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De in de inleiding tot dit verslag genoemde overdruk
1s thans nog in druk en zal worden nagezonden .
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Vorslag over het Jaar 1959
Inleid~

Het uitbrengen van het 14e verslag van de werkzaamheden van het
Mathematisch Centrum valt samen met de publicatie van het 10e
jaarverslag van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschap pelijk Onderzoek (Z.W.O.), met welke organisatie onze stichting
zo nauwe banden heeft en aan welke zij zich zo zeer ver9licht
weet. Met het oog O) dit heugelijk jubileum werd het stereotype beknopte jaarverslag dat geregeld wordt opgenomen in het Jaarboek
van Z.W.O. ditmaal ietv1at breder opgezet : het geeft een beschou wing over de wederwaardigheden van het Mathematisch Centrum sinds
zijn ontstaan.
Een overdruk van bedoelde jubileumbijdrage is aan dit jaarverslag
toegevoegd. Curatoren en Raad van Beheer spreken de wens uit dat
de even aangename als vruchtbare samenwerking tussen het Mathematisch Centrum en de Nederlandse Organisatie voor Zuiver - Wetenschappelijk Onderzoek tot in lengte van jaren bestendigd moge blijven.
~

1. Bestuur en

0rP:~l1.!_~'\ti..2_

A. Curatorium
In 1959 kwamen in de samenstelling van het Curatorium van het
Mathematisch Centrum enkele wijzigingen.
Ir. Z.Th. Fetter is als voorzitter van de Centrale Organisatie

T.N.O . afgetreden en werd met ingang van 1 oktober 1959 opgevolgd
door Prof.Dr. H.W. Julius, die als zodanig de heer Fetter ook als
lid van het Curatorium opvolgde . Ir. Fetter heeft de belangen van
het Mathematisch Centrum steeds onderkend en krachtig gesteund,
het Mathematisch Centr>um is hem zeer veel danl< verschuldigd.
Een zwaar verlies trof het Mathematisch Centrum door het overlijden op 6 oktober 1959 van de Curator Prof.Dr. Balth . van der Pol,
physicus, doch ook mathematicus van groot formaat, die een permanente daadwerkelijke belangstelling in het Mathematisch Centrum
toonde . Met grote dankbaarheid zij hier vermeld, dat Prof. Van
der Pol zijn omvangrijke en bijzonder waardevolle bibliotheek aan
het Mathematisch Cent~um heeft vermaakt. Een necrologie van Prof.
Van der Pol treft men o.a . aan in deel VII van het Nieuw Archief
voor \'lis kunde ( 1959) .
In de vacature door zijn heen8aan veroorzaakt, werd gedurende het
verslagjaar niet voorzien. Ultimo 1950 bestond het Curatorium derhalve uit de volgende heren :
Prof.Dr. Ir. J.A. Schouten , 11 De Zilvergors 11 , Ericaweg 9, Wissel,
Epe (Gld.), voorzitter,
Prof . Dr. Ir. C.B. Biezeno, Maarten Trompstreat 21b, Delft,
Prof.Dr . W.J.D . van Dijck, Carel van Bylandtlaan 30, 1 s-Gravenhage,

-2Prof.Dr.Ph.J . Idenburg,

Directeur-G eneraal van de Statistiek,
Oostduinlaan 2, ' s - Gravcnhage_ vertegen woordiger van de Regering,
Prof.Dr.H.W. Julius,
Voorzitter van de Centrale Organisatie
voor Toegepast-N atuurl'letens chappelijk
Onderzoek, Koningskade 12 (postbus 297),
1
s-Gravenhag e,
Mr. A. de Roos,
Wethouder van Onderwijs, Stadhuis, Am sterdam; vertegenwoo rdiger van de Gemeente
Amsterdam;
Prof.Ir. B.D.H. Tellegen,Gc ulberg 1, Nuenen (N . Br.);
Prof.Ir. J.Th. Thijsse, Raam 61, Delft, secretaris-p enningmees ter.
Het Curatorium kwam in het verslagjaar tweemaal in vergadering
bijeen, namelijk op 8 mei en op 17 september. Beide vergaderinge n
werden bijge\·1oond dom.~ de heren J .H. Bannier, Directeur van de
Nederlandse Organisatie voor Zuiver-W0te nschappelijk Onderzoek
(Z.W.O.), Lange Voorbout 60, 1 s-Gravenhag e, en Prof.Dr. J.F. Koksma,
Directeur van het Mathematisc h Centrum.
B. Raad va_n Behf..fil:
De samenstellin g van de Raad van 3eheer, bestaande uit :
Prof.Dr. J.F . Kokuma, directeur, ~arin~vlietstraat 51, Amsterdam~
Prof.Dr. D. van Dantzig, Valer:iusstr aat 58, Amsterdam:
Prof.Dr. Ir A. van \'/ijngaarden , Keizer Karelweg 83, Amstelveen
onderging een plot3elinge wijziging door het geheel onverwachte
overlijden op 22 juli 1959 van Pr)f. Van Dantzig, een der oprich ters van het r:iathematisc h Centrum en behalve lid van de Raad van
Beheer ook hoofd van de afdelinge:i 'I·oegepaste Wislcunde en Mathematische Stati~tick . Prof. Van Dnntzig had zich met tal van even
moeilijke als belangrijke onderzoeking en belast, welke meerdere
jaren in beslag namen. Het verlies, dat zijn heengaan voor het
Mathematisch Centrum betekent, me·: name met het oog op de nog lo pende onderzoeking en, is niet te schatten. Bij het Mathematisc h
Centrum kwam een overstelpend e st:-oom van betuigingen van leed\-1ezen
en syMpqthie uit binnen- en buitenland binnen. Door collegae, medewerkers , vrienden en leerlingen zijn in diverse peri odieken tref fende woorden van waardering aan hem en zijn werk gewijd. ~
De Raad kwam zoals gewoonlijk regelmatig bijeen en hield talrijke
formele en informele besprekinge n. De leden namen deel aan con ferenties en congressen in binnen - en buitenland, waarbij diverse
contacten konden worden gelegd of vcrste~ct.
Prof , Van Dantzig bezoch'C het col:.oquium 11 Sur la Décision 11 in
Parijs, alwaar hij een voordracht hield. Prof. Van Wijngaarden
woonde congressen en conferentie s over 11 ALGOL 11 bij te Kopenhagen,
Parijs en Mainz, voorts een cone:res over 11 Informatie - verwerlcende
processen 11 te Parijs en een colloquium te Bonn. Prof. Koksma nam
deel aan de vergadering van het executief-co mité van de Internationale Mathematisch e Unie te Kopenha5cn.
~

Zie o.m. N.A.v.W. VII, 1959, Statistica Neerlandica 13, 1959,
Synthese 11, 1960.

-3C. Raad van Bijstand
Zoals in het vorige jaarversla g nog kon worden aangeteke nd, had
de Raad van Bijstand in 1959 een verlies te betreuren door het
overl ijden van zijn lid Prof.Dr. M.J. van Uven op 11 april 1959.
Zijn nagedacht enis zal bij het Mathematisc~ Centrum in hoge ere
staan.
Als nieuwe leden traden op de heren : Prof.Dr. G.B. van Albada,
Prof.Dr. G. Braun, Prof . Dr.Ir •.J.W. Cohen, Prof.Dr.I r W.T. Koiter,
Prof.Dr. J.H. ven Lint, Prof . Dr . H.R. van der Vaart, Prof.Dr.I r.
A.I. van der Vooren en Prof. P. de Wolf.
De samenstel ling van de Raad van Bijstand was derhalve per 31 de cember 1959 als volgt:

Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Ir.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr .
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.

