utomatiserine".
Hij werd verder benoemd tot lid van het nieuwe Commi tt&è on
Statistics in the Physical Scienccs van het Int~rnational
Statistica! Institute, en verkozen tot Fellow van de American
Statistical Association.
Op verzoek van het Rcactoc Centrum Nederland •11oonde Prof .Van
Wijngaarden op 28 en 29 april, als expert voor numerieke methoden, een conferentie over atoomzaken bij te Oxford. In de
laatste helft van mei bracht hiJ met enige andere hoogleraren
in de wiskunde een wetenschappellJk bezoek aan Kopenhagen,
waar zm•iel de nederlandse gasten als enige deense hoogleraren
voordrachten hielden .
Van 9 tot 14 juni woond0 Prof. V~n ~ijngAardcn het te Ber?.en
(Belgiö) gchoud(:n congres "Les Mathématiqucs de 1 1 Ingénieur' bij,
waar hij op uitnodiging eveneens een voordracht hield.
Van 23 tot 25 juni nçim hij op uitnodiging vnn UNESCO te Parijs
deel aan de voorbereidingen v~n een aldaar onder auspici~n van
UNESCO in 1959 te houden groot Internationaal Congres over
Informatieverwerking .
Prof. Van Hijngaarden \vet•d benoemd tot voorzitter van de Mathe matisch/technische sectie van bovengenoemd Studiecentrum voor
Administratieve Automatisering.

-J-

Ook de wetenschappelijke ndviscur Prof .Dr N.G. de Bruijn nam
deel aan bovengenoemd bezoek aan Kopenhagen, zowel als aan
h"-t Internationale Mathematische Congres te Edinbure;h .
Hij werd in april benoemd tot voorzitter van h0t Wiskundig
Genootschap. Verder trad hij op als redacteu~ van het mede delingenblad van dit Genootschap en als correspondent voor
Nederlancl van het door de Oostcnr'iJkSC; Mathematische Gcsell schaft uitgegeven International Mathcmatical News.
Voor w.-~l::'kzaamhi:-;den van andere aard door bovcngeno1::;mde heren
in het kader van het M2thcm2tisch Cuntrum verricht, wordt
ver1iczen nnar d~~ verslagen der élfdclingen" opgenomen in dit
jaa r>ve: r·s lag .
§ 3, Raad van Bijstand . Uit de Raad van Bijstand tradc::n in 1958:
Prof .Dr H.D. Kloostcrman (Leiden) en Prof . .::>r ·,., . vim der Woude::
( OegstgE::est), .~_ls nieuwe. lc:den traden toe:
Prof . 9r J.B. Alblas en Prof .Dr W. Pcremans, hoogleraren aan
de Technische Hogeschool te Lindhovcn,
Prof.Or E. J . Dijksterhuis, hoogleraar ann de Rijksuniversiteiten
te Leiden en te Utrecht,
Prof.Dr Ir A.D . de Pater, hoogleraar aan de Technische Hoge school te De l ft.
De ledenlijst per 31 december 1958 is vermeld op blz.~6 en 57 .

§ 4, Personee l.
A. Wctenschappelijk2 star
Voor de mutélties in de personeelsbezetting van de wetenschap peliJke staf der afdelingen zie hoofdstuk 2, §2, blz .16(afd .
Zuivere 1.JiskumlL'), hoofdstuk J, A 1, blz . 21 (afd. Toegepaste
Wiskunde), hoofdstuk 4, §2,blz . 25(; .v.{-ifdclinr; M.'lthematische
Statistiek) en hoofdstuk 5, § 1,blz . ~.J e.v.(Rckenafdeling) .
Als algemeen wetenschappelijk <idvist:ur trad ook in '1958 op
Prof .Dr N.G. d~ Bru1Jn, Hij verleende diverse adviezen en
gaf resp . lC:idde enkele cursussen en colloquia~(zie &_9 , blz . 11
en ook hoofd~t . 2,b1z.16 e .v . ).
B. Constructiegrocp en technisch personeel
In dit jaarverslag moet een apart woord worden gewijd aan de
Constructlegroep van de Rckcnofdcllng . Jeze groep en met nzmc
het technisch personeel had zich in 1957 en 1958 z~er uitge brcia met het oog op grote opdrachtén aan het Mathematisch
Centrum verstrclct door de N.V. Electrologica . I n overleg tussen beide instanti0s heeft de genoemde N.V. per 1 november
1958 een deel der constructie-werkzaamheden zelf ter hand g~
nomen en met ingang van 1 januari 1959 eveneens de verdere
technische v1erkzaamheden, die met de constructie van electro nische rekenmachines samenhangen . In verband daarmee is eerst
per 1 november 1958 en daarn<i per 1 januari 1959 ~en groot
deel van het t~chnisch personeel der Rekcnafdeling, waaronder
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de Chef v::rn L<1borato1'ium en Construct ic:grocp, de heer
C.S . Scholtcn, overgegaa n in dienst der N.V . Electrolo gica .
Bij deze groep~n b~vindcn zich ook enkele oàminir,t raticve
functiona rissen. Voor een overzicht van de pcrsonecl smutatius in deze technisch e sector wordt ver\~czen naar het
verslng van de Rekcn3fd cling, hoofdstuk 5, § 1, blz.41 e . v . ) .
C. Bibliothe ek
De staf van de bibliothe ek (ond~r supervisi e van Prof.Or
J .F. Koksma) he.stond In '19~8 uit de heer J .F. Rcpko, adJUnct-bib liothc.;c' ris en de bibliothc:c lr.-n ssistontc n Mcvr .
W. F . Groen-de Vries en Mevr. B. Mon<:is:::h, de l?Ct'stc voor
halve dagen vanaf 1 juli en de tweede voor h3lv~ dagen ~e 
durende het guhulc JUCr. Op 1 november trad els bibliothc ek:_:issintent é in dienst Mej . E . de Klere;!-. . De heer J . Koldcwijn was al~ fotograaf belast met de vc;_•vanrdiginr;; van
tnlcrokaar tcn (zie§ ó d,hlz .8 , en voric ,jaat·vcr·sl og blz . 7
en 8).
De oud-medew erker d0 heer J . Vcrhoeff, t hana verbonden aan de.
bibliothe ek van de Technisch e Hogeschoo l te D~lft, tt~d op
als adviseur in diverse bibliothcekzn~0n .
D. Dienst der Administ ratie en Materieel
a . Administ ratie (nlgcneen )
Met de supC;;rViGie over de a lgemenc ndministr atie was ook in
1958 belast de h~cr F.J . M. Barning, secretari s van de Raad
van Beheer, torwiJl Mej. L . J. Noordstnr als ncct·etarc suc typistu in algemene dienst f ung~erdc .
Mej . /\.A . Félber, sccrctarcs sc. - typistc véln de afdeling Mathematische Statistie k vcrlie:T. de dienst op 8 november en \'lerd
opgevolgd door Mcj.G .S .van der Sluis .
b . Comptab iliteit
In de bezetting van de Comptnb lliteit kW8m dit Jaar geen verandering . Voor de samenste lling zie onder E, blz . 7 .
c . Mnterieel
Aan het begin van hot jnar was de zorg voor het matcrlcel op
dezelfde wijze gereceld nls in het vorige j;;i~rve"'sl-=>P." vermeld.
Als mogazijnm ccster fungeerde heer P. 1/E;nsink, ter1'11Jl de
uit~in1e:lijke supervisi e berustte bij de heren C .S. Scholten
en F . J . M. Bar>ning. Du heer H. Schutte w<is alo inkoper belast
met de aanschaff ing van nieuwe goederen .
In verbond met het overnemen van de Construct icgroep door de
N.V. Electrolo gica tr~d ~er 1 november de heer Schutte 1n
dienst van genoemde N .V . '), terwijl deze.. N.V. op •~enoemdc da turn
ook he:t leeuwende el van het mt'tcriaal overnam (zie ook onder B).
Met ingnng von 1 januél1~i 1959 ging ook de magn ~'iJnmeester> de
heer W~nsink over in dienst der N.V. Llcctrolo gicn, nadat
àeze laatste ook het merendeel von het resterend e materinal
had overgenom en .
Met de zorg voor het t:lgen motcriaal vnn het Mathemati iwh
1) De assistent e vDn de inkoopafd eling Mej . L . J. Klaassen had
reeds per 1 oktober een andere betrekkin g aanvaard .
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Centrum bleef belast de heer Barnine;, daarin bijgestaan door
de boekhouder, de heer W. J. Mol.
De schoonmaak was op het buitenwerk na ook in 1958 geheel in
eigen beh€er .
De portier, de heer B.J . van Or.unen, was, naost het normale
portierswerk, belast ~&t het afdraaien der stencils, terwijl
daarenboven diverse nndcrc bijkomstige werkzaamheden, zoals
exoeditie, door hem ~~rdcn verricht .
E . Het MDthcmntisch Centrun vertoonde op 1
gende samLlnstclling:
Raad van Beheer :

janu~rl

1959 de vol -

Prof .Dr J .F. Koksma, voorzitter

Prof.Dr D. v0n Dantzig
Prof . Dr Ir A. van WijngJ~rdcn

~~~~~!!~!~-~!~-~~-~~~~-~!~-~~b~~~: F.J.~ . Barning

Wetenschappelijk Adviseur: Prof . Dr :-1 . G. de Bruijn
AfdelinR Zuivere Wiskunde:
onder leiding van Prof . ~r J .F . Koksma,
Medewerkers: Prof.Dr C. G.G . van Herk 1)
Dr C .G. Lc:kkcrkcrkcr

A.H.M . Levelt

Afdeling Toegepaste Hisk1.1nde:
onder l~lding van Prof.Dr ~. van Dnntzig;
~'1cdewC::rkers: :::>r H ,fa_. I~u·"icric1·
;)r Ir ;).J. Hofsommer
Aspirant-mcd~wcrker: Ir W. Versnel (nangesteld per 1,1 .59)
Wetenschnppelljk '1Ssistcnt: B.R. Damsté
Afdeling Mathematische Statistiek ·
onder leiding van Prof . Dr D. v~n D~ntzig;
AdviGcur voor Statist ische Consultatie: Prof . Dr J . Hemelrijk
Sous- chef: Ir h.R. Bloemena
Medewerker::;: Fro!'.Dr C.G.G . van Herk
Jr C. van Ecdcn
Ph . van Eltcren
J, Kriens
G. de Leve
J . Th . Runncnburg
1) Tevens medewerker van de afdeling Mnth\,;matische Statistiek ,
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Mevr . G. Klerk-Grebben
S.C . van Westrhenen (aangesteld per

1.1.59)

Wetenschappelijke assistenten: Mej . C. Korswagen
F.W. Steutel
P .G. Pelle
l\ .H . Hnitsma
Technisch-assistenten:
K.J. Arwert
D . Vonk
Mej . G. Fortuin
Secretaresse-typiste:
Mej. G. van der Sluis
Rekenafdeling:
onder leiding van Prof . Dr Ir ·' · vnn 1-Jijngnnrden;
a) 13~~~!}~~~~~~:
Sous-chef: J.A. Zonneveld
Medewerkers: Dr• Th .J. !)ek!<er
M.L . Potters
Wetenschappelijk assistent: J.J . F . M. Sch lichting
Rekenaar :
Ch. Harmse
Programmeur: J.J.B.M. Nederkoorn
b) ~~~6~~~~~r~~~~~~:

Sous-chef: E.W . ~ijkstra
Rekenaar-medewerkster: Mej . J . M. Feringa
kssistent-medewerker
J. Hirsch
Rekenaar-assistenten : MeJ . H.C. Hagenaar
MeJ . M.J . H. Römgens
Mej. S.J . Christen
Operateur; J . van Loenen
Secretaresse-typiste: Mej . E . Schalij
Bibliotheek
Adviseur : J. Verhoeff
Adjunct - bibliothecaris: J . F . Repko
Bibliotheek-assistenten: Mevr. W.F. Groen-de Vries
Mevr. B. Monasch
Mej. E. de Klcrck
Fotograaf: J . Koldewijn

··7Dienst der Admin istratie c.a. :
a) ~9~~~!~~~9.~!~ (algeme en)
onder leiding van F J M. Barnin g;
Secret aresse- typiste s: Mej. L.J. Noords tar (a~gemeen)
Mej . E. Schall j (Reken afdelin g)
Mej. G.f . van der Sluis (afdeli ng
Mathem atische Statist iek)
b) Q2~E~~~!!~~~!!
Admin istratri ce : Mevr. E . P. Rcckrr:an-van Kampen
Boekho uder: W.J. Mol
Assiste nten: Mej. E. de Wit
H.J. Hoogen Stoeven beld (calcul ator)
c) ~2!:H~r
B.J. van Ommen .

F.

In oktober 1958 werd het gehele persone el van het Mathem atisch
Centrum door m ddel van een fotogra fisch scherm beeldon derzoek
getest op de ademha lingsorg anen, welk onderzo ek werd uitgevo erd
door het Centra al Bureau voor Keuring en op Medisc h-Hygië
nisch
Gebied, Het resulta at was bevredi gend

8 5. Gebouw
De bouw van een derde verdiep ing over het pand 2e Boerh::i aves traat 49 en het belende nde se hoolgeb ouw, no 51, ten behoeve
van het Mathem atisch Cen~rum, kwam aan het einde van het verslagjaa r gereed, met inbegri p van de bouw van een lift.
Hoewel deze vergro ting van het gebouv; een zeer aanzie nlijke
verbete ring meebre ngt kon daar nog niet het volle profijt
van
worden getrokk en, omdat de restaur atie van de oude verdiep
gen nog niet haar beslag heeft gekrege n. In hel nieuwe jaarinzullen de bouwwe rkzaamh eden dan ork nos geruir.:e tiJd in bes lag nemen.
Ook na de overgan g van het constru ctieper soneel naar
Electro logica bleef deze NV. haar werkzaa mheden voor deeenN.V.
niet gering deel uitvoer en in lokalit eiten van het Mathem
tisch Centrum , die door haar van het Mathem atisch Centrum avoor dat doel worden gehuurd .
Zodra alle herstelw erkzaam heden zullen zijn be@ind igd, zal
hopeliJ k in het nijpend e ruimteg ebrek op bevredi gende wijze
zijn voorzie n.
Een woord van dank aun de afdelin g Onderw ijs en aan de Dienst
der Publiek e Werken van de Gemeen te Amsterd am, zowel als aan
de aannem er, de heer B. Warden aar, is hier op zijn plaats.
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§ 6. Bibliotheek
a . Boeken : In 1958 \'1crden 421 nieu1>Je titels in de .;i lfabet i sëfië catalogus opgenomen . Onder de zeer gewaardeerde
schenkingen, welke de bibliotheek mocht ontvangen , moge
spec i aal een aanzienlijke boekencollectie van Prof . Dr
J.A . Schouten worden genoemd .
b . Tijdschriften: He t aanta l tijdschriftentitels werd met
13- vë rmëëràërd, waaronder 7 door ruil en 6 door abonnemei:it .
c . Catalogus: Het supplement op de alfabetische catalogus,
~ ë IRë - aë -aanwinsten tot 1 januari 1958 zal bevatten, is
thans bij de drukker . Een onderzoek naar het meest ge schikte classificatiesysteem is thans in internationaal
verband gaande.
d . Fotografische dienst: In verhouding tot het vorige jaar
n5m -fiët-äänt51-vërväsrdigde microkaarten aanzienl1Jk toe,
mede ook door grotere routine van het personeel . Niet
a l leen voor de eigen bibliotheek, maar ook in opdracht
van diverse andere bibliotheken en van particulieren ,
werden vele microkaarten van l'liskundige l iteratuur vervaardigd . Voor enkel~ afdelingen van het Mathematisch
Centrum werden ook fotografische werkzaamheden van éln dere aard verricht .
e. Documenten: Het bijhouden van het alfabetische auteursRää' r€Sys€ëem van de Mathematica 1 Reviews werd geregeld
verzorgd .
f . Service: Het aantal uitleningen bedroeg in 1958 omstreeks
1200:-Ïn sommige gevallen konden microkoarten geleverd
worden indien de te leen gevraagde l iteratuur op andere
wijze niet beschikbaar was .

§ 7. Technische apparatuur der administr3t~e
Behoudens enkele kleine aanschaffingen bleef deze appa ra tuur ongewijzigd,
§ 8 . Financiën
a. Met betrekking tot de financiën van het Mathematisch
Cent rum over 1958 wordt een a fzonderliJk rnpport uitge bracht en wel door Van Jien, Van . Uden & Co . , Accountants,
die zich ook in 1958 weer met de financièle contr6lc be lastten en het Mathematisch Centrum van advies dienden .

- 9b. OP deze plaats past een woord van grote 0rkenttliJkheid
voor.de subsidies die hc.;t Mathematisch Centrum ook in 1958
ontving vnn verschillende insttllingen en instanties in
d<.m lande. Allereerst nogen worden genoemd de RiJkssubsi dias via de Nederlandse Orgonisatie voor Zuiver - Wetenschap pelijk Ondcrzo~k en de Centralf Organisati~ voor Toegepast Natuurwetcnschappelijk Ondeczoek, en het subsidit. van de
Gemeente Amsterdam . Ten tweede: moge:n worden vermeld dç, zeer
gewaardeerde dona tie:;s, die het Mathem3 tisch Centrum ontving
van voo~aanstaande industrie0n en 8ndcrc instellingen in
den lande .
De verdere inkomsten van het Mathematisch C:entrum werden
hoofdzakel1Jk betrokken uit betalingen door derden voor in
hun opdrncht door het Mnthcmatisch Centrum uitgevoerde \~t.rk
zaamhed en ( waa rva"'l sommie;c krnchtcns pcrmnncnte contracten) ,
en voorts u i t cursusgeldtn, syllabusverkoop, levering van
microkaarten e . d. (zie§ 6denf, blz.8 en§ 9 c, blz . 13) .

§ 9. Wetenschappelijke werkzaamheden
a . In alle afdelingen van het Mathemc:itisch Centrum werd we tenschappelijk onderzoek verricht, hetzij op eigen initia tief, hetzij op verzoek of in opdracht van derden . Voor deze
en aanverwante Ne:-lrnaamheden, alsmede voor een ove:rzicht der
in verband met deze onderzoekingen tot stand gekomen wetenschnppe liJke rapporten en publicaties, zie men de afzonderlijke verslagen der afdelingen.
b . In 19?8 bestond de educatieve taak van het Mathem1tisch
Centrum onder meer uit het geven Viln een groot n;rntal cur sussen, colloquia en voordrachten in diverse steden van ons
land, die aan uiteenlopende onderwerpen van zuivere en toe gepaste wiskunde waren gewijd ~n in de voorbereiding e:n uitvoering waarvan alle afdelingen e~n workzoom aandeel hadden.
Terwijl het hier enerzijds continuc~ingcn betreft van cursussen ~n colloquia , waarmede reeds in 1957 of daarvoor een
begin werd gemankt, kunnen ook .sndcrziJds diverse activitGi t en worden vermeld, waarvan de organisatie in 1958 voor het
eerst ter hand vierd genomen deels op verzoek van of in sa menwerking met andere instanties in den lande ,
Voor een volledi~ overzicht wordt ver~~zcn nnnr de roosters
(voor- en najaar) 1958, benclvens naar de afzonderlijke con vocaties, zoals die nac:ir alle, i:'lij het Mathcmatj_sch Centrum
bekende belangstellenden, regelmetig zijn toegezonden en die
aan het archiefexemplaar van dit Janrversl2g zijn toegevoegd .
j

De 11Vacantiecursus 11 voor leraren en andere belangstellenden
in de exacte vakken, welke op 25 en 26 augustus onder voorzitterschap van Prof.Dr ~. van Dantzig in het Geologisch
In stituut te Amsterc.l<:Jm werd gehouden, kan ook thons weer
bijzonder ges l aagd worden genoemd.
In tegenstelling tot 1957, in welk jaar de vacantiecursus
geheel in het teken stond van de meetkunde, was in het ver slagjaar door de Commissie tot Voorbereiding der Vacantie -

L
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cursussen vanwege het Mathemati sch Centrum in höar vergade ring van 1 f'(•ril de algebra !'!:Ct haar hiGtorisc hc en metho dische 3specten als cuntraal onderwerp gekozen. In deze
vacantiecursu~ word door de volcende spr~kors het woord ge voerd:
Prof . De E . M. Bruins: '\>e olgebr:i d~r oudheid tm r.iddeleeuw~n",
Prof .Dr S . C . van Veen: 11 ::;c hoofdnte: llins der klassiek1;: algcbre 1 ;
Prof . Dr /\. . C. Zoanen: "L.lnc:ojrc 1:1le;ebr<1 en lincait•t:J vcctorpuun tt:.:n
J .J. de Iopgh : "Algebral'. sche o ::p~cten von de loc;.Lca";
Prof .Dr H . F •cuàcntha l: "Enkele 11Jner. in de ontwikkel ing van
het [1Jgcbr~!sch f orr.-.alisMC 11 ;
Prof .Dr W reremans: 11 ::::>c axionntis che methode in de a lgcbra 11 •
In de some:nstcl ling van de bovengeno emde Commi:rnic tot Voorbereiding det• Vac:intiec ur-susscn VDmiege het Mathemati sch C"'n trum kwam geen wijziging . Op 1 .jonuo ri 1959 bestond deze Commissie derhalve uit de volgende heren:
Jr Joh.H. Wansink, JuJi.'.'lnola an fllf, Arnhem, voorzitte r; ccc1·e tc ris der· Ntclerland sc Onder-wijs commls:ne
voor Wiskunde, vertcgem1 oord1ger vnn WIMECOS;
Jr H. Mooy,
Churchill - laan 107, Amsterdorn , secretari s;
'E:rtegenw oordig0r van LI\'JENAG:CT,;
M.G.H. Birkenh~eor-, Van Breectrao t 153, Amsterdam , verte~en
woor·dig~r v:;.n \.JIMECOS;
A.J . S . van Délm,
GE:neraal Snijdcrspl élntsoen ·18 , Bndhoeved orç;
Dire(;tCL:r' van het Onderwijs kundig Studic ~entrurn te r,m::;terdnm ; oud - ~n:-ipoc:t?ur hij
het M.O . en het V.H.M.0 . ;
Prof. Or G.H A. Groshoidc F.W.zn ., Linnaeush of 72, Amsterdam ;
Jr P.G . J. Vredcndui n, Kneppelhc utweg 12, Oosterbee k, vertegen woordiger van LIWENAGEL;
J .F. Hufforman ,
Ch . cle Bour·bonlo ar. 6lf, Zeist, vertegenw oordiger V3n WTMECOS;
Prof.De F, Loonctra, Haviklann 25 , s-Grovenhog~,
tcr-1-lijl
Prof,9r- J.F. Koksm2 in de Cor..misoic de Ra~d van Bch0er verte genwoordi gdü.
1

In de ::ierie 11 Llementai rc onderwerp en vonuit hop;E;r standpurt
bclicht'1 , die voor' Amstera::in tnans reeds r:ieer aan ·1u Ja<.ir op
het progra:!l!-,a van het M1thenati sch Ccmtr-um stout, spraken in
het voorjaar :icht0rcc:n volgE:ns de hooe;let•a ren:
Prof . Dr R. Timi~n over itC:PJti.ern ethodcr ter l:'et·ek... ning van
trillingsvr -aagstukk en;
Prof .Dr Ir J . W. Cohen ovc;:- gcgcneralH iect•àe Er.ga<.. t - formulcs;
Prof .Dr P . Mullcnder OV(;r> k.:?ttlngbr eukcn;
Prof.~r B. Mculcnbel d over- oneindige cxponcnt.L a l eni
Prof.~r N.G. de Bruijn over de rtieks van Teylor en soortgelijke r eks"'n .

-11In het naj32r voerden in deze serie het woord:
Prof .Dr F . Loonstrc:; ovt.r het bt:grin deelbt:mrhcnd in àe
algebra, en
Prof .Dr A. Heyting over hoogtelijnen .
Het colloquium 11 Matrixrcprcscntnt1es van Groepen", onder leiding van Prof . ~r N. G. de BruiJn in aamenwerking met nedewerk0rs van de afdeling Zuivere Wiskunde in het nojoor van 1956
te Amsterdam gtJorganiseerd, vierd in 1958 voo,..t~ezet en in mei
tot een ofoluiting gcbrrycht ,
Tezamen met Prof . Mullender organiseercle de "fc.leling Zuivere
Wiskunde in het najanr te Amsterdam uen nieuw colloquium over
"Meet kunde der Getallen 11 (zie hoofdstulc 2, § 3 f , blz .17).
De cursus 11 Cc:ip1tri Selcctc:i uit de: Gl;)t:illc.:nthcoric(j t1.: 1 s - Gra venhage gcgcv~n door Prol' . .ur H J .1' . Jupél re, 1·wr·d in het voor jaar beëindigd .
Prof .Dr N .G. de Bruijn voltooide voot• clc zomct·vacantie te
Eindhoven zijn cursus over "MJ::itthcor·ic" (Lobcsguc-intcgratic).
Mede op verzoek ven een aantal declncmcr•s tëÏ·-pl8ätsë-m3äI<:'Eëh1J in het naJaar te Eindhoven eer bcgln met een cursus over
11

Hilbcrt - ruin!t~n

11

•

Eveneens cp verzoek gaf Prof .Dr N.H. Kuiper in het voorJaar
te Amsterdam een serie voordrachten over 11 Capita Selecta •.lit
de moderne d~.fferentiaa lmeetkunde" .
De serie or1lntercnde voordrachten, die op de zaterdae, waarop het Wiskundig Genootschap verg~dert , te Am~t~rd~n cnder
de n~am 11 Actu8llte1tcn 1' door medewerkers véln hc.t :•:::ithematisch
Centrum wordt gegeven, handelt over actuele onderwerpen uit
uiteenlopende terreinen van zuivere en toegep1stc wiskunde,
welke e;rotcndcclo voortvloeien uit door de o:fdclingen verricht
wetenschappelijk onderzoek . Achtereenvolgens vo0rden in 1958
de volgende sprekers het woord:
A.H.M . Levelt (afd. Zuivere Wiskunde): 11 0vc;r de existentie van
:;nuchy-hoof'dwaarden 11 ;
G. de Leve (afd . M."ithcmatischc St1tistitk ): 11 Dynomischc voorr'.1:-id-p1•oblcmcn11;

L

Dr C . van Eeden (afd. Mnthcmritischc Statistiek): 11 M::ixir,1aliseren
vn n een func t 1 c in een convex ge bied 11 ;
c.s . Scholtcn (Rekcnafdeling): ~Error dotccting 1 en ,error
cor-rccting 1 codes";
Dr C .G. Lekkerkerker (afd. Zuiv~ra Wiskunde): 11 Somcngcstelde
convexe lichamcn 11 ;
J . Vcrhoeff (oud-medewerker \ '"ln de afd . Zuivere 'Jiskunde):
"Niet - binaire fouten-ontdekkende codcs 11 ;
J .Th . Runnenburr; (ofd. Mnthc nntische Statintick): 11 .11.fleiding
van enige formules uit de \~Ochttijdtheorie
door deze te intcrprctcr·en als kansen";
Or C . van Eeden (;:ifd . Mathematische Statlstiok): "Een klosse var.
toetsen voor de hypothese d~t k parametçrs
e1 , . . . ,9k voldoen aan de ongclijkhe;den 9~ ~ .. ,·s:.-'
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Op het gebied van de tocge~nstc wiskunde werd te Delft, onder
auspiciën van het Nathematisch Centr-um, in het colloquium
11
Mathematinchc oroblemen uit de practiJk", door de her-en Prof.
br J .B. Alulas en .:Jr J .A. ~pélrenbcrg voordrachten gegeven over
do theorie en toepassingen van de Wiencr-Hopf intcgranlverge lijkingen.
In samcnwerki11e; met het In3tituut voo1· Toegepaste Wiskunde te
Delft 1.~erd in het najaar in deze plaats een begin gcmoakt met
een cursus over 11 Appt•oximatieth coriû 11 met als docenten àe heren Dr P.• c. Sikkema en H. J .~ ,J\. r-lunn1nk.
:'.)e afdeling Toegepaste Wiskunde vnn het Matheli1atisc..:h Centrum
organiseerde verder in het najaar te Amntcrdam, in samenwerking met het Nationaal Luchtvaart kbor•ntorium en de Rijks waterstaat, een colloquium over "Karnkteristieke nmethodc bij
partiële diffcrcntinnlve rp:elijkingen", w3a rbiJ in 'lSJ~B ~ ls
spreker optr[ld de heer .:Jr E, vnn ::>piee;cl. De mede\~erker' van
genoemde afdeling :Jr Ir :> . J . Hofsom."lcr ntartte in november
te Amsterdam met een cursus over "Vectorrekeninv , 11 •
:>oor mede\~erkcrs van de afdeling Mnthcmntische Statistiek van
het Mathematisch Centrum werden de oriënterende cursussen in
1
'Kansrekeninr:; en Mcithcmotl:;chü St3tistie:k 11 , die in 1956 en
19?7 op verzoek v~n diverse instanties waren georganiseerd
met het oog op de nogelijke invoering van de stGtistick ols
leervak in het Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs,
in Amsterdam, 0cn Ha3g, Eindhoven en Geleen voortgezet , ~c
oriäntcrendc cursussen te Amsterdam, ~en Haag en Eindhoven
resp. ccgcvcn door Dr C. van Eeden. Prof. :Jr J. hemelrijk en
de heer J. Kriens werden in het verslaeJanr tot een afslui ting gebl'.'ocht. Die te Güleen, welke gegeven W·Ot•dt door Mevr .
G. Klerk- Grobben, zal nog in 1959 worden voortgezet .
up veelvuldig verzoek h1;.rhnldc de ai'deline Mathematische
Stotistiek in 1957 te Anstcr'dam de cursus "Operations Re sca rch 11 , die voor de ccrntc maa 1 in 1954 was georganiseerd
en speci:ial is gericht op de: belangen Véln statistici uit het
bedrijfslev0n ~n van Gtaflcdcn van nndcrc wetenschDppcli jkc
instituten. De belangstel.line; wa::i zo gt·oot, dat een pcirnllclcur-sus noodzakelijk wus . B~ida cursu3sen worden in 1958 voortgezet en be~indlgd .
In het vcrslogJaar \·:erd in het kader van clezc cursus door de
heer G. de Leve een behandeling gegeven van voorroedproblem en,
terwijl in aansluiting daaraan door de heer J. Kr-iens problem~n werden besproken die verband houden met de stra~e&ische
speltheorie .

De cursus "Opleiding tot Wctenschappeli. Jk Rekenaar sier)" viet•d
door de h ... rcn J.A. Zonncvc
Nume1•1ekc \'/is ndc en F.J . M.
Barning (Analyse en Algebra) 1n het verslogjaar voor-tg~~et en
bcCindigd. Een groot gedeelte van de cursisten gaf zich op
voor het examen, dat onder auspiciën van het ':Jiskundig Genoot schap in Janu~ri 1959 voor de eerste maal wordt afgenomen .
Voor biJZOndcrheden omtrent cle leerstof wo~dt verwezen n3ar
het vcr lge jaarverslag, blz.13. De cursus werd te Amsterdam
gegeven; een nieuwe cur:;ius is in vonrbereiding.

-13De wetenschnppelijk c ~Gtivitcit~n d~r Dfdclingcn gaven mede
aanleiding tot de volgende voordra~htcn, gehouden door wis kundigen uit het buitenland, "elke deels in soMcnwcrking met
andere instanties werden GCorgsnisserd:
14 mei, :)r Morrls Hubinoff ( Phil.ndalphi<.J, U. G ./\ .) : '1Computer
dcvclopment in the Stater, i.r -·oncral and the Tr"=insac ComputGr
in particulur 11 ;
20 ?nei , Prof .M . M. Schiff-:r (Califot>nia, U . S . A.) : 11 Rclntions )
betwcen intl::rior and cxtcrior bound<iry valuc: problems 11 ;
)
1)
20 !:'1ei, Jr P.R. G~r:;bcdinn (Tonelen, Engel::iro): "N:imP.r1r.R1
)
11
anelysis of a superson1c flow with a 1~~ ·hcd shock ;
2 juni, Prof.J. Wolfowitz (:::oc·nc.11 Unlv . Ithaca, U.S . A. ): 11 Ncw
results in infor;.iation th1..?ory'1 ;
18 juni, Prof.G, Ficher<J (Rome, Itnlit:): 'Boundary v<.Jluc>s for
amilytic functions of sevcr:i 1 complex va riables 11 ;
4 augustuo, Prof . Meyer .Jw:"ss (Evonston, 111., U.3.A . ): "Hon par~metric '1\Ultiple co::iparisons for the k - s1mple problt::m 11 ;
9 augustus, Prof. A. Rényi (Bud~pest, HongcriJc): nstati::itical
properties of the digits in vnriou3 rLprcsentations of rLal
numbcrs'J;
2 septembers Dr S . K. Kn-ipow~ki (Pozncn, PolL.n): "Somc <.1pplicatiom;
of 'l'urán 's mcthod 11 ;
?
5 september, R.H . Bing (Madirion, \/_,_sc., U.S.A.): "Surf~c.:cc in E-"'·
5 september, Prof. M. Hc•nrlkscr. (Li:ifayettc, Irrd . , U. S.A .):
"Summability and the Stonc -t:ech conpactificotic n 11 ;
22 scptcr.•ber, Prof . G. Ncwcll {Brown Univ., U.S.A .): "Extr<.;MC
va lues for sta tiono ry :>toe ho otic pr::iGcss.ct 11 ;
8 oktober, Prof . G. Hnjoi:; (Buà<-pE.st, Hongorij1..): "R.:oSè~rches
initiated by l'ünkowski's conjGctur.;: on homo~encous lin0c;r foIT.Js",
18 oktober, :::ir J . Kan (Jcrur:;:i1i...m, Isré:ii:il): 'Een combinator·isc.:hE:
definitie V<ln cl0 honotopie c;roepcn";
28 oktober, Prof. H. Göt•tlcr (Frciburg, Duitsl.:::md): ":Jtabilitf:itsthcorie der l"'rnlnar·,_m Gren.,,<.chil"htl'n ·md Entstchunr dc_r Tur·bulen~
11 novcMbcr, Pref. J.H . B. KempcI'M~n (lsfayctte, Ind . , U.S .A.):
"Exacte en asynptQtische formules voor de Kolr.iogopov - Sm1rnov toet3" ,
9 december, idem, 'Ovc.:rschr1jdingsproblcMe1~ 1n M::irkovreeksen";
··1 5 november, Proi' . D. lL Iehr1cr· (Bc:rkeley, TJ .S.JI. . ): "The oolution
of polynomi<i 1 1;,,1u;:i t ions".