G.B. van Albada, Ster~ekundig Instituut , Roetersst raat 1a,
J.B. Albla~. Jan Lu.i.kenst:..·aat 47, Eindhoven Amsterdam - C.
W. Baa1'da, Rochusse nstraat 16, Delft
E.W. Beth, Bern. Zwee1•skade 23, /\mstcrdam -Z.
F. van der Blij, Ruysdaell aan 6, Bilthoven
J. de Boer, Bunsenstr aat 98, Amsterdam -0.
W. Boomstra, Bazarstra at 36, 1 s-Gravenh age
O. Bottema, Ch. de Bourbons traat 2, Delft
C.J . Bouwk~mp, Goorstraa t 10, Eindhoven
G. Braun, Mathemati sch Instituut der Rijksuniv ersiteit
Utr~cht, Achter de Dom 7, Utrecht
Prof.Dr. H. Bremekemo, Ch. de Bourbons traat 6, Delft
Prof.Dr.E. M. Bruins, - Joh. Verhulsts t:raat 185, Amsterdam -Z.
Prof.Dr. N.G . de Bruijn, B:•in!':: 1}b, Muiderber g
Prof.Dr. J.M . Burgers, Institute for Flu.:d Dynamics and Applied
i·iathematic r.;, Univ8rs1t y of Maryland, College Park,
i>Jd., U. S.A.
Prof .Dr. C. Campagne, Verzclccr~.ng:3knmer, Keizersgr acht 569-571,
Am:::;terdam-C.
Prof.Dr. Ir. J . W. CohPn, Inr.;tituut voor Toegepast e Wiskunde van
de T.H . Delft, Julianala an 132, Delft
Prof .Dr. E. J. Dijkstc1•h uis, Wagnerlaa n 27, Bi 1 thoven
Prof.Dr. H.B. Dorgclo, Fazantlaa n 9, Eindhoven
Prof .Dr. J . Droste, C.conestey nkaàc '16, Leiden
Prof.Dr. H J.A. Duparc, Inr.;ulinclewee; 26, Delft
Prof.Dr. J. Engelfrle t, Var. Bronckho rstlaan 20, Wassenaar
Prof.Dr. W.T. van Est, Th•yvend~cstraat 18, Leiden
Prof .Dr A. Fokker, Engelander ï·1eg 32, Beekberge n
Prof.Ir. R.J. Forbc:::;, Harinrrvl ietstraat 1, Amsterdam - Z.
Prof .Dr. H. Freude~th~l, Schub~rtstr eat 44, Utrecht
Prof .Dr. J. C.H. Gerr.:?':sen , Gratanast r a<=.t 31, Groningen
Prof .Dr. C.J. Gorter, i:icm1s teeg '18, Leiden
Prof.Dr. J. de Groot, Raboes 23, Laren (N.H.)
Prof.Dr. G.JI.A. Gror;heide F.W.<:::ï., Linnaeush of 72, Amsterdam -0.
Prof .Dr. 1\ . He:y'c ü 111. rFem :t.' .,chtc:rgro .cht 121 _, J\rr.sterdam-C.
Prof.Dr . C.C. Jonlwr .. •; <~ - -c.:-«.u s t r<..,,<it 30, !l.r.1sterdam-Z .
Pro!'.Dr.Ir . W.T. Koitcr, L::.bor<>.tcriurn voor Toerrepast e Mechanica ,
Prof. Mekelweg 2, Delft

Prof .Dr . J. Korcvaar, Dept. of Mathematics, Univcrsity 01' \"/is ccnsin, Madison 6, Wisc., U.S.A.
Prof.Dr . Ir . L. Kosten, Duchattel::>traat 16, 1 s - Gra·1cnhage
Pr of.Dr.R. Kronig, Oostsingel 204, Delft
Pr of .Dr.N.H. Kuiper, l-lolJ.andseweg 76, Bennekom
Prof . Dr. L. Kuipers, St. F.ustr.tiusstraat 7, Delft
Pr of . Dr. J . H. van Lint. Venaliuslaan 26, Eindhoven
Prof . Dr . F. Loonztra, H&vikl~an 25, 's-Gravcnhage
Prof . Or. B. Meulcnbeld, Heemskerkst~aat 32, Delft
Prof.Dr . C.S. MciLJer, ~ijksutraatweg 348, Haren (Gr.)
Prof. Dr. M.G. Minno.ert, Zonnc~urg ·i, Ut.~echt
Prof.Dr . P. Nullen-:ler, Rentrnce.Jter:>lc-.a n 81, Amstelveen
Prof . Dr. J.H. Oort, SterrP~,c~t 3, Lcitlen
Prof .Dr. C.H. van 0:3, ?ro:. !:;c'1c:rn;:-'..:e;.•straat 51, Delft
Prof .Dr. A. Panne!coclc, EnGl~<:.n 7, \!agcni ngen
Prof . Dr.Ir. A.D. G.c P~te•', Ovo1·.;o<:-;i1laan 62, Bilthoven
Prof . Dr. W. Percm~ns, Ve5aliuRlarn t6, ~indhoven
Prof.Or. J. Popken, ~iticrndt-~~t 28, Amzterdam-Z.
Prof .Dr. J . Prins, Kani!al;·er 2.), Delft
Prof . Dr. J. Ridder, Kr~:!e\·rnG. '17a, r.rcnlngen
Prof .Dr. J .P. v".n Roo.Lje,1, Holl. Soi::ietei t v. Levensverzekeri ngen,
~.c:•e:.-::r"cht 475, Amsterdam- C.
Prof . Dr . L. Rosenre:~, InF~i~uto of Tn~orctical Physics, Kopenhagen,
Prof . Dr. P.J. v;;.n R!~ij:1, ·-r9rst,d..: rle Orootkade 46, Groningen.J>enem arkei
Prof . Dr . J . J. Seidel, Vc~~l~usl:nn 26, Eindhoven
Prof . Dr. L.J . Smid, i:l. P ••. "':-o~lstrL;·;.:::c 104, Leeuwarden
Prof.Dr. T . A. Sprin~i:?r, ::J~ Stel.ri";.)c;(;I: 'i, Maarn
Prof .Dr. R. Tinr.um, Nc.~·s<>.~).~~"" 9, I'.zlf\.
Prof .Dr . J. Tinbergcn, :::..".".'clr-·~11 3 ', : s - Gravenhage
Prof . Or. H.R. v~~ der V:~r~. r~.t~tu~t voor Theoretische Biologie,
.
Kaiserstraat 63 , Leiden
Prof. H. J . van V·~en, .T..i.a~;;.:.rc' J·:_y, F.lj::,·. üjl{
Prof.Dr. S.C. van 'ffcen, V.::u~ Micre"eltlaan 13, Delft
Prof.Dr.Ir. F.A. Ve:1.:.11c f'.,è.;.nesz, :.>otr;io::;terlaan 5, Amersfoort
Prof . Dr. C. Viss3r, K!•im:~.;:.c.C' 47, Voorschoten
Prof .Dr. Ir. A.I. vr.!1 drr Vro1•c 1, M~<,;.herr.ati::;ch Instituut der Rijks unive:"site.:.t Gro~ingen, Reitdiepskade 4,
Groningen
Prof .Dr. J . D. va~ der W"nls, ~lner~alaan 82, Amsterdam - Z.
Prof . P. de Wolf, Vondelka~.c !t,, :;f',m5tede
Pr of.Dr. A.C. le:>..r.~n, Ibss;;~ulo.o.n ·15 , D:=- 1 ft
Prof.Dr. H. ZanntrL, ~ms~EldLj~ 16, Amsterdam-Z.
Prof .Dr. F. ZernJ.ke, V.:-~ Ket\:! ch Verschuur:!.aan 5, Groningen
D, Personeel
I n het verslagjaar vo~Jen fe vol~0~de perconeolsmuta ties plaats:
a. Aangesteld werclcn C:r. her:n:
S.C. van Wcstrhencn p~r 1-1- ' 59 ~ls medewerker (afd. Statistiek)
11
Ir. W. Versnel
:· 'i-1- 1 59 ·· 21.sp. 11
(
Toegep.Wisk.)
11
J . W. Pe1,r:eck
16-';- '~9 11 assistent ( 11
Statistiek)