Voor enkele rindare voordrncht<.n, cu·sussl;n of collo1:iuiu vnn Me.::r
gespccialisccrrlu a··rd, bijeenkomsten von wct•kgrocpu., commissies
l. .d . , die door het ~!athcm:;itisch Centrum in 1958 werden georgani :;cerd of \'iaarmir> mede\'1erk1.;;rs v'ln het :Vlothematiscr. Centrum hun
medewerking verleenden, wordt verwezen nDar de 3fzonderlijkc
verslagen der dcsbctreffund0 gfdelingcn, die in dit Jaarverslag
zijn opgcnome:n .
c . Van het mcrcrdeel der voor:.lrachte:n, cuc.' 3ussen of colloquia
werden, zoals ge\:oonliJk, ::iyllabusse:i vE::rvonc·digd, die fl'1n de
toehoorders koste locs \-ioràcn vet"> trekt. Voor publicatie geschlk:=_:ix::~~-~wuen en 1·:ctt:nschappel1. jke 1·a1-'µor·icn werden tegen t:en
1) Zie het colloquium, vermeld in h~ofdstuk

3§ 3

c, blz. 22 •

-14r edelijke vergoeding verkd .jgbaa r get:1tcld, dan wel c;cbruikt
als r uil object met 3nderc wctcnGc huppelijkc instantiaa .

S 10. Buitenlandse bczockér3
Ook in 1958 b~zochten talrijke bu1tcnlcnàers voor kortere of
l angere tijd het r:athcmatisch Ccntr·um, ol dan niet op uitno diging von de Rond von Beteer . Deze bezoekers , uitcrnord voor
het mcrende~l mathematici, waren in vele gevallûn bereid aan
hun bezoek een voordr:~cht te: vc:rblnden over een onderwerp op
het terrdi~ hunner o~derzo~kingen . Voor een overzicht der
voordrrcht..:n die zijn gehouden door mc:ithe:rwtici uit het bui t enland , z1a § 9, bl z . ~3 . In ~nk~l~ gevallen namen de gas ten ook deel aon colloquüi of woonden i nte rne wcrkllcsprckin gen i n de Dfde l ingen bij .
Van de bezoeker•::; worden hier genoemd ( i n volgorde vûn bezm,k ):

L. Takács (Eudapest, Hongarije)
I. N. Sneddon !Glasgow, Sc.hotlond)
J .M. Bcnnutt Sydnéy, Australiü)
J . Myciclski Wroclaw, Polc:=n)
G,!), Mostow (Balt:ir.'!ore, t: . S.A.)
H. Krug (Dtiascldorf , Juitslund)
M. Rubinoff (Philndelphic , U. S.A . )
H. ~old (UppsalJ, ~weden )
~ . M . J . dish~Pt (Aberaeen , Schotlnnd)
i11.G . Mend0nholl (Roleigh, N C" U.S . A. )
M.M. Schlffc.r (Cal:lfornia, U.3.A .)

P.R. Gorobedü:n (Londen, Eng<.Lancl )
J . Wolfowitz (Cornell Univ . , lth~co, U.S . ~ . )
G. Fichcra (Rom~, Itc l ië)
J. Sz1bó (Budapest, Hongorijc)
A.A. Kadis (Caïro, Egypte)
H. Olscn (TronJhc1m Noorwegen) met een a~ntal
:-1eyer Dwnsn (Ev~r'3ton , Ill . , U.S.A . )
Ch . Strachey (~ondcn , Engeland)
G. Freud (BudOl'k:>t, Hongar.ijo)
J .R. P1sta (WAshington, U.S.A. )
P. R~b1now~tz (Rchovoth, Isr~~1 )
R, I, , 'ndurson (Ralr.igh, N.C . , U.8.i\ .)
A. RénY.1 ( Buclc:;cst, Hong~1riJC )
1

P . S:rJo,-i (Bud~ '"st, Hong1rij~. )
J. Knrnmat'l (c. ~· '-• Z1átsc.rl:-ind)

TS .Motzkln (Lo& ~ngelLB, Calif . , ~ . S . A . )
R.E . Mc:>owcll (L9r"'yctte, Tnd . , U. S .A.)
S . K. Kmpowski {P0znan, folc.n)
L. Katz (E0st LCinsing, Nichigän, U. S.L)
:1rv ') , Gilfo:r:1
(ihshington, U S.A . )
~ . ~ Righy (W~shlngton, U.S.A.)
J. H. B. Ker"!pcr··nn (Lélf<lyc:ttü, Incl .( U.S./\ ,)

R. H. Bing

(Madi~on ,

Wisc .,

U . S.~.J

M. IIenrllrn'-'n ( Lni'oye:t tc, Ind . , U.S .A.)

R. M. Wilbnns (Nieuw Zee l and )
P.C. Hamm~r ( Madison , Wiscons1 n, U. S , A. )

M. A. Hyman ( New Yor~c, U.S . A. )

studen~en
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~

G. Newell (Brown Univ., U S.A.)
A. Jcnsen (Kopcnhag.:m, Dcnemarkcnl
11
11
11
H. Lundgrcn ( "
1
11
11
11
P . Andersen (
F. Carroll (Lafayette, Ind .. U . S.~.)
G. HaJOS (Budapcst, Hongarij~)
E.F. Wccks (California, U.S.A.)
T. Saaty (Londen, Engeland)
D. Kan (Jerusalem, Isrnël)
H. Görtlcr (Freiburg, ~uitsland)
F . Ficdl~r (Urbana, Ill,, U.S.A.)
J . H. Lehmer (Bcrk~l~y, Cal:i.f., U.S.1L)

~is~ E. Lchme1· ( ''

11

G. W. Medlin (Oak Ridge,

u.s .A. ).

-.-~-.-. -

11

)

- 16Hoofdstuk 2
Verslag van de afdeling Zuivere Wiskunde

~

1 . Leiding , De afdeling stond onder leiding van Prof .Dr J . F.
Koksma, deels in samenwerking met Pt'of . Dt' N . G. de Bruijn.

§

2 . Personeel . Als medewerkers waren in 1958 gedurende het ge-

hele Jaar aan de afdeling verbonden ~r C.G. Lekkerkerker
en de heer A. H.M. Levelt, terwijl Prof . Or ~ . G . G. van Herk,
medewcr·ker van de afdeling Mathematische Statistiek, voor
een de~l van zijn tijd wurk in de afdeling Zuivere ~iskunde verrichtte . Verder via!: nog de eerste maanden van het
Jaar als medewerker aan de afdeling verbonden Dr W. Pere mans . In verband met diens benoeming tot hoogleraar aan de
Technische Hogeschool te Eindhoven verliet hiJ ~er· 1 april
,
de dienst van het Mathematisch Centrum,na een 92 - Jarige dienst.
De medcwerl<ers Dr •.:; . G. Lckkerlcerker en A.H.M . Levelt kregen
verlof om gedurende een deel ve>r1 hun tijd andere werkzaamheden te verrichten, de eerste onder meer als docent van de
cursus wiskunde, uitgaande van het Nutsaeminarium voor Pae dagogiek (opleiding akte M. O. A) en de tweede als lid van
de examencommissie voor de middeJ.ba ;.~0 akten in de m.skunde .

§ 3, WetenschappeliJke werkzaamheden . De werkzaamheden bestonden
uit wetenschappelijke onderzoekingen, organisatie van en
medewerking aan colloquia, en het gever van adviezen aan de
andere afde l ingen en de bibliotheek, alsook aan personen en
instellingen buiten hGt Mathematisch Centrum . Voor de rapporten, syllabi en pub l icaties van deze éli 'deling wordt ve1·wezen naar blz . 19 .
a. Prof . Dr W. Peremans voltooide een voorlopig manuscript
van een omvc:ingrijke gemeenschappelijke publ lcatic met Prof .
:Or N.G. de Bruijn betreffende analytische ft,nct:les in Ba nach-aleeb ras (zie vorig Jaarverslag, blz . 18).
b . Ool<: dit Jaar zette Dr C . G. Lek1cerkerker ZiJn Gystematische bestudering en verwerking van de literatuur aangaande
de meetkunde der e;ctallen voort . Ove: resultaten, ten dele
in het vorige jaar verkregen, hield hij een voordracht in
de serie Actua litcttcn~J getiteld "Samengestelde conve;cc
lichamen" (Rapport 012 J , en correspondeerde hij met een
buitenlandse mathematicus ( Rapport O?O) . Verder hield hij
over een met de meetkunde den getallen samenhangend pro bleem een voordracht op het internationaal congres te Edin burgh, getiteld "On the convergence of infinitc sums and
1ntegrals" (zi~ punt gen vorig jaarverslcig, blz . '19,pun t e:).
Een nadere oublicéltie- hierover is in voorbereiding . In het
na.jaar werd, mede onder leidint;; van Dr C.G. Lel<kc"kerker ,
op het Mathemotisch Centrum een colloquium over meetkunde
_?_::_:-'_g;_?~~]-]-en e;eorganisccrd (zie punt f.) .
1) De assistente van de afdeling> Me.j. W.F.Wijle , verliet per
1 augustus het Mathematisch Centrum wegens het aanvaarden
van een betrekking bij Bull Nederland N.V.
2 ) Zie hoofdstuk 1, § 9, blz . 11.

-17c . De heer A.H . M. Levelt zette zijn onderzoekingen en li tero tuurstudic betreffende p;c:gcncra lis eerde hypergeomet ri sche reeksen en Heinc-rcckoen gedurende h&t gehele jaar
voort. De resultaten hiervan zullen t.z.t. in een p8ssende
vorm worden gcpubliceerrJ. v~rcler rondde hij een onderzoek
over e0n zeker randw<iardcpr·obleen {zie vorig jaarverslag,
blz . 19, punt h) af, en hield hij een voordr~cht in de serie
Actua litcitcn-; getiteld 1'0ver de existe:ntlc van Cauchyhocfd1~aardcn11 (Rapport 004). In het colloquium 11 Matrlxreprcscntatics van Groepen" hield hlj een serie voordrac1:ten
(zie ptmt f.) .
d . Ben ondcr~oek van Prof.~r C.G.G. van Herk over volledige systcm,~n van trigonomL trJ.:;chc f'..lncties werd verder
voortgezet en uitgebreid . Cvene~ns word voo~tgczet een onderzoek over het spectrum van een functie, die r;nmcnhangt
met de zctafunctie vrin 'R1n!"l;inn; hc>t was mor;elij\<: tien ouder
resulta~-it te bc~:ijzcn onder de oorspronkelijke ::ipectrumdcfinitic van Wi~ner, terwijl dit te voren alleen onder een
cnigszinc andecE: spectr•..unàefinitie w::is gelul<t.
Een methode voer lineaire p1·ograrmncring werd ontworpen die
afwijkt van de in de litct•atuur gcvor.àen methoden. Wiskundig is deze ulter3t eenvoudig en komt neer op het bepalen
van het minimum van een convexe functie. Een vc:in de voorde lcn t s, dat de primaire in forma tic in het geheugen niet
wordt vernietigd (zoals bijv. biJ de Simplex-methode gebeurt). In overleg met clc loicling van de Rclwnnfdc llng is
beslot•'n deze methode voor de X 1 tf' codet•cn.
e . 1e vroegere medewerker dn heer J. Verhoeff hield in
Te 'Crie Actualiteiten een voordracht over 11 Nict-bin1ire
foutenontfü.kkende codes " (Rapper~ 01~) .
f. Het in het vorige Jaarverslag genoemd~ colloquium over
·~fatrixr·c.pr0sentaties van Groepen, dat onder leiding stond
van Prof . Dt· N.G. de Bruijn, wer:l in !'lei van dit jaar bc eindigd. Spreker wa3 de heer A.H.M . Lcvelt, dle een uitvocrlee behandeling gn f van do re.presentatj e8 v~n cle volledige lineaire groep.
In oktober werd begonnen met t:cn colloquiu".ll ove1· Meetkunde
der Gct""l len . Dl.t colloquium, dat onclcr lEddlng staat van
Dr C .G . tekkcr>kerker en Prof . ::-1r. P . M11llcnèe1~, fungeert tevens "Il 1 gezamenli.jk colloquilllTl voo" studenten v<Jn de Gemecnt1.;; l.i.Jkc cm van de Vrije Univcrsitci. t . :>r ~ .G . :ekkerkerkcr hield twee inlcidc.ndo voocd1·:-ichten.
Voorts namen de med~werkers Dr C.G . Lekkerkerker en A.H.~.
Levclt onder meer deel aan een colloauium over topologische groepen in het !.futhenotisch Instituut te An~tcrdam.
Beiden hielden ~-n dit colloqu1u.n cn.tgc: voor·Jr·öçhl~n.
g . De ~cdcwcrkers Jr C.G. Lekkerkerker en A. H.M . Levelt
namen dool aan hot 11e ViCrj~HlrlijkGe internntionrilc congres vnn müthcrnatici, tl..it ditm8éll te Eiinburgh werd gehouden ( 11~-21 aue;ustus) . Eer·stgcnoemdc hielcl dnD r een voor·drncht (zj_~ punt :e_). Dr C .G. Lekl<crl<erkcr nam begin scp -

-18tember ook deel aan een congres over functionaalanaly oe te
Pisa .
h . Regelmatig werden door Dr C. G. Lekkerkerker recensies
geschri.;ven voor de Mathcmatical Reviews .
i . In de loop van het jaar werd een aantal manuscripten
oeoordeelcJ. In verschillende gevallen '.·1crdcn voor:.itcllen
tot w14ziging gedaan (zie Rapport 017).
j. De medewerkers ~r :.G . Lckkerke~ker en A.H.M. Lcvelt
voerden çcn opdracht uit voor een buitenlandse uitgevers maatschappij (Van Nostr•and Company, Ine., Princeton, N.J . ,
U. S.A , ) . Deze opdracht had betrek!<:ing op een mecrtallg
woordenboek van ca 1500 wiskundige woor~en en uitdrukkingen en behelsde de vert:lling engels-duits virn deze ter·men .
voor de vertaling van woorden op tocgcpast - ~iskundig terrein werden medewerkers van andere afdelingen ingeschakeld.
k . Verncheidene malen werdC:n r.,cdcwerkc1·s ·1an andere afdeTingcn van advies f;l'dicn':l . Ook werden ndviezcn verleend
aan de bibliotheek, met name inzake de nan3chaf van nieuwe
boeken. Enie;e ma lcn 11c t•den problemen, voortvloei<:.nde uit
theorettsche en experimentele onderzoekingen in n::ituui•kun dige labor<Jtot•ia, opgelost en 1-1crden de resultatcm in ropporten ncergelet;d (zie Rapporten 001, 002 en 006). MQt
particulieren werd geco1·rcspondeet" d over kwcstic:J van uit eenlopende a"1rd, 1-Jaar·onder ook beantwoord ...n.;; 'an vragen
gesteld door nl11<1tcur:3 en oseudo - wislrnndigen . ;:)e heer
: .H.M . Lcvc:lt verleeYJde enige adviezen over kostprijsbe rekeningen aan een wate:rlc:Ldingbc driJf in Zceuw::i-Vlaande ren .
§ 4 . Cursuss(..
. Je ln het n;.ijaar van 1957 te Eindhoven be gonnen "'-'! :is van P••of . :.)r- N . G. de Bru.i.jn over 11 Lebesc;ucintegral.i1.: werd tot de grote v acant1e doot· hem voortge zet. In het najaar begon hij in ae genoemde plaats een
nieuwe cur·sus ove1• 11 Hilbcrtt'uimt•Jn: 1 •
b. In do in het najaa~ van 19S6 te Amsterdam begonnen cursus, die opleidt tot 11 WetcnschappeliJ k Rekenaartstcr)"
werd dooe de heer F .J . M. Barning in het vcrslélgjaar k behandeling van de: a::.gebra on de differentiaal- en 1ntt; graalreken1ng voortgezet. Genoemde cu •~sus werd <ian het
einde van het jaar tot een afsluitin~ gebracht(zie ook blz.12),
c . In september ·1958 verscheen van clc hand van Prof .Dr·
:fr.G. de Bi·uijn bij de Noord-Holl::inösc Uit 5 evers Muatschap pij te Amsterdam een werk geti tcld 111\Jymptotic Mcthod::i in
Analysis 11 , ontstaan uit cursuss0n die hiJ voor of vanwege
het MathemnttGch CentruM heeft gehouden te Amsterdam en
Eindhoven .
s!_ . 'C€ hesprekingen in de werkgroep ::iociologen- mathematici
werden voortgezet (zie vorig jaarver::ilag blz . 20, punt~ en
dit jaarverslag hoofdstuk 4, § 6, blz. 31 en B 7 D 4, b l z . 36 ).
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ê 5.

Rapporten, syllabi en publicaties vnn de afdeling Zuivere Wiskund<..:

001
002
004
006

012
014

A.H.M. Lcvclt, Een randwaardcprobleem, 2p. (intern)
C . G. LekkE:rkerkcr, On intep;rals ovc1' (O,co) of functions
of the type f(t) = exp( - x '(t))-1, 6p .
A. H. M. Lcvelt, Over de existentie van Cauchy-hoofdwaarden,
8p . ( "Actualitc..itcn").
C . G. Lekkerkerk1,r en A.H . M. Lev~lt, Ber~k.:ming var een integreal, met supplement, 3p .
C .G . Lckkerke1•lct:l', SarncnGestelck: convexe lichamen, 1J?.
( "Actun lit1::itcn 11 ) .
J. Verhoeff,
Niet-binaire foutenontdekkendc codes, 4p .
( "Actualiteiten" ).

017

J .F. Koksma en A. H. M. Lcvelt, Over een randwaardcprobleem
voor dubbelpcriodickc functies, 2p. (brief -

020

C .G.

rapport ).

MR

On a transfer· tirinciph. fo•· ~oinpound
convex bodies, 3p . (briefrapp0rt) .
A. H.M. Lev1::lt, Rcpresentatico van de voll..:dig< lineCJ ire
eroc;p, p . 7'.)-108 (colloauium ''Matrixrepreoentatics van G r·oe:per,") .
V::kl~crk0t'lc.:r,

MG

C . G . Lel<kerkerl<Ei" e . a . , Inleidend1: voordract1t; stelling
van Minkowski; inhomogene minima; ?e stelling v~rn Minkoviski, p . '\ - 1!~ (colloquium
"Meetkunde der not::illcn") .

LE
HR

N.G . de Bruijn, LebêSguc-intcgratic, S1p . (cursus Eindhoven),
N.G, de Bruijn, Hilbertruimten, 76p . (cu ·sus Eindhoven)~)
C . G . Lr1kkerkerk.;)r, Lattice point<; in unboundc.d point sets,
Pcoc .Kon .N.... c~ ./l.lc.:ic;. v , 1,Jet" /\ ( 1, I ndag . Math . 20,
p . 197-216 .

§ 6 . Syl l abi vun voordrachten in ûe scrivs ''Actualituit<::n" 2n '"€le menta ir<~ onderw~1·pen vanuit hoccr _?fandpunt belicht"
11
~ · In de serie
!~ctualitelten", onder auspicH:n van de ::ifdeling
geo1."ganlseerü, verf;chencn beha lvc Ge r.~eds genoemd.: t"apporten
004, 012 en 014 de volgende rappopten:

G. de I~ve, ~ynamische voorraudproblcmcn. Üp.
C. v~n Ecdcn, Het maximaliser~n van een functie
in een zeker convex gebied, óp .
011
C.S . Scholten, Zelf-controlerende codes, 9p .
016 = SP 66
J.Th.Runnenburg, A probabilistic int~rprctation of
some formulCJc in qu•?ucing theory,
---------11 p .
1) Gedeçlt~ li jk in 1959 gereedgekomen.
007
009

S 230 (V19)
s 234 (v::.::o)
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SP 65

C. van Ecden, A ~lass of tests for the hypothesls
that k ~ara~aters s1,•••J9k' satisfy
the 1nequal1ties b ~ •.. ~Ek, 9p.

1

b . Syllabi van voordrachten in je serie 'Elementaire onderwerpen
vanuit hoger standpunt belicht" 1)welke :JCl'iC: eveneens onder
ausplciên van de afdeling wordt ~c~rganiscerd:

003
005
008
010
013
015
018

R. Tirrimnn,

Iteratiemethoden ter berekening van trillingsvraagstukken, Bp.
J.W . Cohcn,
Gegeneraliseerde Eng3ct-formules, 12p.
p. Mullender,
Over kettingbreuken, 1p .
B. Mculenbeld, Oneindige axponcntialen, 2p.
N.G. de Bruijn, De reeks van Taylor en soortgelijke reeksen,

6p.

F . Loonstra,
A. Heyting;

Het beg1•ip deelbaa1•heid in de algebra, 3p .
Hoogtelijnen, 2p.

-

1) Zie hoofdstuk 1, §

. - .- .- .-

9, blz. 10-11.

- 21Hoo f ds tuk 3
Verslag van de afdeling

§...

1.

§ 2.

Toe~eoaste

Wiskunde

Leiding en personee l . De afdeling stond gedurend e het gehele Jaar onder Ieioing von Prof . Dr D. van Jantzig .
Medewer kers waren Dr H.A. Lûuwerie r en Dr Ir "D . J . Hofsommer . Per 1 november trad de heer B . R. Damo;;té, cnndidaa t
in de wiskunde , in dienst als assisten t .
Wetenscha pp~lijke

a . Ook dit

werkzaarnheden

JaAr werd een rroot gedealtc

v~n de tijd besteed aan met de Noordzee 1n verb~nd staande hydrodyn amische nroblem~n . ~e volgende onderzoe kingen werden verricht:(d e TW-nummers staan op de rapporte n,vermel d in§ 4,blZ.23)
1 . Dr Lauwcrie r onderzoc ht de vrije beweging en van een
zee in de vorm vnn een aa!'l drie ZiJden door kusten inzesloten half-one indige strook (TW 46) .
2 . Een uitvoeri ge studie van Prof . Van Dantzig naar de
eigentri llingen vnn een rechthoc kiG meer en een aan
een oceacln grenzend e rechthoe kige baoi werd afgeslote !'l
(TW 49 en Scriptum 8; in het Jna ~ver3lag van 1957 werd
deze studie ten onrechte als TW 46 aangekon digd).
3 . In aanaluit ing aan dit onde~zoek beschouw de I r Hofsommer nog de eigentri llingen van een aan een oceaan gren zende half-cirk elvormig e baai ('IW 47) .
4 . Het onderzoe k na0r de invloed van een willekeu rig wind veld op een sectorvo rmige zee leidde tot een interess3nt probleem , nameliJk een functie van Green te vinden
welke binnen de hoek aon een vergelij king va1~ Helrnholt z
voldoet en waarvan aan elk van de benen de ofgeleicl c i n
een voorgesc hreven richting verdwijn~ . ,it probleem
wr->rd opgelost door Prof . VDn Dontz1,- en ')r Lauwe1·ie i· .
De oplossin g van Frof . Van ~antzig i~ neergele gd in
TW 51 en gepublic eerd in de Proc~çdings van de Konink lijke Akademic van Wetensch appen .J Het onderzoe k van
~r Lauwerie r zal in 1959 worder ~e,.,Jbliceerd .
5 . ;)r Lauwerie r onderzoc ht de invloed van enkele unifot•me
windveld cn op een zee in de vorm van een aan drie ziJden door leus ten ingeslot en ha 11'- oncindig e ut rook
(TW 52) . Het overeenk omstige probleem voor een aan een
oceaan grenzend e rechthoe kige baai werd eveneens in be handelin g genomPn en zal in 1959 zijn beslag vinden .
6 . Als een speciaal geval van het in a4 Gestelde probleem
beschouw de :Jr Lam•:er ier de invloed- van een windveld cp
een zich alziJdig uitstrekk ende zee, waarin zi~h een
half - oneindig e hinderni s (landton g) bevindt (TW 50) .
7 . In het najaar werd een onderzoe k begonnen naar de inv locd van een niet-unif orme diepte en na;:i r de invloed
___:'!3_n__n_i_e_t-homorenc windveld en .
1) Over dit onderzoe k hield Prof .Van Dantzig op 29 november
een lezing voor het Wiskundi g Genootsc hap .
1
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b . ;)e methode van "r Lom-1ecier voor het ontwikkelen van
een functie in een Fourierreeks met voorgeschreven phasen
werd met het oog on numerieke toepassingen door Dr Hofsommer uitgewerkt (TW 48).
c . I n opdrncht van een provinciaal waterleidingbe drijf en
e nkele industrie~ n werden onderzoekingen uitgevoerd(~ o.a. TW 54
d . De door Dr Lau\'1ericr gevonden bekroonde oplossinb van
een door het Wiskundig Genootschap uitgeschreven prijsvraag werd in rnpportvorm gepubliceerd (TW 44) .
e . Op ~erzock van een hoogleraar in de chemie stelde ~r
'Lauwerier een onderzoek in naar de voorwaarden \'1aaronder
een ruimtelijke zeshoek bewegelijl< k<in zijn (TW 45) .
f . Dr Hofsommer verleende medewerking onn een opdr<it'ht van
êè n hoogle:roa:r in de geop~ysica om het a::irdrcli~f naar bolfuncties te ontwikkelen en aan hiermee samenhangende on derzoekingen . Zie hiervoor het verslag van de Rckcnafde ling (R344,R 478 , hoofdstuk 5, § 2 A, blz.46 , 49) .
g . Zoals in het algemeen gedeelte van dit jaarverslag op
olz . 2 werd vermeld, bezochten Prof . Dr D. van Dantzig en
Dr H . A . Lauwerier de 11 G.A. M. M.-Tagung 11 i r1 SaarbrUcken van
8- 12 opril 1958 . Pr.of . von Da ntzig gu f dna r in een grote
voordracht een overziftht van enkele aspecten van het werk
dat door de a <'del in{; 'J:oegcposte \Jislnmde is verricht in zake h~t Noordzeeproblee m (TW 53,wordt binnenkort gepubliceerd in het Z . A . M. M. ) • .:::>!' Lauwet•ier besprak in een voordracht in het bijzonder het in ~6 genoemde probleem
(Z . A. M.M . 38 (1958), p.1-2 , zie- TN 2 § 3, blz . 23).

§.3 .

Cursusse n en colloquia
In he t kader van de Afdeling Toegepaste Wiskunde is in
1958 te Amsterdam een aantal cursus3en en col l oquia gegeven,
die ook zijn genoemd in het algemene gedeelte, hoofdstuk 1 ,
ê 9, b l z . 12-13 :
Ê.· Dr Hofsorr.mer begon in het najaar een cursus over Vec t or rekening, die z i ch in een grote belangstelling mag verheugen .
2_. In samenwerking met het Natiom1al Luchtv aar tlabor atorium
e n de Rijkswaterst aat werd eveneens in het najaar een begin
gemaakt met een colloquium over Karekteristieken methode bij
partiële differentiaalve rgelijkingen, onder voorzitterschap
van Dr Lauwerier .
~· Vermeld dient tenslotte nog te worden het goed geslaagde
colloquium over Randwaarde-prob lemen , dat onder voorzit t erschap van Prof . Van Dantzig op 20 mei werd gehouden en
waarin de volgende sprekers het woord voerden :
Pr of . M. M. Schif fer (Stanford ) : 11 Relations between int erior
and exterior bounàary value problems 11 ;
Prof. R. 'fimman: 11 Singular potentials for the Neumann problern11 •
Dr P .R. Garabedian (Londen) : 11 Numcr1cnl Analysis of a
s 11rersonic flow wi th a detached shcck 11 ;
Dr H. A. J,auwerier : 11 Boundary va lue problems and trigonometrica ·
expans i ons 11 •

-23§ 4.

Rapporten en publicaties van de afdeling Toegepaste
Wiskunde

TW 44

H

TW 45

H.A. Lauwerier,

TW

46

A.

H.A .

Lauwerier,

Lau~ieriE:r,

TW 47

D.J. Hofsonmcr,

TW 48

D.J. Hofsommer,

49
D. van Dantzig,
(Scriptum 8)
TW 50
H. A • Lauwerier,
TW

TW 51

D.

TW 52

H.A . Lauwericr,

TW 53

D.

TW 54

H ,J\. LauwGrier,

van Dontzig,

vnn Dantzig,

D. J. Hofsommer,

TN

2

H.A. Louwcrier,

The surface charge of a scmi-infinite
cylinder due to an axial point charge, 14p .
A note on flcxiblc hexagons, 5p.
Free motions in D rotating sea which has
the form of c scmi-infinite strip, 13p .
Free oscillations in a rotating semicircula r bay, 16p .
On the expansion of a functio11 in a Fouri1::r
series with prescribed phases, 11p.
Free oscillations of a fluid in a rotating
rectangular basin, 35p .
A unifot•m \~indfield on a rotating sea in
prcscnce of a semi - infinite harrier, Sp .
Solutions of the ~quation of Hclmholtz in
an angle with vanishing dircctional derivatives along cach side (ook verschenen
in Proc.Kon . Ned.~k . v . W~t. Series A, 61 ,
Indag.Math.20, 1958, p,J84-J98) .
The influcnce of some uniform windfields
upon a sea h~ving the form of a semi infin ite strip, 15p .
Einigc :ma lytische Ergebnisse über die
Wasserbewegung in cinem untiefen Meere; 2Jp.
(verschijnt binnenkort in Zeitschr . f .An gew. Mat~.u . Mech.) .
A diffusion problcm with chemie al reaction,
11p. (ve~schijnt binnenkort in Appl . Sc . Res . )
Note on the compucat1on of the zcros of
functions S8 ti~fying 1 second or>dcr dii'ferentl:;l cquntion (Math. Télbles and Othvr
Aids to Comp. XII (1958) p.58-60).
Der f.influss eines homogcn~n Zelt-abhà'ngigcn Windfeldc:s auf' ein rotierendes Meer
mi t ci.nem h<i lb-unendlichcn Hindernis
(Zeitschr. f ,Angew. Math . u .Mcch . Band 38
(1958), S.1-2) .

-'
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Hoofdstuk 4
Verslag van de afde l ing Mathematische Stntistiek

§ 1 . Algemeen overzicht

:9e werkzélamheden van de: lciàing en de medewerkern van de
afdeling waren in 1958 in meerdere mate dan voorheen ge ric ht op theoretische onderzoekingen (zie§ 3) . Daarnaast
werd een aantal cursusser gegeven ( z ie§ 4) . Het aanta l
problemen dat door opdrachtGcvcrs uit de medisch - biologische sector werd voorgelegd was zeer groot (zie§ 5). Als
in de vorige Ji:lren wercl contact ondechoudcn met industri ele ondernemingen en advicsbureaux.
In de loop van het jaar wc ~d élan de afdeling een opdracht
verstrekt door ~en buitenlandse commissie, nl . door de
Deense "Thyborj15'n Commission", die een onderzoek instelt
naar de noodzakeli,jlcheid, op enkele plaatsen de zeedijken
langs de Deense kust t~ ve:rhogen . Op 22 september 195~
brachten enk~le leden van deze colTll!lissie een bezoek aan
de afdeling.
Prof .De D. van Dantzig werd gekozen tot "Fellow'' van de
11
Amer·ican Statistical Association". Deze onderscheiding
werd hem verleend als blijk van waardering voor zijn werk.
Evenzo werd Prof . Dr J. Hr;melrijk r:;ekozen tot 11 Fellow 11
van het "Institute of Mathematical Stat1stics 11 •
Door het International Statistical Institutc is dit jaar
besloten, een tijdschrift uit te gevcn,waarin uittreksels
worden gepubliceerd van methodo l ogische artikelen over
wanrschijnlijkheidsthe oretische en statistische onderwerpen . Prof. Van ~antzig werd h1o~voor aangezocht als re gionaal redacteur voor Nederland en Bclgi~.
Prof. Van Dantzig, J. Th . Runnenbutg en Ic A.R . Bloemcna
vJOonden een gedeelte bij van het 11 2nd Tcletraffic Congress"
dat in juli 1958 in 's - Gravunhage werd gehouden .
Prof . Van ::>antzig en Prof . Hem8l1'.'1Jk ·.~oondEön met vier medewerkers van de afdeling, t . 11 . Ir·.A. . R. Bloemena, DrC. van
Eeden, Ph . van Eltercn en J. 'l'h . Runnenburg, de 31e zitting
bij van het International Statistlcal Institute, te Brussel.
Het grote aantal buitenlanders, dat een be~oek bracht aan
de afdeling, storcl merk in vcrbn;1d met dcz(; zitting van
het I.S . I. en ook met hc:t "International Congress of Mathc maticians 11 , dat in Edinbur·gh wet'd gehouden en dooi~ Prof .
Van Dantzig werd biJgewoond .
Tijd~ns een verbliJf van onk~le dagen te Amsterdam, bracht
Prof. J, Wolfowitz (Cornell University, Ithaca, U.S . A.)
enkele bezoeker: nnn de nfdE.:Jing . 7Jjn biJZOndere belangstelling voor het werk van de medewerkers en de lcvendig0 discussies die op een officieuze werkb~spreking met hem werden
gehouden, moge:n hier speciaal worden gememoreerd .

-25Prof . Meyer Dwass van cle North West~rn University te
Evanston, Ill., U.S . A. was gedurende een maand als gast
in de afdeling werkzaDm . Hij werkte hie aan onderzoekingen over stochastische processen . Voorts hie l d hij
een voordracht over simultane betrouwbaarheidsinterva llen.
Andere buitenl9ndse bezoekers waren:
L. Takácz (BudapGst)
H. Wolq (Uppsala)
~ . M . G. Wishart (Aberdcen)
M.G. Mendcnhall (R8l~igh N.C . )
R . L. Anderson (Ralcigh_ K.C. )
L. Katz (Michigan State Univ.)
Mrs J, Gilforn
F. Rigby
van het Office or Na vu 1 Research
Th . Saaty

l

Prof . Van Jantzig trok zich turug uit de lntcrnationalc ( cn
de nationale )~ommissie voor normali::rntic. van stat:i..stische
begrippen (!.S.O. ) . Het no~malisatiewcrk op dit gebie~ zal
door het Intcrnationnl Statistical Inctitute (I . S.I . ) ter
hand wordr:.n genomen . In de subcomm1 ssiE.., die hiet voor is
opgericht, heeft Prof . Van Jantz1g zitting .
Op de 31e %1tting van het I . S.I. i n Brussel werd h2t besluit genomen in te stellen ceï' 11 I.S . I. conunittt!e on
statlstics in the Phycical Sciences'', in welk conunittee
Pi>of. Van :Jantzig eve:ne;ens zitting hc:eft .
§ 2.

Personeelsbe zet ·n:-ï"
:Je afdeling staat onder l e i ding van Prof.0r D. van Dantzig .
Verder waren op 1 janua r'i 1958 aan de af'delinr, verbonden:
Adviseur voor de Statistische Consultati~: rrof.Dr J . HemelriJl
Sous-C h~f:
Ph . van El terE:n
Mc-dcw0rker>s:
Ir A.R. BlocmenD
Mcvc . G . van Eedcn
Prof.Dr C.G.G. van Herk
J . Kriens
G. de Lev0.
J, Th. Runncnburg
Assistent-mcdewecker&:
Mev~ . G. Klcrk-Gr>obben
W:j. I!• .:J. l;J'!bel<e

As sir:; temt en:

J. BonnJ.nga

Mej. 2. Korswagen

M< J . H.A . Kuipers

'i' .".