- 5J.G. Manie
J , G. Fabius
J.A.Th.v an Berckcl
A.J.V. van Walsum
c. Harm se
J.E . Heyns
M. Vrugt
J. van Oosten
P. C. Baayen ·
D. Zwarst
F. Göbel
A. Lukác:->

per
Il

Il
Il
Il
Il

Il
lt
Il
Il

Il
Il

operateu r (Rekena fdeling)
1-3- 1 59 als
Il
medewer
1-3-'59
ker (afd.Sta tistiek)
16- 3- 11 59 IlIl rekenaar (Rekena fdelingl
Il
(
Il
Il
1- 5- 1 59 Il
Il
1-6- 59 Il
~
Il
Il
techn.as s. afd . Statisti ek)
1- 6-'59
1
Il
Il
Il
(
Il
Il
" -9- 1 59 Il
~

'i- 1 0-

59

1-10- 11 59
26-10- 59
1-11-'59
1-11 - '59

11
Il
Il

11

Il

Il

~

Il

Il

medewer ker afd.Zuiv ere Wisk.)
fotograa f Biblioth eek)

adsp.medew . ~afd,Statistiek~

techn. ass.

11

11

en de dames :
Mevr. H.E. Granci3
Mej. M.M. Smit
Mej. c. Klusman

Il
Il
Il

9 -2 - 1 59
1- 9-' 59
1-10- 1 59

Il

Il
Il

·1erkste r (Huish.D ienst)
medewer k3ter (afd.Sta tistiek)
techn.as s . (Rekena fdeling)

De dienst verliete n:
J. Hirsch
per 30- 4- 1 59 rekenaar (Rcl<ena fdeling)
11
Mej. G. Fortuin
30-6- 1 59 techn . ass. (afd. ~tatistiek)
t Prof.Or . D. van Dantzig, over~edcn 22-7- 1 59
J. Fabius
per
31 -7 - 11 59 medewer ker ~afd. Statisti ek)
11
11
11
11
D. Vonk
31
-7- 59 techn.as s.
)
11
1
11
A.H.M. Levelt
31
859
medewer
ker
Zuivere
Wisk.)
11
1
11
J .E. Heyns
50-9- 59 techn. ass. )
Statisti ek)
t J. Kolde"li jn, fotograa f, overlede n 4-10- 1 59 (Bibliot
heek)
Mej. M.M . Smit
per 31 -10- 1 59 medewer kser (afd.Sta tistiek)
Mevr.W.F .Groen - de Vries per 15-12- 1 59 assisten te (Bibliot heek)
Ph. van Elteren
per 31-12- 1 59 medewer ker (afd.Sta tistiek)
De personee lssamen stelling per ultimo decembe r 1959 was als
volgt:
1. Raad van Beheer·
Prof.Or, J.~. Koksma
Prof .Dr. Ir. A. van \'/ijngaar den
~~~~2~~~ = ~~2r~~~r!~: F.J.M. Barning
~~~~Q~~~~EE~!!J~-~~y~~~~~: Prof.Dr. N.G . de Bruijn
~·

2. Afdeling en
~~!Y~r~ -~!~l~~~~

onder leJ.rling van Prof.Dr .J.F. Koksma
Medewerker:;: Dr. C. G. Lekkerk erker
P.C . Baayen

-6!~~g~e~~~~-~k~~~l]92

onder leiding van Proi' . Dr. H.A. Lamrerie r
Medewerker; Dr.Ir. D.J. Hofsommer
Ad~p1rant-mcdewerker: Ir. W. Versnel
Assisten t B.R. Damsté
Mathema tische Statisti ek
Adviseur : Prof .Dr . J. Hemelri jk, tevens belast met de leiding der
afdeling
Sous - chefs: Ir. A.R. Bloemen a, sub- afdeling voor de Statisti ek
J. Kriens, sub- afdeling Beslisku nde
Medewer kers:

Mevr.Dr. C. van Eeden
Prof.Dr. c.G.G. van Herk
J.Th. Runnenbu rg
G. de Leve
S.C. van Westrhen en
A.H. Hait.~ma