Technisch-assistenten:

Stcutr:J

c J:l . o.

Brussee

P .G. Pelle
MCJ. Th. V9n WiJk
Secr€taress~-typistc:

Mi:{j,

A. A. Pnbcr

- 26~e heer Ph . van Elteren werd met ingang van

noemd tot Directeur van het
van de R . K. Universiteit te
van sous-chef neerlegde, is
van d.:: tijd we;r!·za~m in ht!t
chef werd hij op 1 mei 1958

1 Juli 1958 be Instituut voor Toegepaste Hiskund'Nijmegen. Hoc1~~1 hij zijn functie;
hij nog voor een groot ged~elte
Mathematisch Ci' cntrurn . Als sousopgevolgd door Ir A.H. Blocm~na .
11

De mcdcw.-:rkste:,r Mevr. '.'.: . V'ln Ee:;den promov1:.ccrdc
cum laudc
4 juni 1958 aan de Gemeente Un1v~rslteit te Amsterdam tot

11

op

doctor in de ~lic- en nn tuur kunde. Promotoc "ia s Prof .Dr D. van
Dantzig. De; titel van het proefschrift luidt: "T<Jsting and
Estimating ·ordr,red pé11~amett..rs of probability distributions".

De heer J . Bonninga legde met goed gevolg het doctoraal-examen
wis- t!n natuurkund1:; af, en verlietpe:r 1 oktob-:..r 19'.:>8 de ard::.ling om C€n functie bij 13en adviesbureau t0 aanvaard.·n .
De heer P . G . Pelle slaagde voor het txam<:n M. 0. -A vJi3kundc.
en we1~d m:-t ingang v2r 1 novLmbe,• 1958 bcvo;.'dr~rd tot assistent.

Mej. Ir D. Wabcka vcrllet de ordeling op ~G februari in v~r 

band mf:t haar voorg6nomcn vertrek naar a~ Vct''-'nigde Stat"'n .
Zij trad daar in het huwelijk met de h~ec H . Kesten, die ook
als m(:;dE::wcrker aan de Statisti:;;chc Ai'dcl.J.ng verbonden is ge-

weest.

De volgende personen

werd~n

in 1958 aang&steld:

K.J . APwcrt, per 1 Sçptembcr,als technisch-aosistent
A.H . Haitsma , per 15 scptembc-!r, als assistt.nt

D. Vonk,
per 1 novcmbeGalc techni~ch-ass1stent
Mej . G.S. van d~r Sluis, per 8 nov~mber,als sccrctaress0-typ1stc
Mej. G. Fortuin, per 24 november,als teuhni3ch-assistçntc

S . C . van \'kstrhcmi'n, per 1 januad. 19~~9,als assistcnt-med\.~~it.rkt!r_

tcrwi,Jl d•.- afd€1 j_ng

vcrlic:t~n:

Moj . Ir D. vJab(.ke,

op 28 fc:bru:;iri

J. Bonn1nr,:<:i,

op

30

sept~mbc~r

op 30 juni
M2.j . H .A.Kuipe::rs,
op 31 augustus
McJ . Th. van Wijk, op 31 au~ustus
MeJ. A .A. Ti'<Jb<. r, 0 ~ cl november .

C .B . C . BruBStt.; 1

- 27 § 3 , Theoretische opdrachten en literatuurstudie

1957- 40 Lineaire programmering (int.:rne opdracht)
De simplex - methode bezil enkele ongunstige eigenschappen,
vooral indien de berekeningen met deze methode worden uitgevoerd op een electronische rekenmachine zoals d~ ARMAC .
Een methode is ontwikkeld welke deze bezwaren niet heeft .
In overleg me:t de Relrnnai'd~J iog ~al !;:)en X 1 programma wor den opgesteld voor het toepnssen van deze methode .
1958 - 4'0nderzoek rangaorrelatiemethod~n (interne opdracht)
De eigenschappen van lineaire un kwadratische vormen in
toctsingsgroothcden van twee-stcekproeventoetsen werden
onderzocht. Getracht werd voO •'Waa rden af te leiden opdat
de corresponderende toetson aGymptotisch bepaalde gewanste
eigenschappen bezitten. Over een biJzondcr g~val werden
enkele resultaten beschreven in rapport SP 68. Voorts werd
hierover een lc2ing g~houden voor de 31e zitting van het
Intcrna tiorn:1 l Statistica 1 Institutc (zie biJ lagen C en D,:
blz . 35 en 3o) .
1958- 9(4) Het aantal knooppunten in een rooster (interne
opdracht)
Een kansvcrd1..ling, die verband houdt met het aselect kie zen van een aantal punten van een rooster.werd b0studeerd.
S 1958- 20 Een limictverdeling (intérne opdracht)
1
'>
De eigenschappen van lim 2-n(n ! \[7f )- exp( - x'""')H (x), waarn~oo
n
in Hn(x) het polynoom van Iformite is, werden bestudeerd .
De resultaten zijn in ~apport S 236 beschreven (zie bijlage A, blz. 33) •
1958-23 Aannemelijkste schattingen van gerangschikte para meters (interne opdracht)
Reeds in 1956 werd een beg1n gEmaakt met dit onderzoek
(zie jaarverslagen 1956, blz,36 en 19~7, blz . }4). De verkregen
resultaten zijn beschreven in het proefschrift:
11
Testing and cstimating ordered parameters of probability
distributions 11 , waarop Mevr. C. van Eed en aan de Gemeente
Universitelt van Amstçrclam tot cloctor in de wis- en natuurkunde promoveerde (zie ook § 2). Het onder-zoek is hiermee
afgesloten. Je resultaten ziJn in rn~port SP 65 en ook nog
in een aantal lezingen uit~cngezct onder andere twee lezingen in de serie 11 Actualitoiten 1f1Jcn 1::en lezing voor de
31e zitting van het International 3tatistical Institute
(zie bijlagen C en J, blz. 35-37).
S 1958-26 Voorraadproblemen (interne opdracht)
In aansluiting op het onderzoek dat in 1957 werd verricht,
~~r9~D - 9YDamischc voorraadproblemen bestudeerd. Getracht
1) Zie hoofdstuk 1~ § 9, blz. 11 .

-28werd c.cn zo olgcmcen mogelijke oplossingn~cthodc aan te geven .
Er werd over dt resultaten van dLZC studie een lez1ng gehouden
in de s~ric "Actualiteiten" (zie bijlage D).
S 1958-30-36. S 1958- 109 Wachttijdproblom cn (interne opdrachten,
opdrn0ht van enke le industritlc ondernemingen en een ad mede
vicsburC;<JU)
Een aantal reeds bekende oplossingc.n van wachttiJdproblem en we;rd
op e:en zeer kort&. interprt. tatic..v"' ::iar.lc:r opnicu:·1 verkre{;en door
ge:bruik te ·makc.n vzn de methode de;r collectieve kcnrr:erk~n van
Prof.Or D. van Dantzig. ~c resultaten ~iJn in rapport SP 66 beschreven. T~1..:c lezingc.n w<.: rd(.;n ov;_ t· G1 t ondcn1crp gehouden, te
weten één in de :-wric "Actuolitc;it(.l'" 1.m t~án op d.:: 310 zitting
v~n het Int~rnntional Statistical Institutu (zi8 biJlag0n C en D).
Ov1..:r de situot.tu. \'IOD" een bcc'iLndL de l:lrinten in grou.pcn b1;.di0nt,
zijn enkele rc.sultattn vc.ckrc.:gcn. ~eh· iJn geoublicccrd in rapport SP 67 un 1·1'-:"'dcn ook m.:d(.g(..dC:eld in C1,.,n lezing voor het International St3tist1cal lnstitut~ (~ic biJlagLn C Ln ~) .
Dt: niet - cer:tralc t-vc.:rdclini:; (internf.. opdr:ic.ht)
Voor d~ purc&ntielen van d1..: nict-ce~tcelc t-v..:rdcling werd ~~n
benade r irg uitFuwerkt, Db nau~kcurighc~~ van d~zc. bcnod~ring is
vcrg.;:l(..k1..n l'lOt dir_, vati o;;..:n aal"tn l andcir·c benadcring_n . Hc.:t on-·
dc.:rzock wordt nog voortgcztt.

1958- 59

Montc Carlo- methoden (intc.rnc opdracht)
E-.n begin v1erc.. gum•rnkt m(.t hc..t oestudc'"0n van litt::ratuur over
methoden voor het schott~n var vcrwDchtingcn door middel van
stcekproLv~n, zgn. Montc Carlo-mcthoddn,

1958-62

Korter0 st1;dics WLrclcr g\:maakt over de; "nd0rv1crp .... n :
1958- 60 Gi::boorttc- tn sterfteprocessen (intern" opdracht) en
1958- 52 ''i·iultiv<irisi-c Analynls" (intt!r:ic opàracht) .
§

4. Cursussen en

DDdurc opdrachten van didoctisc.hL aard

Cut·sus "Namikeur1ghcid van w;vrncminp;sre::; ultdtcn"
een v~rcnig1ne).
Deze cursus is tweemaal ge.geven. ~~ syllabus wc.rd voltooid; zi&

S 1957- 6?

(opdrachtg~vcr:

bijlagl: E, ·blz .

38 .

1958- "1 Mcr.ioranda (interne. cpdrûcht)
Als memorandum vcrschu~n 1.cn korte handleiding over h~t ~omb1ne 
r1::n vnn onD f'hanlwlijke toc.:tucn voor J~ ge.: 1.ijl~heid van twee kansen

(zie bijlng\: A).

-29S 1958-2 Ori~nturcndü cursus kansrekening en statistiek
Dezt:: cursus, die voor lera r..::n vnn het miàd.:::lbaar en voorbC;.·r(~i
dend hoger onderwiJS is bestemd. werd geg~v~n in Amst~rdam,
's-Gravonhagu_ E1ndhov2n en Geleen, D& cursus in GLlcen zal in
b~gin 1959 worden bc~indigd; in dL andtre plaatsen geschieddL
dit r~eds in de loop van 1958.
De syllabus van clr~ cursus is voltooid; zi.,, bi.Jl'.3r:r,e A.

S 1958-19 Cursus Opérations Resçarch (interne opdrecht)
De in 1957 °bcgonnLr cursus, waerbij in verband met da grote be langstelling 0an parall2lcursus moest worden gegeven. is in 1958
afgoslotea. Du syllabus van de cursus is ged"'elteliJk harzien;
zie bijlage A.
Een minder element~ire cursus over onkelr sp~cisl~ ~cobl~m~n op
dit gcbiLd: wachtt~Jdproblemcn . voorreadproblcm~n ~n Montc Carlom0thoden, is in voorb~r~iding.

S 1958-36, S 1958-117 Recepten voor tOLGS~n (opdrachtgevers:
twee industriële concerns on t~cn ndvl1 sbtp·e2u)
Med(;gc:werkt werd aon ht;t tot stand Jcornc.n van een eantal rec<.::pt bladen voor eenvoudige, statistische toc.ts~n.
S 1958-49 Statistische b0grippLn Ln hun v0~taling2n (int~rnc op dracht)
Ec.n lijst werd samengcst<.:ld \JaD rin d.:: m.:;;st vool\com.::nde statis tische bc:grippcn zijn op~onomun mut de Vbrtaline-n in het Frans .
Engels en DuitG. De liJst wordt nog uitgcor~id .

r-v•

1958-122 Du
rdcling (oDdrachtg~v~r: ~en advi~sbur~au; ook
interne opdracht)
Er wordt Len ov0r~ichtsrDpport samcng~stLld OVLr uit de lituratuur bL:kt;DdL Cig~!nSChappdn V[IO de r -VL' rdeling,
S

S 1958- 313 Cursus Voorraadp-oblem(;n (opdrachtgev~r: u~n industrie)
De cursus over voorTaadproblemon 1~._,rd in 1958 a fgeslotcn
te1 WiJ 1
de syllabus is voltooid; 7.10 biJlnge A.
1

S 1958-10-12-121-315 B~oord~ling van manuscript~n en artikcl0n
(diverse opdrachtgevers; zie ook bijlage F, blz. 39).

§ 5. Opdracht0n met betrûkking tot to~passingsgebl1..:0en ( zie ook bijlaf:.~t
Achter het ondcrwL!rp is tuss~n haakjes db opdrachtgL;VGr vt::rm0l~ .
1958-33 Ertsres~rv~s (een mijnbouwond0rn0ming )
Het ondcrzot::k , dat rC;.eds in 1956 is begonnen. werd afg~slott::n.
De resu l taten zijn in c..er. vertrouwelijk r'apport rne:d1..:gc,d.:.:eld ann
de opdrachtg~ver .

-301958-40

Ee;n

schadevcrzcke~inr;;srnobl~,em

(<.en veï.'?.::.crtnes-

r.inatschappiJ)
Ee:n probleem over sch"'deverz..:k..:rin gc.n \Krcl ord._r<ocht, clc.:
rcsult~tcn ~tur in r~pport S 232 bc~chrcvcr (~ic bijlc~e ~).
Stc1:.;kproe:vu1 oi,J é'Ccount:rntscor:t rolc (t.,;C!' Vt.ot•vniging)
Uit boc~·houclkundJ.2:'- [,t;é:l'V-:..nL 1~ c..c.1 'r<lct'l~.r.t.!.<.Verd(.llng op gr :':t.11 !, ~i:vir·P.a (>( n vcrtklir.g<;tunct l 1,~ a;irgcpirnt. Voort ...
t:.1J!1 mctho:kr be.sprok• n on cic1...lc.ctc. gctöl lc:-- t ..... i'eb.·ic..:rt,;n.

1958-35

vlt~m.ll'~<:'.! .:c bij •Jas_:::ebo-E:nen (t.E:.n hoog19?~-5iJ Tocdi n:!.ng v.-i
le:-aar)
D0 waarnLmingc.n, verkr(.g'-ri b.1.J tu,.c cxtJc1•1.n:nt:m OVt:L' h"'t cf·-

fGct Lr
eoborcn
va•î htt
j,); t..1 r.

vnn to<.cll....·1.in~"' v;;in vitornnl:! k biJ '(Xrn ·st:it;istisch '>.H.rkt . De r'<.'S\ll1.~ G
<ir•tc. ,;_p...:·•im r.t ziJn v~·rv~·t in ::ocpport 5 ~ 1(zi.; bijl.
raoport rvr.!' h~ t tw" dë .xp ri"'.<::1t ls !.r. V"C L r iding.
de

bij._ff~ct:.::-i

l<11'd(•l"Cï

tw~~rP.n

KLu ring vuri 'romf h. t">(.. 1 ( rnt.·rr..: opdr<Jcht)
:ld i•iinistd""i~l.t fl1.;schikk1ng ovC;r de ~nc.~hc.icl:::bepLrk1l"[. vo11
riJlci-.'h.n m1.t hulpmotor b.vutt'-n O[' mo• '1t.rnatisch-stati~.tisch<;
r·rond:3laL~"ri gc,••"undt-.erclc k'-urlnt;':lci::icn . I.:cn ondcezock is lngestold ~1nr de cJgr"sch~ppan van d~ZL k~ur1ng. ~. v~o"'lCPiGe
res~1lt'3t " J:1Jn in urn v~·rtr-ot.\H..li~k ropport açin d1. b ... t..-01<kcn instnnt1.t3 r:c-:1cit;o...d'-e:ld. tit.t ondc:-i:o.::k ~31 ln s2nt'.1vKrl~ing
met een tc.r n<>uwst2 ~·rmE>c b tro!-.::ccn in ~tant1c. wordc·n vvort::;<..z, t.
Het ond(..rzoc.k g~~ oa"l!l1d1rr tot Ler. thLor~tl~~h. htu~~ .... uvLr
d~ nict-ctnt ·~lG t ·Vtr0~lirg (?ic S 1958-~9 ln § >, blz . 28 ).

1958·-?9

1958-6'.J
t

~~ie)

Bij eer lndustr 4 cll prOCLS wordt èL ·"•w.1d:::t1,:;ó 0 , eer. i:,iroduet vr.rl·tst, <;Gschat door Nm er·v~1r< n p~r::.ivon. Ge t'r'<lCht •iord-c
kritcr1r t~ QuPntific(..r~n, op grond \·1e• 'V"t <j, Qc. ,;c r'ioon tot
ZiJn

u1tspr~kcn

1958-400-1+011

komt.

VlGm~;tr_"_ltngsond<::r~·och

(• ,.r int12cr1::L.Lon::L~ com -

m liJS it...)

Eer. c'l.:r::.. v<:m J-.et wi<1.-ne:ming:1matcria..,1 Vlrr1cht blJ c:o..:n 1...r.pl.ri
m'-nt >~Lr'Ó j?;'"'lr1lyS,'Cr't"J, (;(; t'LdUlt::ltC.r1 • lj1l b~sch:•:_v~,J in l'.'3':> port S '">)1 ( ic bijlag. A).
~ obltemb~onr~kin~~r (divLrse i~st!t~tt.n, b.J.iJV<..i t.r pr.rson.,,"?ll);z•r ook§ 3 en§ lf,blz . 28 en
29
-100- j00-~,00

1958-1? 28-5~
-)0-61•
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§ 6.

Commissies en Uerk5roepen
S 1958-11 ~eltacommisste
De werkzaamheden voor dt.ze commissie zijn afges l oten met
het uitbrengen van twee rapporten, waarin resp. de statis tische achtergrond van het prob l eem en het decisieprobleem
worden behandeld .
De Statistische Afdeling was vertegenwoordigd in de volgende
commissies en werkgroepen:
1958-8 Tabellencommiss ie van de Vereniging voor Statistiek
(J. Kriens )

1958-9

11
Rr1 dactle "Statistica Neerlandtca

(•iof.Dr J . Hemclr1j'k, hoofdredacteur; lr A. R. I3loe..... na)
Voor dit tijdschrift zijn een aantal artikelen beoordeeld.

1958-13 Nnrmalisatie-Com missie 70
(Tr A.R. Bloemena )
Prof . Dr r. van ~antzis b~dinkte als lid van de Commtssie;
dit in verband met zijn drukke werkzaamheden.

1958-27

Exa-..tncomrr.~ssie

Ned .Inst .voor Accountants

( J. l<riens)

1958-38

en en Mathematici (zie hoofdstuk 2
en bijlage D , blz . 36 )
' l d, blz.
(Prof.Lr C.G G. van Herk, J.Th. Runnen~urg)

1958-46 Sectte Oo€ratlons Research van de

Veren151n~

voor

:'.>'t<>ttstl.ek:
( .J • '\I' iens)

1958-47 Bibliografie ovtir Tijdreeksen en Stochastische

Processen
Op verzoek van het International Statistical Institute zal
onder leid1nc van Prof. H. Wold (Uppsala) een bibliograrie

worden samengesteld over tijdreckzen en stocr:astische processen . Prof . Van Dantzlg is gevraagd hieraan mede te wer ken voor het gebied Nederland, Felgië en Luxemburg. De or ganisatorische werkzaamheden hieraan verbonden worden door
enkele mudewtrkers van de afdeling vcrrtcht.

1958-57

Exa1'!1encor.imi.ssie Actuélrieel Ex;:imen
(Ph . von Etteren)

- 32-

1956- 63

International Journal of Abstracts - Statistica! Thcory
and M~thods
Onder auspici0n van het International Stati8tical Institute wordt
een nieuw tijdsch:ift uitgegeven dat uittr-eksels zal publiceren
over methodologische artik~len op het gebiad v9n waarschijnliJkheidsrekening en mathcmatiachc st2tistiek. Prof.Or D, ven Dant~ig
is rcgione9l redacteur van dit tijdschrift voor Nederland en Belgi~. Het organisatorische wcrk_dnt hic~aan verbonden is, wordt
verricht doo~ Ir A.R. Bloemena .

§ 7.

B i j la~en

-33 -

Lijst van in 1958
Mathemab.sch~

vErsch~nen r~pportcn

vJn de af6el1ng

>:>tEJtL:;tit.K

S 166 ( C9 )

SyU:-1bus van de cu"uu;:; 'Opernt.1.ons Rcsc.erch",
Nl:..u1>1C. e:dit11.:s van d1., hoofcl:;tukke:i:
3 . G. cl(' Lr_v.._, Voor1·a2dp··0bler;'H rn, ::,.op ,
4. J. Krlrns, Over de 8pclthcorlL, 20p .

S 200 (C8)

Pror . ~r J. HLm~lriJk, Sylla~~G von e~n ori~ntcrende
çursu, mr>th..r~a tisch~ stat.rnth k,
hoofdstuk 15 . Bct,..ouwb~'l rh ... 1d31nt<!rv;:i 11<.r, i:> .116-195.
~pperdix.

s

216 ( 810 )

~eci~t~r .

yllobus v, n Je cu"uu8 "Voorr.:iodprob l 1:;m(.n 1' ,
hoofdstu~ 3. G. de ~~vc. E"n optimo l c (eq ) voo~raad1>0Litil.1c, 1S! .

s 229

Mc11oronda voc.· tot..vocgin~ ~111 ver.slagen:
M 7): Ov( r hL t combineren V'ln een aant1 l ona .'honke 11Jh. toçt..;r,n ·;oor dt: geliJkhc id van tw<.C l<:ensc.n, 3P .

" c30 (V19) G. àc
Co

s 2)1
232

s cJ3
s 234

s

240

voorrDndprobl~QCn,

7p .

r~diation,

9p . •

3p , fjeur8n.

vnn ~ontzig en Mrvr . G. Klerk-Grobbcn,
H,t ae:qm.valentlC'.lb eginstl 1.n clc h::;,·vcrzc.kcrin~ II, 10;:>.
Ir A.R. Bloem"n:1, vertr~uwcliJk ropport .
(VcO ) Corrnt<JnC•! van F.6dc..n, Het mnximr. lis~re::n vc:,n 1...cn funct:i.,
in een :leker i.:onvc.;c g1;;bil)d, r-p .

s 235 ( V"1 )
s 236
s ::>37
s 238
s 239

~ynamischc

I. r A. R. Bloe: me:na, Statist ten l ·ina ly:i is o a pr ~· t of
the d~t1 conc0rnJ.ng Pl..!rf'orm~ncc; 'l'rio l n r VIIT on
f lorn~

s

L~vc,

Prof . ~r ~.

.• ic bijlagE. B , b l z . 34 .
J . Th. RunnC:nlJurg f.11 ti'.'vl. St. utcl, E<-n limic.t·.;crdt.lin(; ,
6 p.
Zit: bt..,la0c B.
Zie· bJ.J l<igc B .
J. Kr1cns , Ovcr:ücht van een ~ont1l nrtik<..lvn ov ~r
11
( I I) , 8p .
'0pc~ration3 fh.:fllY't'Ch
1

Dr C . von E..:d..,n en J .·Th . :tunn :nburg , vct'tromieliJk
t'O~port.

3 241

Ir f, , ;t. Bloc..mt.mi, OndcrzOl.k rnwr Je invlo~d van v1tar.i1nc K bij poog...:boren kinjc.rcn ( I ) , 11p . t bijlage .

-34Bijlage B
!!ijst van in 1958 in druk verschenen publicaties van de afdeling
Math~matische Statistiek

SP 61
SP 62

S 235
S 235
S 237

S 238
S 220

G.E. Noethcr, The efficiency of some distribution - frce tests,
Statistica Neerlandic3 12, p.64-74. (zie jaarverslag 1957, blz. 28) ~
R. Doornbos and H.J. Prins, On slippagc t~sts, Proc.Kon.Ned .
Indag,Mathêm . 20, p.36-46,
Ak.v.W~t. A 61
47 -55 en 438:Jî47. (zi~ jaarverslag 1957,
blz. 33)
(V21)I J. Hemelrijk, Statistische proefopzette n: bewijs en
detectie, Statlstica Nterlnndica 12, p.111-118.
(V21 ) II J . HcmelriJI<: Hn C.G.G. van Htrk, Een geval van statistische detectie, Statistica Neerlandica 12,
p.191-200.
A.R. Bloemena,Ro tcerbarc proefopzette n, Statistica Neerlandica 12, p 135-1112.
A.R. Blocrnena, De bloedproef statistioch
en
Chr.L . RUmke
be:.11E.n, Statisticn Neerlnndlca 12, p. 75-Ü2.
(V15) Constance van Ecden, Maximum likelihood cstimation of
partially or conpletely ordered probabilitie s,
Actuartcel biJvocgsel van het Verzeker1nea archief .12. (1), p.1-12.
Constance von Eeden ;.md Chr. L. HUmke, Wilcoxon' s twosarnplc test, Statistica Neerlandica 12,
p.275-280.
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Bijlogt. C

Lijst vGin in 1958 gcl'.'ecdgckomcn, maar nog niet verschunun publi caties win de ~±'deling filathcmahscî:ië":'.:>fot1stic k
SP 65

Constnncc ven

E~dcn,

A class of tosts ror the hypothusis
th<it k por<1meters e , ... ,ek sotisfy the
1

incoualities e1 ~ 62~ ... ~ êk.
SP 66
SP 67
SP

68

J.Th. Runnenburg, A nrobobilistic intcrprctotion of somc

A.R . Blocmcna,

formul1c in queueing theory.
Cn qucucine procLsscs with a ccrtnin typo

of' bull<: SCt"VlCè .
Ph . van Eltcrcn, On thu combln1tion of indepond~nt two snmpk

tcrits of' WILCOXON .

- 36Li st van l ezin en door leden van de afdelin
Statistiek in 195 gehouden

B ij l~ge

D

Mathematische

1 . D. van Dantzig, De voorwaarden, waaraan een steekproef
moet
voldoen, Faculteitsvereniging 11 De Leidsche
Flesch 11 , Leiden, februari .
2. G. de Leve,
Dynamische voorraadproblemen, Serie "Actuali teiten", Amsterdam, februari.
3 , C. van Eeden,
Het maximaliseren van 11 een functie in11 een zeker
convex gebied, Serie Actualtteiten , Amster dam, maart.
4. C.G .G. van Eerk, Wiskundige modellen in de sociologie, Werk groep van Sociologen en Mathematici, Amsterdam,
m0iart .
5. J. Hemelrijk,
Statistische proefopzetten, bewijs en detectie,
Statistische Dag van de Vereniging voor
Statistiek, Amsterdam, april.
6 . Ph. van Elteren, Combinatie van onafhankelijke toetsen in
verband met ht:t ontw8rpen van experimenten,
Statistische Dag van de Vereniging voor
Statistkek ( mathematische sectie ) , Amsterdam,
april .
7. J . Kriens,
Operations Research, Economische sectie van
de Vereniging voor Statistiek, afd . Rotterdam.
apr·il .
8 . A.R . Bloemena, On queueing processes wlth a certain type of
bulk service, Brussel, I.S . I . - session, sep tember .
9 . J .Th. Runnenburg, Probabilistic interpretation of some
formulae in queuing theory, Brussel, I .S.I .session, september .
10 . C. van Eeden,
A class of tests for the hypothesis that k
par~meters G , ... ,Gk satisfy the inequal ities
1<
G1=< G2 =<
=
Gk, Brussel, I .S . I.-session,
september.
11 , Ph. van Elteren, On the combination of independent two - sample
tests of WILCOXON, Brussel, I .S.I . -session,
september.
12 . C . van Eeden,
E~n k-steekproeventoets tegen verloop, MedischBiologische Sectie Vereniging voor Statistiek,
Utrecht, september.
13. A.R. Bloemena, Experimentele bepaling van optimale condities,
Bedrijfssectie Vereniging voor Statistiek,
Utrecht , september.
14 . J .Th. Runnenburg, W~arschijnlijkheidstheoretlsche interpretaties van enkele formules in de theorie der
wachttijdproblemen, Serie 11 Actualiteiten",
Amsterdam , oktober.

-3715 . C. van Eeden , Een klasse var toetsen voord~ hypothcs0 dat k
parameters e1• ··· >ek aan a~ ong0lijkhed~n
8 ~ .. . ~ 8k voldoen , S0ri0 11 Actu'1litc:iten 11 ,
1
Ams t erdam, november .
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afdelin~

Math(;m;Jtisch0
11

Nnuwk .... urighe:id van 1·:aarneming~r... sultatc.n
1957- 600(1) Ir A. J . van Tri(.:t c.n Ir A.R . Blo~m-na, E~n ond~rzock
over de zuivvring van schapunantidift~ricse:rum MGt
b&hulp van d~ Expcrimcnt~crt~~hni~k van Box (ook
vcrsch1.:n~n in : V8rolag~n en Modcd~linge:n b~tr~ffendç
d1v Volksg1;;zondhcid, decc.mb1.:r 1957) .
Bloemc.na. Aant1.:koningen bij ucn ontwe:rpmcmoran A.R.
1958-12(1 )
clum over toetsen bctr.cff'cncl<) twucvoudigc l<la ssifi -

1957-62(1)

Ph . v:rn Eltc:re:n, Syllobus von dl• cursur.:
11

caties,

s 1958- 53 ( 1 )

,

37p.

~p .

A. R. Bloemena, Metingen bctruffcndo longcapacite:it en,
'p .

S 1958- 121 ( 1 ) A. R. Bloernena. B~oordL11ng van een urtikcl over de

nauwkeurigheid van een systbam v3n buwegingsgrond tijden, speciaa 1 van dt: 11 M0thodl:-t1jd - meting 11 , 4p.
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Bijlag.;; F

Lij st van publ icatie:s van derden, waarin advi~z~n of rupporten
v a n de afde l i ng Mathema t ischu ~tot1st1ck zi j n verwerkt or opgo n om6n
1 . S . Bcrrcklouvi, B..::pnling van de circulatietiJd m<:t een foto clectrische methode (~~ haemoreflcctor), Acad .
procfschrift,Amsterdam, 1958.
2 . W. F. du Bois, V.;;ze:lwrijving c.n Vt::ZélparallE:lltcit, Proëfschrift Amsterdam, 1958 .
The relationship betw~en 'iEntnmm.:ba inv... dcms"
3 . A. B . Stam,
Rochain <1nd itG hosts, Acad . proefschrift , Leiden, 1957.
fü:hn nduling V'rn man nen wce;ons v.:rmindcrdl..? vrucht4 . G . Hellingn,
baarheid, Ned .Ttjdschrift voor Gcn<;;ockundë, 102 ,

I , 25 ( 1958) .

Waarn~m1ngun ovGr hot aantal uosinofiëlu granulocytcn in he:t bloed bi.; astmatici cm norml!len,
/\cad . proc. fschrift, Gr oninge:n, 19~8 .
6. J . Agtc.rdenbos, D~ bepaling van barium, AcJd . proc..i'schrift,

5 . G.J. J .

Vc~ning,

Amstërdam, 1958 .

7. J . M. Grc:cp,

Antithrombine: on aDndoe:ningcn van het pancreas,

lead .

pro~fnchrift, Utr~cht,

1958 .

8 . A. F . W1llebt'3nds, H. V3 n du Guld c;n J . Groen, Dct1:1'mtnation ot'

serum lnsulln u:Jini:; the i solatr;:d rnts dJaphragm ,

~iabctcn,

1

1958, blz.119- 124 (1956-29, j aar -

ve rsl ag 1956 , blz . 32 e n 47 ).
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13ijlaii;e G

Gedceltcli kc liJst van onderwerpen, waarover door de afdeling
esprekingcn w~racn gcvo2r en a v ezen
~~t ematischc Stotisti~k
werden verstrekt, voor zover niet in vorige l1JStcn vermeld
1 . vochtgehalte van kaas
2 . steriliteit bij West -Afrikaanse vrouwen
3. het verbreken van voorwoardtlijke r~r1.xen
4. telling ~an bloedlichaampje s
5 . structuur var. spinnewebbcn
6 . shunts in de bloedbaan
7. hypophysc-kankc r
8 . aantal kruisingen van dendrieten
9. lcvcnsduurtoetse n
10. mengproblemen
11. meetbaarheid van pijn
10. regressiebereken ingen bij het zagen von hout
13 . sociologlschv ~xp~rimcntcn
14. wcrkcl1ssificat ic bij een industrie
15. voorspclboarh•id van beurskoersen
1M . nroefveldtechnie k
17. behcndighvidssp cl
18. analyses van absorpti~-apectr~
19. verband tussen intelligenti0auo ticnt van bestuurdt:ro van trams
en bussen ~n de ongevallenfrequ entie
20. het organiscrc.n van een sman kproc. i
21. het bepalen van de haard van een aardbeving
22. resultaten van het gebruik v~n pr~efklassen
23. betrouwba~rheid enquêtcrosultatc .n
~4. quantitaticve glycogccnbepalin g0n
25. vezeldiametcr van huidblndwccfsel
~6 . buitens:hoolse functies van onderwijzend personeel van het L. O.
en V. G.L . O.

27. maagr~scctic
28. placentagewicht en

vroegg~boortc

29 . luchtkoeling van operaticpati~ntcn
30. de antihocmofilie- factor
31 . prikkeling van zenuwvezels
32 . bloedonderzoek bij allet~ic
33. onderzoek van pancreas-afwijki ngen .

- 41Hooi'.'dstuk 5
Verslag van de Rekenafdeling

§ 1. Personee lsbezetting
a) S3menstell1ng

Op 1 janueri 1958 bestond het personeel van de Rekenafdeling uit 41 personen, te weten:
Chef:
Pro1 .Dr Ir A. van Wijngaarden
Rekenkamer :
Sous-chef:
Medewerkeri5:

----------

Assistent-medcYcrker·
Rekenaar-medewerksters:
Rekenaar-assiste~ten:

Rekenaarsters:

J . A. Zonneveld
E.W. Dijl<stra

Th . J. Dekker
M.T. Potters
J . Hi1°sch
Mevr . G.C.F.E. l:'ottcrs - Alleda
Mevr. M.C. ~iJkstra-Debets
Mej. H.C . Hagena2r
Mej . M. J.H. Römgens
\'1. Klein
Mej. J .M. Feringn
Mej . S.J. Christen
Mej, N.C. Bakl<er

Laboratorium ( incl . tekenkamer, instrumentmakerij, montage ----- - ---- - - afdeling) :
C . S. Scholten
Sous - chef :
Ir A. Vermeer
Medewerker :
P.H.J. Stut
Technici:
H.P .M. van der Velden
N. BaesJOU
A.W. Koekkoek
R. Scheepmaker
H. Brak
J. Schr•euder
J .H. Jansen
Technische assistenten:
H J. Zander
W. <,ie Rijcke
H. J. Slettenhaar
C.W. Krol
J . f\. van Doorn
practicanten
J . Ph. Bechthold
A. Groen
Monteurs (euses):
'1. flijnders
Mevr . W. van 't Loo-Ra man

-42Instrumentmakers:
Aankor.iend-instrurncntmakers:
Leerling-instrumentmaker :
Bankwerker:
Constructie-tekenaar:
Secretaresse-typiste:

~.M.G.J,

LaFleur

R.M. Jonker

P.A. Schoneveld

J.M. Uni
K.