Adsp .-medew erker: F. Göbel
Ass.-med ewerkers : Mevr. G. Klerk-Gr ebben
"'.\l. Steutcl
Rekenaa rster: Mej. c. Korswage n
Assis~enten:
P.G. Pclle
J.W. Perdeck
Techn.a ssistente n: K.J. Arwert
J. van Oosten
M. Vrugt
A. Lulcács
Secretar essc-typ iote: Mej. a.s. van der Sluis
~~~~l]~f~~~~"QC

onder leiding van Prof.Or. Ir. A. van Wijngaa rden
Sous - chef Rekense ctie: J.A. Zonneve ld
Medewer kers: Dr.Th.J. Dekker
rl.L. Potters
Rekenaar - medewer ker: J . J .B.M. Nederkoo rn
Wetensc h.assiste nt : J.J.F.M. Schlicht ing
Rekenaar - aGsisten ten: J.A.Th. van Berckel
C. Harmsc
Sous-che f Program meersect ie: Dr. E.l'I. Dijkstra
Rekenaar - mede".'it ·•·:-', 1.•:Mej. J .F. Peringa
Rekenaa r-assiste nten: Mej . S . J. Christen
f.lej. i•1.J.H. Römgens
A.J.V. van Walsum

-7Techn. assisten te: Mej. C. Klusman
Operateu rs: J. van Loenen
J.G. Manie
Secretar esse - typiste: Mej. E. Schaly
E. Gebouw
In het vorige verslag werd reeds medeged eeld, dat de in 1958 begonnen boUl'I van een derde verdiepi ng over het pand 2e Boerhaav
estraai:; 49 en het belenden de schoolbe bouw no 5'i aan het einde van
dat jaar gereed kwam. In 1959 echter werd het oude deel van het
gebouw geheel gerestau reerd wat nog het gehele jaar in beslag nam.
Het resultaa t is zeer bevredig end.
Hoewel de vergroti ng van het gebouw een zeer aanzien lijke verrui ming der accommo datie meebrac ht, is het aantal vertrekk en (in
totaal 52) op dit moment niet geheel voldoend e om in de behoefte
goed te voorzien , aangezie n meerdere lokalen in beslag worden genomen door de N.V. Electrol ogica, die door haar van het Mathema tisch Centrum zijn gehuurd.
Het woord van dank aan de Gemeente Amsterdam en haar Afdeljng
Onderwi jszëken en haar Dienst Publieke Werken ln het vorige jaarverslag geu~t, kan ook thans worden herhaald .
F. Technisc he apoaratu ur
De technisc he uitrusti ng van het Mathema tisch Centrum werd ver sterkt door de aanschaf van een nieuwe Gestetne r - stencilm achine ,
van een gecombi neerde tel - rekenma chine voor de boekhou ding, alsmede van een VU-graph projecto r voor de collegez aal.
G. Financië n
Dienaang aande moge \'lorden gewezen cp het afzonde rlijke rapport
dat binnenk ort uitgebra cht zal worden door Van Dien, Van Uden &
Co., Account ants, die zich ook in 1959 met de financië le controle
uelastte n en het Mathema tisch Centrum van advies dienden.
Op deze plaats past een woord van grote erkente lijkheid voor de
subsidie s, die het Mathema tisch Centrum ook in 1959 van versche
dene instellin gen en instanti es ontving. Alleree rst moeten hier i worden genoemd Rijkssu bsidies, die verleend werden via de Neder landse Org~nisatie voor Zuiver~Jctenschappclijk Onderzoe k en via
de Centrale Organis atie voor Toegepa st Natuu:rw etenscha ppel • jk
Onderzoe k, alsmede het subsidie van de Gemeente Amsterda m, die
ook het gebom~ waar het Mathema tisch Centrum gevestig d is, fourneert. Ten tweede mogen worden vermeld de zeer gewaard eerde donaties van nederlan dse bedrijve n en andere instellin gen. De andere
inkomste n werden verkrege n uit betaling en door derden voor in hun
opdracht door het Nathema tisch Centrum uitgevoe rde werkzaam heden
en voorts uit cursusge lden, syllabiv erkoop, levering van microkaarten e.d.

-8H. Bibliotheek
Allereerst dient te worden vermeld de uitbreiding van de biblio theek met een zeer aantrekkelijke leeszaal. Tevens kan als belang rijk feit worden vermeld het ter beschikking krijgen van een ruimte waar het niet tot de collectie behorende materiaal kan worden
opgeslagen. Het ruimtegebrek is door deze beide aanwinsten voorlopig opgeheven.
Een groot verlies betekende het overlijden van de fotograaf, de
heer J. Koldewijn, die zijn zeer gewaardeerde krachten vooral aan
het vervaardigen van microkaarten gaf, Zijn vriendelijke persoon lijkheid blijft in onze herinnering.
Thans volgt het gebruikelijke overzicht:
1, Boeken: In 1959 werden 274 nieuwe titels in de catalogus opgenomen. In totaal beschikte de bibliotheek ultimo 1959 over omstreeks 4500 boekwerken.
Een aanzienlijke collectie boeken, tijdschriften en overdrukken
ontvingen wij uit de nalatenschap van Prof.Dr. Balth. van der
Pol. Daar het catalogiseren hiervan aan het einde van het jaar
nog niet was afgesloten, zijn deze boeken nog niet in het bovengenoemde aantal nieu11e titels opgenomen. Dit geldt tevens
voor de tijdschriften.
2. Ti,jdschriften: Er werden 10 nieuwe ruilovereenkomsten afgesloten. Geannuleerd werd er 1. Het aantal abonnementen nam met 5
toe.

3, Catalogus: Een omvangrijk werk, bestaande uit de hercatalogisering van de alfabetische catalogus op basis der z.g. "Rijksregels", vond dit jaar zijn voltooiing.
Tevens verscheen een 1e supplement 1954-1957 in druk als aan-vulling op de in druk bestaande alfabetische catalogus welke
de regels der Gemeentelijke Universtte1t~-Bibliotheek volgt.
Een onderzoek naar een geschikt classificatiesysteem voor de
wiskunde is in internationaal verband gaande doch geeft helaas
nog weinig vordering te zien.

4. Fotografische dienst: Er werd een fotocopieerapparaat in gebruik
geno111en, vraarvan alle afdelingen van het Mathematisch Centrum
reeds veelvuldig gebruik maken.
Het aantal vervaardigde microkaarten nam dit jaar wederom toe.
Het ter beschikking stellen van literatuur op microkaart in de
bibliotheek blijkt zeer goed te werken.

5, Documentatie: Het bijhouden van het alfabetisch auteurskaart systeem van de uMathematical Reviewsu kon door het nog niet
verschijnen van de index 1958 geen voortgang vinden.
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6. Service: Het

a~ntal uitlenin gen bleef t.o.v. het vorige jaar
ongewijz igd, d.w.z. omstreek: ;, 1200.

§ 2 .. werkz[l.a mheJçn

A. Algemeen
Het Mathe:-ra tïsc'.1 Cr;ntrum onderi1i eld ook in 1959 een zeer levendig
contact met cc~~r~ va~ wetensch ap, indust~i en bedrijfs leven,
alsmede met ~ndi·1iduele deE'.wnd igen in binnen- en buitenla nd.
Leden van de s'c[ f er: mede1·1cr:rnrr; è.er afdeling en namen deel aan
diverse be~~1~r~jke corgrocs cn, confere nties en symposia binnen
en bui ten 1 ~; l<..nC:c gr•cnzcn, dee).s om eigen kennis van zak ·m te
verdiepe n, dc~~s n~ resultat en van cigon onderzoe kingen mede te
delen, terwijl eek~··~ buitenl~ndsc geleerde n alsmede vertegen woordiger~ ven ctiverse instanti es op het Mathema
tisch Centrum
voor kortere of langere tijd vertoefd en.
Van de 1·retensc: H'ppel:i.j ::c bijeen!rn :ns'!;cn, bijgewoo nd door leden van