Ccmst1•a

W.F. van der Moelen
L.A.J. van Rijswijk
MeJ. E. Scha lij.

b) Aanstellingen

Als programmeur van de Rekenafdeling werd per 1 maart aangesteld
de heer J.J.B.M. Nederkoorn; als wetenschappelijk as~istent per
15 september de heer J.J.F.M. Schlichting.
Eveneens medio september werd tot ope,rat;eur van de ARMAC benoemd
de heer J. van Loenen, als opvolger van de heer H.J . Slettenhaar,
die de dienst per 1 oktober verliet (zi~ onder c)).
Op 4 november volgde de aanstelling van de heer Ch. Harmse als
rekenaar-volontair.
Zoals reeds in hoofdstuk 1, § 4 B, blz. 3 werd vermeld, breidde,
met het oog op de grote opdrachten aan het M3thema~1sch Centrum
verstrekt door de N.V. Electrologica, het technisch personeel van
Laboratorium en Constructie-afdeling zich in 1959 zeer sterk uit.
Als gevolg van de snelle ontwikkeling van zaken ging ne overleg
tussen beide instanties dit p€rsoneel voor een deel reeds per
1 november 1958 en voor een ander deel per 1 januari 1959 over in
dienst van genoemde N.V. DE namen van de in 1958 door het
Mathematisch Centrum aangestelde technische krachten, die op de
genoemde data in dienst traden van de N.V. Electrologica, zijn
opgevoerd onder het volgende punt c) 11 0ntslagen" (blz. 43 en 44)
Aldaar zijn ook de data van ind1ensttredinG bij het Mathematisch
Centrum vermeld.
Evenals in de voorafgaande jaren bnichten ook in 1958 leerlingen
van diverse technische scholen in Amsterdrm een gedeelte van hun
practijkperiode door aan het Mathematisch Centrum en wel de heren
J.S. Joustra (1/2-31/7), H. Spoon (6/2-31/7), W.C. van de Hoed
(1/8-31/12), N.G . de Meijer (1/8-31/1?), J. L_wart (1/8-31/12) en
J, den Hartog (1/9-31/1?.).
c) Ontslag~.!l
De medewerker van het laborntorium, Ir A. Vermeer, verliet per
1 februari het Mathematisch Centrum om in dienst te treden bij
het L<iboratoriur~ voer Massaspect1•ogréfic der Stichting F .o .M. te
Amstcrdom.
De dames Mevr. M.C . Dijkstra-Debets en Mevr. G.C.F.E. Potters Alleda, die ook na in het huwelijk te zijn getreden nog geruime
tijd als rekenagr-~edewerkster aan het Mathematisch Centru~ ver -

-43 bonden waren, verlieten r"esp . op 24 september' en 4 november de
dienst .
De rekenaarster Mej . N.C. Bakker hervatte op 16 mei haar universitaire studie en wel aan de Gemeente-Universiteit van Amsterdam .
De rekenaar - assistent W. Klein (meer bekend als het rekenwonder
"Pascal") verliet het Mathematisch Centrum per 1 november om
evenals de heer H.J . Slettenhaar, wiePs vertrek reeds onder b)
is genoemd, biJ de C.E.R .N. te Genève een betrekking te aanvaar den .
Verder verlieten in 1958 de dienst van het Mathematisch Centrum : ·
de monteur de heer R . Rijnders (per 1 april), wegens het aanvaarden van een betrekking in de filmindustrie, de aankomend instrumentmaker de heer P. A. Schoneveld (per 4 december) , wegens
vervulling van de militaire dienstplicht, en de monteuse Mevr .
\rJ. van 't Loo-Ra man (per 1 november), wegens gezinsomstandigheden.
De practicanten J . Ph . Bechthold en J.A. vnn Doorn, beëindigden
op 31 januori hun practijkperiode bij het laboratorium, waarmede ziJ in 1957 een begin hadden gemaakt. Onder b) is reeds
vermeld het vertrek van de heren Spoon en Joustra op 31 juli en
van de heren Van de Hoed, de Meijer, 7.wa rt en den Ha rtog ultimo
december.
Zoals onder b) is vermeld, ging per 1 november 1958 en per
1 januari 1959 een groot gedeelte van het technisch personeel
over in dienst der N.V . Electrologica . De groep, die per 1 november overging bestond hoofdzakelijk uit functionarissen van
de montage - , test- en inkoop - afdeling . Het betreft, in alfabe tische volgorde, de volgende 22 personen (de met* gemerkte na men zijn die van hen, die op 1 januari 1958 reeds in dienst van
het Mathematisch Centrum waren) :

*
*
~

*

*

Mej. G.C.Th . Brans, monteuse, aangesteld per 15/?
Mej. M. Buining, monteuse, aangesteld per 15/2
J . \·f .G. Holtkamp, keurmeester, aangesteld per 2/6
C. W. Krol, technisch assistent
Mej . H.E . van 't Loo, monteuse, aangesteld per 13/1
Mevr . A. Messchendorp - Doevendans, hulpmonteuse, aangesteld per 28/
G. A. van Rossem, monteur, aangesteld per 4/6
J .W. de Ruiter, tester, aangesteld per 1/7
W. de Rijcke, chef montageafdeling
L. Rijntalder, tester, aangesteld per 4/8
E.A.F.M. Schaepman, assistent Chef montage, aangesteld per 12/5
R. Scheepmaker, technicus
H. Schutte, inkoper(zie hoofdstuk 1, § 4 onder D c, blz. 4)
Mej. G. Stokman, monteuse, aangesteld per 4/8
Mej . J . F. Stokman, hulpmonteuse, aangesteld per 20/10
P .H.J . Stut, technicus
D.J.O. van Tuyl, tester, aangesteld per 23/6
Mevr . B. M. van der Ven - Pedersen, calqucusc, aangesteld per 24/6
N.J.A. Verhoor, t ester, aangesteld per 1/9

- 44 E.Th. v.d. Waag, tester, aangest eld per 1/9
G. van der Wal, techn. adm . , aangest eld per 1/4
Mevr . C.J . M. Witte-t~ijenhuis, monteus e, aangest eld per 28/7 .
uit 38
jan~, •i 1959 ging het overige ~e~soneel (bestaa nde
ng en
persone n ) van laborat orium, tekcnto mer, ont1~erpafdeli
werkpla ats (incl. instrum entmak eriJ) over in dienst van de N.V .
Electro lob1ca, te weten de heren (in Jlfabeti~che volgord e):

Op 1

IP E.W . Ar-ends, researc h - ingenie ur . aangest eld per

Baesjou , labor-an t
* l'!.
r._.J . Bens ·or-p, plaatwe rker,

4/9

aai·.ges teld per 1/9
x H. Br8k, technic us
J.W. de Bl'"·uijn, t' }Cctt•or i.cus, DD!\_:<....-teld rel' 1;~0
x K. Cam~tra, leerling -instrun cntmak er
per 27/10
~.M. Castele yn, leerling -instrum entmsk er, aangest eld
4/8
per
eld
aangest
eer,
handlan
Drift,
v.d.
J.
H.A . Gerber, tekenaa r, ~angesteld per 1/11
x A. Groen, lnboran t
C.C . Groskam p, plaatwe rker, oone;es teld tJC.r' 1/9
J.G. Hiddes, plaatwe rker, aangest eld ner 15/2
W.C. van de Hoed, practic ant, per 1/3
x J.H. Jansen, ele~tronicus
Jt R . M. Jonker, Chef instrum cntmnk erij
I. Kiss, fraiscr , aangest eld per 9/5
x A.W. Koekkoe k, laboran t
F . J .M. Krah, plaotwe rker, aangest eld per 21/7
J. Kroeze, plaatwe rker, aangest eld per 1/4
Ir P.J. Kuijpe rs, researc h-ingen ieur, aangest eld per 1/8
x- A.M .G.J . LaFleu r, Chef werkpla ats
H. F.A. Meijer, tekenaa r, aangest eld per 25/9
N.G. de Meijer, practic ant, per 1/9
J.J . Molenu ar, bank'.·m rker, aangest eld per 15/?
x W. F. van der Moelen, bankwe rker
J . Otten, plaatwe rker, aangest eld per 2/6
x L. A.J. van Rijswij k, tekenaa r
cp
Jt C.S. S~holten, leider laborat orium en constru ctiegro
x J. Schreud er, docume ntalist
A.J. Sinkc, leer•lin g-pJflat werkt:r , aa:-iges tclà per 2/6
J .H. '3um,ot el, instell er, aangest old per· '?8/r
J.J. Tartauc l, plaatwe rker, aa.-,ges tcl:i per '2/6
x J .M. Uni, aankomc rd - instrum entmal< er
x H. F.M. v.d. Velden , elcctro nicus
i'IJ, Vos, leerling -instrur ner.trn1 lrnt•, aangest eld per 1/9
x P . >lcnsin:<:, :nagazij m:1eest er ( z e hoofdst uk 1, § 4 onder D c, blz . 4)
mer
* H. J . Zander, Chef tekenka
H.J.G. van Zanten, in:Jtt umcntnw ker, uangeo teld per 1/1·1.
0

Ook hierbij ~ijn de namen van hen, Clie cp 1 januari 1..,-.S reedst.
in dienst w:Jren Véln het Mathem atisch Centr·t.un met een x gemerl:

- !+5-

Een klein gedeelte van het in 1958 aangesteld e technische personeel (hoofdzak elijk monteuses ) verliet op e~gcn verzoek de
dienst reeds voor de overgang der technische groepen naar de
N.V . Electrolog ica . De nomen van de betreffend e werknemer s be hoeven hier niet te worden vermeld .
Een lid van het wcrkplootsuersonc~l. dat geen priJS s~elde op
overgang naar de N.V. Electrolog ica verkreeg, wegens het uit vallen der werkzoarr.heden binnen het kajer van het :·!athemati sch
Centrum, per 1 januari 1959 eervol ontslag .
d) Pr·omoties
Aan het einde van het verslag: 1r werd de medewerke r de heer
E . 1.1 . Dijkstl'."o benoe::'ld tot sous - chef van de pr·ogr·amm ccrsectie van
de Rekenafde linG (zieonder e )).
:e r ckenoar- assigtentc Me 1, J.M. Feringa werd per 1 januari 1959
in de 7 e cect- benoemd to~ rexcnaar -~edewerkster, de rekenaarster Mej . S . J . c:n•isten per genoemde datum tot rekenaar- assis tente .
r de heer 'rh . J. :!:lekker promoveer de op 18 december
:Je mcdc:werke
"cum laude 11 a~n de Gcmcente- UniversitE dt van Arr:3terdam tot
doe; tor in fc \·Ji<- en natuurkund e op een proefs"h"" i rt getiteld:
"Parodoxi al àecor.i, osjtl.ons oi' se . and ::;pnces" r ::>motor was
Prof.Dr J. de Grooi(zia ook ond~r § 2 B, blz. 53 ).
Enkele leden van het technische personeel werder in 1958 tot
een hogere rane bevoràPrd . Men vergelijke hiervoor de functie aanduiding gegeven in de lijsten vermeld in het voorgaand e on der a) en c) .
0

c) Overige mutaties
Pe~ 1 januari 1959 zal een nieuwe indeling van de Reke~afdeling
van kracht worden. ~e afdeling wordt gesplitst in een een Reken en Progran:me crsC"ctie, belde onder supervisie van de Chef der
Rekenafdc ling P~of,9r Ir A. van Wijngaarde n ,
Je Rckensect ie, onder leiding van de heer J .A. Zonneveld als
sous-chef ,znl verder be3taan uit de heren ~r Th.J. Dekker en
M.L. Potters, medewerke rs, de heer J.J.F.M. Schlichtin g, weten sch8ppcli jk ns::;istent , de heer Ch. Harmsc, reken:1<1r en de heer
J .J .B.M. Nedcrkoor n, ~rogrammcur•.
~eze nectie z1l zich voornamel 1Jk bezighoude n Met het uitvoeren
van rekencpdr achten en het onncrhoud en van de contacten met de
diverse opdrachtB evers.
Je Programm eersectie zal zich ln de eer·ntc tiJd1 hoofdzake liJk
bezighoude n met het ver·voo rdir;t::n van programma s voor de nieuwe
electronisc h-.: rel:cnrr.::ichine dt: X 1, waarvan een c: ,:emplaar naar
alle waarschijn l.i.Jkheid in de loop van 1959 op het ?J:;themati sch
Centrum in gebruik za:!. worden genomen .
Jeze onderafde linc, onder leid1n5 van de heer L . ~ . Dijkstra als
sous-chef , zal verder bestaan uit de heer J, Hirsch, assistcnt medcwerke r, I:ej . J . f.l . Fcringa, rekenaar-m edcwcl•ks'L cr, en de
dames H.C . Hagena3r, !-1.J.H. Rëmgcns en S.J. Christen, rekenaarassistente n.

-46Tengevolge van bovengenoemde WiJzigingcn in de parsoneelsbe zettin~ vertoonde per 1 januari 1959 de personeelsl ijst van
de Rekenafdelin g de in het algemene gedeelte (hoof'ustuk 1, § 4
onder E, blz . 6) gegeven sa~cnstelling.
f) Gastmedewer kcrs

In verband met de aanschaffing van een X 1 door een duitse instantie kreeg deze laatste sterke behoefte aan personeel met
ervaring op het gcbü:d van programmePcn voor clectronisch e re kenma.,;hines. In verbond hic !"mede l<,·iamen twee jonge cluitse mathematici, de heren W. Quirine en H. Wit:land, per "1 november naar
het Mathematisch Centrum om in de Rekcn:.ifdclin e gedurende een
half jaar de nodige pra~tiJk op ~e doan .
Ook in 1958 werden ~ivercc medewerkers van andere instellingen
in de gelegenheid gesteld zelf op de in het Mothcmn tisch Centrtun
gt:ol.ö l.lunncct•oc electruni~chc rekenmachine èe ARMA(; te werken
vo0r het oplossen van hun eigen nur:criekc problemen (zie § 2 on··
der t ).
~

2 . WerkziJamheden vnn de Rekenafdcll.n g

Evenals in voorgm.rnde Jar-en zijn deze in vier- gr-ocpcn te verdelen:
A. Verwerking van opdrachten
B. Wetenschapp elijke onderzoeking en
C . Ontwikkeling van de rekenilppnrat uur
J . Wel.'kzaamheder. van andere a~rd .
l .

van opdrachten
Voor- de opdrachten, die in de onderstaande opsomming voorafgaan
aan nc opdracht H 468, blz . 48, zie men ook het jnar•verslag vnn
1957, blz . 53-60.
Ver-werki~g

R 216 Storm en vloed
Opdracht~cvcr:

een overheidsin stelling,
In samcmicrki.ng met de afdeling To~gepasto \!islrunde van het
Mathematisch Centrum werden diverse berekeningen uitgevoerd
aangaande theoretische windveldcn (zie hoofdatuk 3, § 2 a,
hlz .21).
R 225 Golffuncties
Opdrachtcr: een univcraitei tsinstituut .
Het onderzoek betreffende dit probleem wevd ook in 1958
voortgezet .
R 344 Ontwikkeling van het aardrelief nnar bolfunctics (zie ook :t478)
Opdrachtgeve r : cei1 hoogleraar i!1 de geofysica.
:Jo berekenlnge n,dic werden uitgevoerd in samenwerking met
de afdeling 'l'ocgepa3te Wiskunde (~ie hoofdstuk 3, § 2 f, blz .22),

-47werden in 1958 voltooid, Een publicatie van de resultaten
wordt voorbcr~id. Een voorlopige geofysische interpretatie daarvan werd reeds door de opdrachtg~ver gepubliceerd .

R 359 Supergeleiding
Opdrachtsev~r :

een universiteitslaboratorium.

Een artikel nan~ aanleiding van du reeds in 1957 gereed
gekomen berekeningen is inmiddelo verschenen (zie ond~r
B, bl~ . 52).

R 374 N-dimensionale sterbancn
Opdrachtgever: eer astconoom.
Door de opdrachtgevCdr werden nGt de ARMAC berek"'ningen
uitgevoerd.

n

386 Invloed drooglegging IJsselmeerpolders
Opdrachtgever : een overheidsinstelling.
Onderzocht werd in hoeverre uit gc~eten grootheden zekere
bodemconstanten bepaald kunnen worden. In 1959 zal het
onderzoek worden voltooid.

R 396 Zcta-functie
Eigen research .
Berekeningen over een transformatie van de zcta-functic van
Riemann op de kritieke lijn worden uitgevoerd .
R 400 Sterephemeriden
Opdrachtgever : een universite:tslaboratorium.
Deze opdracht werd met behulp van de /\RMAC voltooid.
R 406

11

Gr>ound wave prooag;ation curves"
Opdrachtgever: ~en intcrnatiollalc inst0lling.
Je berekeningen werden in 1958 met behulp van de ARMAC
voltooid. Het betrof een vcr>volg op opdracht R 275 (zie
de jaaroverzichten 1954 en 1955).

R 439 Berekening van "Scattcring factors''
Opdrachtgever: een universiteitslaboratorium.
De bcrckcn:1-nc;cn werden in 1958 met behulp van de ARMA8

voltooid. De

r~sultotcn

zuller t.z.t . wordan gepubliceerd.

R 444 Stcrbeweging (zi~ ook R 469 )
Opdrachtgever: ~en universiteitslaboratorium,
Deze opdracht, met behulp van de ARMJ\C uitgevoerd, •,-ierd in
1958 vol too:id.
R 451

Procfveldberekening~n

Opdrachtgever: een hogeschool.
De berekeningen voor deze opdracht werden in 1958 voltooid.

- 48 R 452

Toets van Wilcoxon
Opdrachtgever: ~en hogeschool-instituut.
De berekcninc;er. voor deze opdracht wecden in 1958 voltooid.

R 465

Theorie des-Walzens
-Opdrachtgever: een buitenlandse industrie.
Uitgebreide berekeningen werden met behulp van de ARMAC
uitg·cvoerd.

R 467

Matrices
Opdrachtgever: een overheidsinstelling.
De opdracht werd in 1958 met behulp van de ARMAC voltooid.

R 468

Ha rmonischc 3na lysc
Opdrachtgever: een industrie.
Fourriercoêffici~nten van eon experimentele functie werden met be hul() van de f\RMAO bepaald .

R

l~69

R
R
R

4701 Assistentie bij programmeren
477
495 Aan diverse functionarissen van andere instanties werd

Sterbeweging
Opdr8chtgcvcr: een universiteitsinstituut .
Uitgebreide berekeningen \·Jerden met b0hulp van de ARMAC
uitgevoerd.

assistentie verleend bij het programmE:oren voor de ARM/:l.C.

R 471

Econometrische modellen
Opdrachtgever: een overheidsinstelling.
'9e omvangrijke bereke!'lingen met matrices werden met behulp v::rn de ARMAC uitgevoerd.

R 473

Keelberekening
Opdrachtgever: een laboratorium.
Inleidende berekeningen vierden met behulp van de ARMAC
ui tgevocrd.

R 474 ~ Suutabellatie

~ ~~~~ Opdcochtgever: een scheepswerf.

Tabellen werden met behulp van de f\RMAC uitgevoerd .

R lf.75) Stelsels li.n.:airevergelijkingen
R 484) OpdrachtBeV8r: een industrie .
De berekeningen ter oplossing van het stelsel vergelijkingen, werd en ui tgev oc rd .

-49 R 476

Inductiefactoren
Opdrachtgever: een laboratorium .
Een programma voor de ARMAC aangaande de berekening
inzake scheepsschroeven kwam grotendeels gereed . De
opdracht wordt in 1959 voortgezet.

R 478

Coëfficiënten van bolfuncti~s (zie opdracht R 344)
Eigen research.
De publicatie van een tabel is in voorbereiding .

R l!-79

Bandmatrix
Eigen rcsea rch .

Een ARMAC-prOBramma voor inversie van bandmatrices
kwam e;ereed .
R 480

Correlatiematrix
Opdrachtgever: een universiteit.
Enige routincberckeningtn werden op cle ARMAC uitge voerd .

R 481

Chebyshev - bcnadering
Eigen ref'ea t•ch.
Een programma 1•ie rd gcmaa kt ter bepaling van de
Chebyshev - benadcring van x0 .

R 482

Filterberekening
Opdrachtgever: een industrie.
Multilcngteberekeninc;en wceden met behulp van de
ARMAC uitgevoerd.

R 483

Kristalfilterberekenin~

Opdrachtgever: een industrie.
De opd1•acht werd door de opdrachtgever- met behulp
van de ARMAC uitgevoerd .
R 485

Lineaire ver~eliJkingen
Opdrachtgever: een particulier.
Enie;c lineaire stelsels zijn opgelost met het 1.RMAC standaa rdproc;ramma .

R 486 ) Spectrale dichtheden
R 1+98) Opdrachteever: een research- laboratorium.
Uitvoerige bercl~cningcn, die ten doel hebben de moge J ijlcheid aan te tonen van een nieuwe experimenteer techniek, waarbij deze berekeningen nodig zijn, wer-

den op de ARMAC uitgevcerd (vervolg van opdracht
R 440).
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Variabiliteit van een ster
Opdrachtgever: een universiteitsinstituut.
Uitvoerige correlatieberekeningen werden met behulp van
de ARMAC uitgevoerd . De berekeningen voor deze opdracht
zullen in 1959 worden voortgezet.

R 488

Merknamen
Opdrachtgever: een industrie.
Merknamen werden met behulp van de ARMAC geproduceerd .

inversie, eigemiaa rdcrn en
R
489~ Matrixbel'.'ekeningen {matrix
R 493
eigcnvectorc::n)
R 496 Opdrachtgever: een hogeschool-instituut.

De berekeningen voor deze opdrachten werden met behulp
van de ARMAC uitgevoe1~d.

R 490

Nomogram
Opdrachtgever: een univ~rsitaire kliniek.
Ten behoeve van ~e opdrachtgever ziJn nomogrammen opgosteld voor onderzoek tiJdens koude hartoperaties .

R 491

Massaspectrograaf
Opdrachtgever: een universiteitslaboratorium .
Met behulp van de AR~J\C werden berekeningen ten behoeve
van het ont•~erp van een massaspectrograaf uitgevoerd.

R 492

Dynnmisch gedrag Haringvlietsluizen
Opdrachtgever: een overheidsinstelling.
~eze opdracht houdt in het oplossen van een stelsel
simultane partiële 4e orde differentiaalvergelijkingen;
die het dynaMisch gedrag van de Haringvlietsluizen be schrijven .
De 2eer veel tiJd vergende inleidende berel<enint:;en zijn
op de t.RMA::: uitgevoerd . .De opdracht zul in 1959 word<;n
voortgezet.
Bij de uitvoering der berekeningen bestaat een regel matig nauw contact t:issen cle opdrachtg1:;ver en de Rekenafdcline; van het Mathemati::;ch Centrum .

R 494

Eigenwaarden van matrices
Opdrachtgever: een buitenlands instituut .
~e berekeningen voor deze opdracht betroffen bepalingen
van kleinste positieve eigen\'/aarden van asymmetrische
matrice8 ,

R 497

Autocorr~latiebcrekening~n

Opdrachtgever: een universitaire kliniek.
Enige routineberekeningen werden ui tgcvoerd,

- 51R 499

Matrices
Opdrachtgever; L'en unlverslteitslaborntoriu m .
Enige elementaire motrixbL r·ekeningen werdL"n op de ARMAC
ui tgcvoerd.

R '300

Prot;:;r.alllr.1ering voor da X 1
Eigen research .
Ten behoeve val" de X 1 l·1ordt ee:n programmab1bl1oth"'ek
gevormd,

R 501

Eenvoudig~

R 502

Linen ir.e vergchjkin11en
Opdrnchtgcver: een buitLr !nies instituut.
Een lint:air' stelccl wer<l m t een standi:1a-aproc;1•amma
opg-. lcst .

R

~

503

504

R 506

R

~07

berekoninr,cn
Opdrachtgcv<:r: eeti hoogl1.:ruar.

Stelsel:> ver.geliJkin~.cn
Opdrachtgever: een industrie ,
Enige lineaire stolsels werden .met
Ma opgelost .

een standaordprogram-

Toetsing van cconomctrischo modellen
Opdra~htgcver: nen hoceschool-instituut .
UitgcbrcidL berekeningen ter toetsing van econometrische
modellen zijn met behulp van de ARMAC uitgevoerd .
Kleinste kwadraten
Opdrachtgever: een universiteitslaboratori ·~.
Kleinste kwadratcn-aanpassinr,en wcràcn met uchulp
ARMAC uitgevoerd.

va~ de

Encr~icminimum

Opdrachtgever: een buit~nlundsc universiteit.
Deze opdracht is ~or vervolg van opdl'.'acht R 411 (zl~ :aarovcr·zicht 1957 blz ">' ) . Je bel'.'ekeningen zullen in 1959
worden uitg&voord .
R 508

R 509

Bcrckeninpi.: van ''3cattcrinr.; factor:.>"
Opdrochtgever : een univerAiteitDlaboratoriu m ,
De:zc opcll'.'actt ... een vct•VQlg von opdracht R 439 (zie blz Jtï).
E~kabelingsoroèlccm

Opdrachtgever: een industrie .
Deze opdr~uht is een vervolg van opdracht R 401 (zin Jaaroverzicht 1957 bl~ . ~5).

-52R 510

Autocorrela t ie
Opdrachtgever: een overheidsinstel l ing.
Inleidende tijdrovende berekeningen werden met behulp
von de ARMAC uitgevoerd. De berekeningen voor deze opdracht zullen in 1959 worden voortgezet .

R 511

Salpeterzuurtorens
Opdrachtgever: eer. industrj~ .
Deze opdracht is een vervel~ van opdracht R 438 {zie
jauroverzicht 1957 blz .58) .

R 512 Selectie verklarende variabelen
Opdrachtgc...vër: een incluutrie .
Berekeningen ter bepalin~ van verklarende varlabelen
Wf;!r·den uitgevoerd met behulp vai1 de A,tfvlAC en in samen werkinp; mE:t de afdeling Mathematische:; ',tat lstlek {zie
hoofdstuk l;., § 5, blz. 30 {S 1958-65)).
Het onderzoek wordt in 1959 voortce,L~ .
R 513

R

514

;onjunctuurproject
Cpdrachtgever: een overhc1.dsinstelling .
7alr1jke matriÄbcrekcninien werden ~et behulp van de
ARMAC uitgevoerd. De berekeningen voor deze: opdracht
zullen in 1959 worden voortgezet .
Jiffcrcntiële werkzame doot•snedc
Opdrachtgever: een universiteitslaboratoriu m .
Et.!n prograrr.i1a voor dc::c bcrckeriingen kwam gereed . De op dracht zal in 1959 ware.en voltooid .

B. WetcnschapoeliJkc onderzoekingen
Eigen research w~rd verricht bij de onder A genoemde opdrachten:
R 396 Zeta-functie
R 478 ~oUfficiänten van bolfuncties
H 479 Bandmatrix
R 481 Chebyshev-benadcring
H 500 Progri:immering voor ch: X 1.
Genoemd mogt::n hier \'lorden clt. ondcrstDande wetenschappelijke publicaties door of in s::imcmic"king met mcde;·1er·kcri.; der a4'dcling
in 1958 geschreven:
~.J . Gorter and M.~ . Potter5,
On the motion of the bcundary
between the not>ma l and the suo<.:rconductive
state ln a cylindrical wirc carrying a strong
current (verschenen in Phys1ca XXIV , 1958,
169-17Ó);

Th . J . Dekker , On fl't:..: gr•oups of motions 1vithout f1xed points
(v~rschenon in Pcoc . Kon.Nod . Ak.v . Wct . , Series~.
61, Indag.Math.20, 1958, 197-216) .
Th . J .

~akker,

ParadoxiDl decompositions of sets and spaccs
(diosertat~e, uitgegeven bij Drukkerij Wed .
G . van Soect, Amsterdam).

c. Om:wikkeling van de

rckcnopporatuu~

a) Aan de verd&re ontwikkeling van de rckcnapparatuur ~Jerà
door de afde l ing ook in ·1958 ?.eer veel aandacht best~ed .
Zoals reeds in het vorige Jaaroverzicht kon worden vermeld
vo<=rde de elcctronischc rr::!<cnmachine, de X 1, wnorvan ont vwrp en bouw doo:· de N .V, Elt:c:t r ol ogi ca aan het Ma t hematisch
Centrum in opdrncht wao verstrekt, eind 1957 zijn eerst~
testprogramma uit, waarhiJ nog niet ten voll0 gebruik kon
1·1orden gemgakt van de automatische invocrappa "Stuur .
Je v;crkzaa1:1heden, Jie daarna noi; moesten gt.:::ichiLdcn b;;tro!' f'cn 1:1et nane: c:Je verdere ontwikki::ling, zoals de uitbr.::iding
van het snelle gehcuóen tot 4096 woorden en in het bijzon der ook de bE:9tudt.ring van rr.ogc!iJkhe:d1.;n :r.ct betrekking tet
de aankorypeli~G v~n p~nsk~artcnapparatuur als in- en uitvoerorgDnen.
~e aansluiting vDn de reproducLrcnde ponHmachin~ kwaM in
1958 geheel , die van d~ ~orte~ vrijwel geheel gereed . De
aanr;luJting van de tabi;;lh:emachlne üi in voorbereiding .
b) ~e machine van het type X 1, waarvan verwacht wordt , dat
zij in 1959 b i .j hot Mathcmati::;ch Centl'um in ccbruik zal kun nen worden genomer, zal een dood en een levend g~heugen be vatten V<ln icde• 8192 woot'den.
~et het oog op het oploGSLn van d ~v0rse grote problcnen,
b1Jv . met betrekking tot het ve1•;1e1·i:en van f,rote matrices
en het tot oplossing brL·gcn van stclselJ parti~lc differentiaa!v0rgeliJk1ngcn, 1~ e~n m~chinc net ~en groot geheugen
onontbcerl 1Jk . G~m6cnd wor~t. d3t een moch1nc ~ot de vEr meldc geheugencapaciteit voorlo~1g aan de t~hoeftEn van de
Rt>l<~nafde l ing zal kunnen voldoen, te meer 001< or.dat de: te
lt!vercm MélChine von een uitc1•ot flexibe l e vor:n is met hog1;;
anclhcld (ongeveer 15 . 000 opdracht en per sec . , d.w . z . ongeveer 15 maal zo snel als de in bedrijf ziJndc cloctroni3che
rel<enm<ichine, de AHMAC).
c) In verbar d met het feit, dat de N .V . Elcc trologica in overl eg mqt hEt ;.ioth«.m::iti:;ch Ccntn.:r.de technische werkzaamheden
ter hand g1.nr; r.e:n.;n, die met bouw en ontwerp van elcctroni sche rekenmachlnes samcnhan,:>;en, s::hcidden oc 1~erkgrocpe:n:
laboratorium, tE:lcenk"'mcr{ ont1 ,...f', constructie:: ' • werkplaats
(incl. instrumentmakerij/ ziel tegrn het -;.inde von het jaar af
om te worden opgcro11cn in g ot:m. :t- N.V. Voor nadc..re: bijzonderheden zie § 1, blz.42e.v. en hooi Ltuk I , ~ 4 B, blz . 3.
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-55de heer M.L. Po~ters zal dan de behandeling van
de numerieke w:'..skunde voor zijn rekening nemen, tcrwiJl het
theoretische gedeelte voor rekening van de hee!' Barr•1ng blijft.
f) In het kader van het colloquium "Moderne Rekenmachines",
dat in ::;amcnwe:rking met andere instanties is georgoniseerd,
werd op 14 mei een l ezing gehouden door Dr Morris Rublnoff
(Fhilco, Phlladelphia, U.S.A.) ov.:;r: ncomputer dc:vclopmcmt
in the States in general and the Transac Computer in particular".
De heer C .5. Se holten hield in de maanClcllJksc sccic "Ai::tm~ litcitcr" van het r-:::ithematisch C<:ntrum (zie het z. lgemene gedeelte, § 9, blz.11 ) op 26 april een l~z1ng over zelf - contrc lerenclc codes .
g ) Prof. Van W1Jngaarden woonde in 195Ü diverse congressen
en ~olloqula bij in binnen- 0n buitenland, in enkele gcvul len vergezeld van medewerk~rs van zi~n afdeling . Voor bij zonderheden wordt verwezen naar het algemene gcd~eltc van
dit ja~rverslag § 1, blz. 2·
h) De Rekenllfdeling wcr~tc ook in 19~8 bij diver~e gelegcn hcd::n nnuw :::amen met de nnderu a~rJel:lngc:n (zie onder A, blz .l()e:v )
In S<JmcmJerking me t de n t'del.rng Tocgcpn:.ite Wiskunde wcï'd verder gewerl<t :oan de opdrachtc.:n R 216 en n 344 ( zrn hoof'dstuk 3,
§ 2, blz21 c.n 22).
Ook de opdrP~ht R 478 werd in samenwerking met deze afdeling
uitgevoerd.
Contact met du afdeling Mother.iatische Statistiek bestond blJV .
biJ de uitvoering van de opdracht R 512 (zie hoofdstuk 4, ê 5 ,
blz .30 (opdracht S1950-55)) .
De samcnwcrl<ing met dt afd0ling Zuivvrc:. Wiskunde betrof met
name de eigon res~arch.
i) Het aantol personen uit kringen van wetenschap en industrie,
dat in 1958 een bezoek bracht aan de Rckenardeling van het
Mathematisch Cem::r'Jm, w:is in 1958 wc0r bijzond2r groot . Vol staan wordt met het geven van de nancn van enkele der buitenland se bezoekers:
J. M. Bennett (Sydney, Au::itrnlië) , G. Fich(!l"'O (Rome, Italië),
G. Freud (Budupest, Hongorijc) , F .8 . llammer (MadisonJ Hiocon sin,
U.S.J\. ) , M.J\.. Hyman (New York , U.S . J\.. ) , A. .A.. Kaàis (Ca!ro,
Egypte), H. Krug (Di.issclclorf, ::>uitsl:rnd), D.H. Lchmcr (Berke lcy, Californ1a, U.S.A.), G.W. Medlin (Ook Rid~e:, U.S . A.),
':i'h.S . Motzkin (1,os Angelcs, Californ1a, 'J.:J.fl..J, J. Mycielski
(Wroclaw, Polen), P.. Olsen (Trondheim~ Noorwegen), J.R. Pasta
(Washington, U.S.A.), Ph . Rabinowitz ~I . huiroth, Icrael),
M. Rubinoff (Philodclphia, U.S.A.), I.N . "m.ü :m (GlaSE>Oll,
Schotland), Ch . Strachey (Londen, Eng011nd), J . ~zabo lBuda:pe st , Hongarj_jcL J. W0Ho.,.1itz (Itho.c<:1, U• .3.i. . ) .
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