de !':taf lnmne:1 :·rnrden ~enoemd: het colloqui um 11 Sur la Décision 11
te Parijo gehou~cn, bijgewoo nd door Prof.Dr. D. van Dantzig en de
here:-i J. K..... i.c11s c·1 G. à.;: Leve. Op dit colloqui um hield Prof. Van
Dantzig een vco:;drê. cht. De :->P.er de Leve bezocht een confere ntie
over 11 0oc••:-!.tion~; l{escarch 11 i.n België, Hclke onder auspicië n van
de 11 Nato 1: v1erd g,'?i1::iurler1• .9c heer J.Th. Runnenb urg hield op uitnodiging der Univc.rll '.;e:.t ·:":î Birm.;ngh am :üdaar een tweetal voor drachten ov0J.· 0:1del'".!e.,...n.:•1 :.ü ~ de ~·Jnchttijdtheorie 11 • De heren
J, Kriens, G. de Lo'1e, l\.H, Ji<'.litsmn. en s.c. van Westrhen en woonden de confere ntie b;;.j '/::l.!1 de 11Econorne tric Society" , welke te
Amsterd<>.m \1C1'.·( Z"ho"Jcie~. D~ ~îG::cen ?rof . Van Wijngaa rden en Dr.
E.W. I-i.jkr:tra :·:c --n.:cï! \.Jen ~onL;:i.'CS te Kopenhag en bij over 11 ALGOL 11 •
Een congreo 'ca Pa::. 1 ,jr: over 1·rn"orma .tieverwe rkende processe n" werd
bijgewoo nrl C.0c":.. clc :·eren I'rof. V'ln Wijngaa rden, J .A. Zonneve ld,
Dr. E.~. Di;kf.~~~, Dr. T.J. Dekker en M.L. Potters. Te Mainz hield
Prof. Van \·/ijr~:~ "'..l'~cr een 1.ezirtE over 11 ')::.. vergente Reeksen 11 , ter wijl hiJ i'.lt c.-:" ~1.c z .[Ç. 1 ALGOL" -e:onfere ntie bijwoond e . De heren
F.J.M. Bar:ünr~ c.ri T:'r. 'J.',J. D.:lc!rn~~ volgden te Darmsta dt een cursus
over 11 /\LGOL'': tert:ijl P~.:>i' . va 1 llij:"lg~.ardc n en Dr . Dijkstra een
colloquiu m t~ 13onn 1:..i.Jl':oondcn.
11

1

0

Van de veJ.•~ 1sJJ tcnlanc.ir ie b~:-~oeke1°s vr.'.ll het M[-lthem atisch Centrum
worden t-iier e;cnoeri1d (in chronolo gische volgord e):
_, 1.lt
• ••)
P . Erco 11 ~ ,,~l""'
W. Prager ( lT. s ..\ . j

H. D. Brur.1: (U.S. A. )

L. Fuchs (3on:~njje)
W. Fenchel (De:~e:'11:'ken)
B. Jessen (Dcnc:-·.-.1:e:1)
V. Klee (D.3.~ .. t · j~e,1Jk Denemar ken)
O. Schmidt (D0nem2 rken)
Girdhasi ( Inr1.:!..L)
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D. Chevion (Isra~l)
B. Castrucci (Brazilië)
T.J. Willmore (Engeland)
B.M. Jones (U.S.A.)
A.P. Burger (Zuid-Afrika)
Dr Zeckendorf (België)

G.H. Freernan (Engeland)

D. J. Struik (U.S.A . )
H. D. Huskey (U.S.A.)
K.H. Grimrn (Duitsland)
M.W. Al-Dhahir (Irak)
B. Eckmann (Zwitserland)
G. Sansone (Italiö)
B. Baker (U.S.A.)
w. Cellach (u.s.A.)
C. Kossack (U.S.A.)
G.C. Kimbold (U.S.A.)
H. Parli (Duitsland)
L. Katz (Engeland)
Nelson Blakman (Engeland)
A.W. Jukku (U.S.A.)
K. Mahler (Engeland)
D. de Loor (Zuid-Afrika)
A.W. Tucker (U.S.A.)
H. Kesten (Israël)
D. Kesten-Wabeke (Isratil)
J.H. Giese ~U.S.A.~
J. Moshman U.S.A.
M. Barnett U.S.A.
E.B. MacLead (Ierland)
J.H .B. Kemperman (U.S.A.)
S.C . Kleene (U . S.A.
Met betrekking tot de werkzaamheden der vier afdelingen van het
Mathematisch Centrum, welke in de hierna volgende afdelingsverslagen gedetailleerd zijn besproken, moge hier in het kort worden vermeld, dat bij alle afdelingen wetenschappelijk onderzoek werd ver richt, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek of in opdracht
van derden. De resultaten van deze onderzoekingen zijn grotendeels
in rapporten or publicaties vastgelegd, welke eveneens in de afde lingsverslagen zijn vermeld.
Wat de ~ducatieve taak betreft moge worden volstaan met de algemene
vermelding, dat in 'i959 15 cursussen resp. colloquia \·1erden georganiseerd en dat circa 25 lezingen werden gehouden, waarvan meerdere
door buitenlandse geleerdcn,namelijk: Prof . Dr. J.H.B. Kemperman,
Prof. A.l-1. Tucker, Prof .Dr. S.C. Kleene en Prof.H.D. Brunk, allen
uit de U.S.A., die respectievelijk spraken over 11 De asymptotische
verdeling van rijen in een compa:ite groep 11 , 11The abstract structure
of linear programming 11 ; 11 on intui tionistic formalism 11 • 11 Generalizations of the Glivenko-Cantelli Theorem 11 • Prof .Dr. B. Eckmann
uit Zwitserland hield een lezing over 11 Algebraïsche Erweiterungs aufgaben11, Prof.Dr. G. Sansone ult Italië sprake over "L 1 équation

-11du synchrotron", Dr. 'f.J. Willmore en Prof.K. ~ahler, beiden uit
Engeland, hielden v0ordrach~en over respectievelijk "Differential
Operators" en 11The Shidlowskimetho d 11 •
Speciale vermelding verdient het bezoek van ee~ gezelschap Deense
w1slmndigi:m i:1i:1.n oni:; land, op gemeenschappeli jk initiatief van het
Mathematisch Centrum en het Mathematisch Instituut der Gemeente
Universiteit . In het kader van deze 11 Deense Dagen" gaven zowel
Nederlanders als Denen diver::;e voordrachten, te weten:
Prof.O. Schmiçl (KopeP.hagen) sprak over 11 Sor.ie aspects of the planetary theory in cuneiform texts";
Prof.W . Fenchel (Kopenhagen) hield een lezing <:>ver "RemarkG on the
general theory of discontinuous transfon:1ation groups",;
Prof.B. Jessen (Kopenhagen) sprak over ''On the distribution of the
values of the zeta-functions" ;
Dr . J .H. van Lint (R.U . Utrecht) hield een voordracht over "Rearrangements of series";
Dr . C.G . Lekkerkerker {rl! . C. ) sprak over "Geometrie deduction of Mar kov1s minir:Jal farms",
terwijl door Prof.V. Klee (U.S.A.), destijds gasthoogleraar te Korienhagen, enkele voordrachten werden gehouden over het onderwerp
'Topological propcrties of infini te dimensional linear spaces".
De vacantiecursus voor leraren in de exacte vakken en andere belanestellenden, welke op 25 en 26 augustus 1959 onder voorzitterschap
van Prof .Dr . J.F. Koksma in het Geologisch ln$~ituut te Amsterdam,
Nieuwe Prinsengracht 130, werd gehouden, kan zoals ook in vorige
jaren, wederom bijzonder geslaagd worden genoemd. In tegenstelling
tot 1957 en 1958, in well<:e jaren de vacantiecursuss en in het teken
stonden van resp. de 11 Meetkunde 11 en de 11 Algcbra" werden in het verslagjaar door de "Commissie tot Voorbereiding der Vacanticcursuss en
vanwege het J\iathematisch Centrum", de "Vectoren" als centraal onder werp gekozen.
In deze cursus werd door de volgende sprekers het woord gevoerd:
Prof .Dr . N.H. Kuiper: "Het ontstaan van vectoren";
Prof . Dr. R. Timman: 11De vectoren in physica en techni.ek";
Prof.Dr. F. van der Blij: "Abstracte behandeling van vectoren~ met
name vanuit het algebraïsch aspect';
Prof .Dr. F. Loonstra: 11 De vectormethode in het middelbaar onderwijs 11 •
Aan deze cursus werd verbonden een tentoonstelling van leerboeken
over de exacte vakken e.a., welke tentoonstelling zich ln een levendige belangstelling mocht verheugen.
In de samenstelling van de bovengenoemde Commissie kwam geen wijzi ging . Op 1 januari "i960 bestond deze Comnüssie derhalve uit de volgende heren:
Dr. Joh.H . Wansink , Juliana.laan 81~, Arnhem, voorzitter; secretaris
der Nederlandse Onderwijscommis sie voor Wiskunde,
vertcgcmroordig er van WIMECOS;
Dr . H. Mooy,
Churchill-laan "i07, Amsterèam, secretaris; ver tegen1'loord1ger van LIWENAGEL;
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M.G.H. BirkenhKger, Van BrecGtrant 153, Amsterdam, vertegenwoor-

diger vr,n l;'IMI:COS;
Generaal Snljdersplantsoen 18, B~dhoevedorp;
Directeur van het Onderwijskundig Studiecentrum
te Amsterd:o.m; oud-inspecteur bij het M.O. en
het V.H.M.O.;
Prof.Dr. G.H.A. G2•or;he:'..de F . U.ï'.1" Linnrcushof 72, Am::iterdam;
Dr. P .G. J. Vredenduin, Kneppelhoutweg 12, Oosterbeel<, vertegenwoordiger ven LI\'/ENACSL;
J .F. Hufferman·,
Ch. de :aom•bonlaan 64, Zeist, vertecenwoordiger
van \!IiIBCOS;
Prof.Dr. F. Loon~tr"'., Havil~l~a~ 25 .. 's-·C'r~venh:i.ee,
terwijl
Prof.Dr. J.F. Koksma in de Commis~;ic de Rc"d ·r,:n Beheer vertegenwoordigde.
A.J.S. van Dam,

Voor andere cursusse~, colloquin en voord~nch~en, rijeenkomsten van
werkgroepen, commissies e.d., wanracn lPè~n w•.n de :.;taf van het
Mathematisch Centrum hun medel'lerking verleenden. ~·:ordt naar de afzonderlijke verslazen der ç-fdelint:en verwezen. Voor het merendeel
der cursusocn, colloqu_~ en 1o~rdr&chton werócn - zoals gewoonlijk
syllabussen ve::.•va':'i'dig1, 1'te:!..ka ~."n de ';;:)ehoorders kosteloos werden
verstrekt. Voor publ.icat:i.c gt;;)schi!:'v:. -:,yllc.buszen en v1etenscha.ppelijke rapporten werden tegm1 redelij~e vergoed~n1 vcrkrijgbnar gesteld dan wel nls ruilobject in het VRrkeer met andere wetenschappelijke instanties gebruikt.
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Versla g van de afdelin i:r Zuiver e Wiskun de

ê 1 . Leidin g en Person eel
De afdeli ng stond onder leidin g van Prof . Dr. J.F. Koksma, deels
in samem"H:~rking met Prof . Dr.N.O . de Bruijn .
In 1959 waren als t:iedew erkers in de afdeli ng werkza
Dr. e.c.
Lekker kerker en de heer A. H.M. Levell , lerwij l Profam
.Dr. C.G . G.
van Herk., medew erker van de afdeli ng Mathem atische Statist
iel<:,
voor een deel van zijn tijd werl-:: in de afdeli ng Zuiver e Wiskun
de verric htte. De heer A.II.M. Levelt verlie t op 31 august
us
de
dienst van het Mathem atisch Centru m wegens het aanvaa rden van
een betrek lüng als weten schapp elijk ambten aar aan de Rijksu niversit eit te Utrech t. Op 1 oktobe r trad als ni.euwe medew
erker
in dienst de heer P.C. Baayen .
De medew erkers Dr . C. G. .::,cJ<:kerkerkcr en A. H.M. Leve 1 kregen
verlof om enkele werkza amhede n op het gebied van het t hoger
Kis;rundc -onder wijs buiten he t Mathemati sch Centru m te verric hten.
De eerstP trad gedure nde het cchele jaar op als uu~ent van de
cursus wiskun de, uitgaa nde van het Nutsse minari um voor Paedagogiek (oplei ding akte M.O.A ). Vanaf 1 septem ber
1959 ver~Jlt
hi~ bovend ien een leero9 dracht in de 11 Analys 11
e aan de Unive rsiteit van Amsterdam (voor de duur van het verbl
buiteni :.;lands
van Prof.D r. J . de Grootl . De tweed~ ~as ~erkzaijf
am al~ lid van
de exa!'!lencommü;sie voor de midde lbare al<ten in de wiskun
en
nam gedure nde enige tijd het colleg e "Linea ire Algebr a" de
van
Prof . Dr. N.G. de Bruijn waar.

§ 2 . Weten schapo elijke werkza amhede n
De ~erkzaamheden beston den uit weten schapp elijke onderz oeking
literat uurstu die, organi~atie vQn en medew erking aan colloq uiaen,
en het geven van adviez en aan de andere afdeli
ngen en de biblio theek, alcook ann per::;oncn en instel lingen bui ten het
Mathematisch Centru m.
~· Dr. Lekke rkerke r ze~te dit jaar zijn
sys~ematische bestud ering en verwer king van de litera tuur aangaa nde de meetku
nde der
getall en voort. Dit leidde onder meer tot twee voordr achten
de serie "Actu aliteit en", getite ld 11 Indefi niete kwadr atische in
vormen (Rappo rt 006) en 11 J:ndef inietc binair e kwadr atische vormen" (Rappo rt 015).
Voorts gcf hij een nieuwe a~leiding van de theori e van Markov
betref fende indefi niete lhnair e 10t1ad ratisch e vormen , waarov er
hij ook gedure nde de z.g. "Deens e Dagen 11 een voordr acht
"Geom etrie deduct ion of Markov 1 s r.ünir.-,al forms 11 (Rappo rt hield:
008) .
b. Het door Prof.D r. P. Mullen der en Dr. C.G. Lekker kerke1 ' gcÏ eidc colloq uium over de "Mectlcunde cler Getall en 11 werd in het
verslag ja:1r tot een einde gebrac ht. Ve!'sch cider.e jonge wiskun
digen van buiten het Mathcmati:::;ch Centru rr leverd en bijdra
gen
tot deze goed bezoc~te en vrucht bare voordr achten en discus sies.

-14c . De heer A. H. M. Levelt verrichtte een systematisc h onderzoek
betreffende gegeneralis eerde hypergeome trische reeksen en Heinereeksen. Dit leidde tot een voordracht in de serie 11 Actualitei ten11 over "Een hypergeome trische identiteit "(RapP.ort 004), t~r
wijl verder een publicatie gereedkwam, getiteld 'On a formula
of C.S. Meyer 11 • In zijn nieuwe functie zet de heer Levelt op
verschillend e punten deze onderzoekin gen voort .
Prof.Dr . C. G. G. van Herk zette zijn onderzoekin gen over volledige systemen van trigonometr ische functies voort. Hij stelde
een onderzoek in naar een asymptotisc he verfijning van vroeger
in verband met het nieuwe spectrum van een zekere functie door
hem gevonden resultaten .
d . Op verzoek van wijlen Prof . Or. Balth. van der Pol stelde de
heer Levelt zich beschikbaar om met hem diverse problemen te be spreken en aan te vatten op het grensgebied van physica en ana lyse, c.q. getallenthe orie. Door het overlijden van Prof . Van
der Pol kwam aan deze samenwerkin g een onverwacht spoedig einde .
De heer Levelt bracht een hem door Prof . Van der Pol opgedragen
wiskundige behandeling van een probleem inzake een zeker electromagnetisch veld tot oplossing. De resultaten zijn neergelegd in
de Rapporten 010 en OA2 . Ook hield hij hierover een voordracht
in de serie 11Actualiteit en 11 (Rapport 013).

In het afgelopen jaar werd de beoordeling van het manuscript
van de in de oorlog overleden Poolse wiskundige lub<:lski tot een
definitief einde gebracht. De moeilijkhei d hierbij was, dat het
lijv~.ge manuscript enerzijds een aantal gezichtspun ten bood die
ten tijde van het neerschrijv en zeker als belangwekke nd mochten
gelden, doch dat anderzijà3 in de loop der jaren nieuwe werken
verschenen , welke het manuscript hebben doen verouderen . Bovendien draagt het manuscript op diverse punten het stempel van een
voorlopige versie . Dit heeft de bestudering tot een gecomplicee r de taak gemaakt . Het eindoordeel , waarbij verschillend e wiskundigen hebben geadviseerd , is dat bepaalde gedeelten van het werk
na omwerking en plaatsing in het kader van de literatuur als
tijdschrifta rtikel publicatie verdienen , De oud-medewer ker van
het Mathematisc h Centrum, de heer C. Schogt, heeft in samenwer king met Dr . C. G. Lekkerkerke r een eerste verhandelin g gereedgemaakt voor publicatie . Het in Polen verschijnen de tijdschrift
"Acta Arithmetica 11 , waarvan wijlen Lubelski de redacteur was,
heeft zich bereid verklaard het betreffende artikel en eventueel
volgende af te drukken.
~·

f . De medewerkers beoordeelde n in de loop van het jaar diverse

manuscripten en schreven recensies voor de

11

Mathematica l Reviews".

4t·

De vroegere medewerker, de heer J. Verhoeff, sprak in de serie
Actualiteite n" over 11 Een weerlegging van een vermoeden van Euler 11
(Rapport 011) .

h . Verscheiden e malen werden medewerkers van andere afdelingen van
advies gediend. Ook werden vragen van derden beantwoord. In enige

-15geva llen werd en de antw oorde n schr iftel ijk vastg
elegd (Rap porte n
007 en 0'19) . Ook werd en advie zen verle end
name inzak e de aans chaf van nieuw e boe!<:en. aan de l.libll othce l<:, met

§ 3. Wat de educ atiev e taak deze r afde ling betr eft moge het
volge nde
worden verm eld. Iede r jaar orga nisee rt deze
afde ling cursu ssen,
die niet uitsl uiten d te Amsterdam word
en geho uden , maar in dit
stede n \·1aar het om prac tisch e reden en ~ewen
lijk t. Te Amst er dam werd in het versl ae;ja ar wederom de tradst
ition ele vaca ntiecursu s voor lera re, en ande re belan gstel
en geho uden . Was in
1957 de meetk unde het cent rale onde rwerplend
van ::leze cursu s, in 1958
de al~ebra, dit jao.r stond hij gehe el in r1et
tekf!t" van de "vectoren , waar bij vier hoog lerar en het
d voerd en , t .w.: Prof .
Dr. N.H . Kuip er, Prof . Dr. R. Timman, woor
Prof . Dr. F. van der Blij en
Prof. Dr. r. Loon stra .
Voor ts werd en onde r ausp iciHn van deze
ling cursu ssen gege ven,
en wel te Eindh oven over 11 Lie - groep en 11 , afde
waar
denth al het woor d voerd e, en te 1 s - Grav enhag bij Prof11 .Dr. H. Freu e over Hilb ert-r uimten11, waar Prof. Dr . N.G. de Bl•ui jn sprak .
De serie lezin gen over "Elem entai re onde rwerp
stand punt belic h-c 11 trok grot e bela ngst ellin g. en vanu it hoge r
In deze se~ ie ~·terd
door vijf hoog lerar en het woord gevo erd,
te
wete
Grosh eide F.W. zn . , ?rof. Dr. H.R . van der Vaar n: Prof . Or. G.H.A.
t, Prof . Jr . Ir. A.D.
de Pat& en Prof .Dr. W. Perem ans, alsm
ede Mr. J . van .LJze ren.
Door mede werk ers van het Math emat isch Centr um
werd onde r ausp iciën
der
afde ling een reek s van acht voor drach t verzo
11
11
Actu alite iten , en wel door de h~ren Dr. Lekk rgd in de serie
erker ker, Ir. Bloe mena, Dr . Ir. H~fsommer, Van Elte ren, :Leve
lt en Verh oeff .

34.

Bu:te nland se bezo eKer '
Een vijft al gelee rden uit het buite
d hield op het Math emat isch
Centrum voor drach ten op initi atie f nlnn
afde ling Zuiv ere Wis!runde,
en wel de hc1•en: Prof . Kempcrmo.n (U der
. S. A.), P1•cf. Eckmann (Zwi tserland) , Prof . Sans one (Ital ië), Prof . lia!ü er
(Lng eland ) en Prof .
Klec (l.!
. 0 .t") .
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§ 5· Rapporten , syllabi en publicaties van de
Wjskunde
004
006

007
008
010
011

012
013
015

afdelin~

Zui vere

A.H . M. Levelt, Een hypergeome trische identiteit, 9p.
("Actualite iten") .
C. G. Leklcerkerke r, Indefiniete kwadratisch e vormen, 13p .
11
11
( Aclualiteit en ) .
A. H.M. Levelt, Een transformat ie van een dubbelinteg raal,4p .
C.G. Lekkerkerke r, Geometrie deduction of Markov's minimal
forms, 9p .
A. H.M. Levelt, Solution of the Laolace inversion problem
for a special function, 15p .
J. Verhoeff,
Een weerlegging van een vermoeden van Eu l er
betreffende de non- existentie van zekere
Grieks - Latijnse vierkanten, ep.
A.H . M. Levelt, Supplement to report ZW 1959-010, 6p.
A.H.M. Levelt, Het electromagn etisch veld in twee halfrui mten, veroorzaakt door een discontinue antenne exci ta tie in het grensvlak, 5p.
C.G. Lekkerkerke r, Indefiniete binaire kwadratisch e vormen ,
'Vip.

018
019

MG

C.G. Lekkerker ker, Ueber imprimitive Paralleloed en, 1p .
(briefrappo rt) .
P.C. Baayen,C . G. Lekkerkerke r, Oplossing van een matrixvergelijkin g, 2p .
P. Mullender ,

c.a.

Lekkerkerke r e.a., Algemene voordracht,
De inhomogene determinant en de overdekking s constante van een lichaam; kritieke determi nant van een lichaam;mini mum van 1x x • .. x I;
methoden van Mordell en Tsjebotarew1, 2
n
colloquium meetkunde der getallen, p . 15 - 47 .
HR
N. G. de Bruijn, Hilbertruim ten, 76p. (cursus Eindhoven) 1 )
LE
H. Freudenthal , Licgroepen in meetk\lndige behandeling ,1 27p .
(cursus Eindhoven)2 )
J.H .B. Kemperman,
De asymptotisc he verdeling van rijen in een
compacte groep, 8p.

1) gedeeltelijk ln 1958 gereedgekom en.
2 ) in 1960 gereedgekom en.

-17 Syllabi van voordrach ten in de serie "J\c~.ualite1 ten" en in de
serie 11 Elementa:1"."e onderwerp en vanuit horer standount belicht 11
In de serie 111\ctualite iten 11 , onder auspiciën van de afdeling
georganis eerd, verschene n behalve de reeds genoemde rapporten
004, 006, 0~1, 013 en 0~5 de volgende rapporten :

_ê...

001

= SP 67

003

= SP 68

A.R. Bloemena, On queuein[ processcs 1·1ith a
certain type of bulk service, 10p.
Ph . van Elteren, On the combinati on of two sample
tests of Wilcoxon, 'i2p.
D.J. Hofsommer, ~en toepassin g van de integraal vergelijk ing van Abel, 3p .

~.

Syllabi van voordrach ten in de serie "Elementa ire onderwer pen vanuit hoger standpunt belicht", welke serie eveneens onder
auspicit;;n van de afdeling wordt georganis eerd:

002
005
009
014
016

G.H.A. Grosheide P.W.zn" Het werk van c. Juel en daarmee
verwante meetkundi ge onderzoek ingen, 3p.
H.R. van der Vaart, Fourier-i ntegralen en numerieke integratie - methoden rond de boldrieho ek, 6p.
A.D. de Pater, Het beginsel van Castiglian o, 19p ,
W. Peremans, Veelterme n, 6p .
J. van IJzeren, Definitie van log z en ez door middel van
rijen, 10p.
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c.

Vcrslar: van de afdeling Toeµ:eoa ste \'lislrund e

§ 1. Leidinjl: en peri;one el
Een grote slag trof de afdeling door het overlijd er van Prof.
Dr. D. van Dantzig , die sedert het vertrek van Prof . Dr . R. Timman in juni 1951 met de leiding was belast. De leiding van de
afdeling we1•d daarna opgedrag en aan de -nedewer ker Dr. H.A.
Lauweri er.
Op 1 septemb er 1959 werd Dr. H.A. Lauweri er vanwe~c de Stichting voor Hoger Onderwi js in de Toegepa ste Wiskunde benoemd
tot bijzond er huuglera ur aan de Gemeente Ur.1ver siteit van Amsterdam. De medewer ker Dr.Ir. D.J. Hofsommer was het gehele
jaar in functie. Per 1 januari 1959 werd Ir. W. Versnel , natuurkund ig ingenieu r, als adspiran t-medew erker aan de afdeling
verbonde n. De assisten t B.R. Damsté was het gehele jaar in
functie .
§ 2. Wetensc haupeli :ike werkzaam heden
a. Ook d't jaar werd e1Y" groot ~edeelte van de tijd besteed
äan met de Noordzee in verband staande hydrodyn amische proble men. De volgende onderzoe kingen werden ver1•ich t (de TH en TN
nummers referere n aan de rapporte n en korte mededel ingen, vermeld in§ 4).
De in het najaar ~958 begonnen onderzoe kingen naar de invloed
van een hellende bodem op de opwaaiin g werden voortge zet. In
het bijzond er werd een model onderzo cht van een oneindig brede
zee met exponen tieel toenemen de diepte, grenzend e aan een zeer
diepe oceaan, en een model van een rechthoe kige zee met exponentiee1 toenemen de diepte, die aan drie z:i.jden door kusten en
aan de vierde zijde door een zeer diepe oceaan wordt begrensd
De rapporte D over deze gevallen zullen in 1960 worden gepubli ,ceerd.
Het onderzoe k van een haai in de vorm van een halve cirkel werd
voortgez et. Over de opwaaiin g tengevol ge van een exponen tieel
windveld verschee n een rapport (TW 56).
De door Prof . au1·:erie r gevonden oplossin g van het probleem om
een functie van Green te vinden welke binnen een sectorvo rmig
gebied voldoet aan de vergelij king van Helmhol tz en waarvan de
afgeleid e langs de grenzen in een voorgesc hreven richting verdwijnt, werd gepubllc er!'d (TW 61). De voor dit geval ontwikk elde methode werd ook toe~epast op het probleem van een glooiend
strand ( 11 :;;loping beach") . Hierove r verschee n eveneens een rapport (TW 59).
Op verzoek van de Delta Commiss ie leverde de afdeling vier
dragen voor het eindrapp ort van deze Commiss ie. ln de eerstebij van deze bijdrage n worden enkele algemene beschouw ingen over
het hydrodyn amische probleem gegeven , en in net bijzond er \·1orden· de beperkin gen van het gebruik te rech~hoekige model besproken. In de tweede bijdrage wordt de invloed van enkele stationnaire, niet -uniform e w.indveld en onderzoc ht . De derde bijdrage
behande lt de vrije slingeri ngen van een vioe•sto f in een rote rend rechthoe kbekken en komt overeen met rapport TW 49 . In de
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wind op de opwaaiing langs de kust onderzocht. De gevallen van
een exponentieel windveld, een sprong-windveld en een.sinusvormig
windveld worden hierbij numeriek uitgewerkt.
b . In opdracht van een industrie werd een onderzoek ingesteld
naar de methoden om de afkoeling van een gietblok te berekenen
(TW 63).
c . Op verzoek van een physicus werden twee integralen berekend
\TN 10).

.

d . In opdracht van een F.O.M .-laboratorium werd een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid de veldsterkte van radiale electrische en magnetische velden, te meten met behulp van snelle geladen deeltjes (TN 12).
~· Op verzoek van de afdeling Mathematische Statistiek werd een
asymptotische ontwikkeling van Stirling getallen afgeleid (TN 13)
f. Dr. Hofsommer trad toe tot de publicatiecommissie van het
Hydrologisch Colloquium, die een publicatie voorbereidt over
grondwaterstroming naar putten.
fi• Samen met de Rekenafdeling wordt door de afdeling een tabel
gemaakt van de Fouri.er-coëfficiënten van toegevoegde bolfuncties.

Het AR~~C - programma hiervoor kwam gereed en het manuscript voor
een publicatie nagenoeg.
§

3. Cursussen en colloquia

§4.

Met betrekking tot de educatjevc taak dezer afdeling moge het vol
gende worden aangetekend.
_
In het kader van de afdeling Toegepaste Wiskunde werden te Amster
dam in 1959 de volgende cursussen en colloquia georganiseerd, die
zich alle in een grote belangstelling mochten verheugen.
11
11
_?;. Cursus vectorrekening • Deze cursus, die najaar 1958 was begonnen, werd in december afgesloten. De cursus werd gegeven door
Dr. Hofsommer.
b. Colloquium 11Karakteristiekenmethoden bi.i partiële differentiaa
vergelijkingen". Dit colloquium, dat in samenwerking met het Na tionaal Luchtvaart Laboratorium en de Rijkswaterstaat wordt geor ganiseerd en in het najaar van 1958 aanving, werd voortgezet. Het
colloquium staat onderleiding van Prof. Dr. Lauwerier .
c . Colloquium "Distributies". Ir. W. Versnel hield enkele interne
voordrachten over distributies.
~ · Hier worde tevens vermeld de te Delft onder auspiciën van het
Mathematisch Centrum gegeven serie voordrachten over 11 Approximati
theorie 11 , Als docenten traden op de Delftse wiskundigen; Dr . P.C.
Sikkema en H.J.C.A. Nunnink, beiden verbonden aan het Instituut
voor Toegepaste Wiskunde van de Technische Hogeschool te Delft,
Deze serie, waarmede in het najaar van 1958 werd begonnen, werd
in het voorjaar van 1959 afgesloten.
De volgende buitenlandse wiskundigen brachten een bezoek aan de
afdeling: Edw.B.McLead (Dublin , Ierland), J.H. Giese (Maryland ,
U.S . A.), Dr . M. Barnett (Mass., U.S.A,).
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§ 5, Rapport en en public aties van de afdelin g Toegeo aste Wiskunde
TW 43 H.A . Lauwer ier. On certain trigono metrica l expansi ons
(Repr ~ nt from J.Math . M~ch . § (1959),
p . 419 - 432).
TW 53 D. van Dantzig Einige analyti sche Ergebn isse Uber die
Wasserbewep;ung in einem untief en MPPre
(Re~rint from Z.A.M.M . 39 (1959), p.169 179) .
TW 56 D. J . Hofsommer
The influen ce of an expone ntial wind H.A. Lauwer ier
field upon a semici rcular bay
B. R. Damsté
TW 59 H. A. Lauwer ier A note on the problem of the sloping
beach (Reprin t from Pree.Ko n . Jed.Ak. v.
Wet . A 62 (1959), p.229-? 40; Indag . Math.
21 (1959), p . 229-240 ) .
TW 61 H. A. Lauwer ier Solutio ns of the equatio n of Helmho ltz
in an angle I (Reprin t from Proc . Kon .
Ned . Al<:.v.Wet . A 62 (1959) , p . 475-488 ;
Indag .Math . 21 (1959), p . 475 - 488) .
TW 62 II . A. Lauwer ier The North 3ea Problem I (versch ijnt in
1960 in de Proc.Ko n . Ned .Ak . v.Wet . A §2;
Indag . Math. 22 ,
TW 63 H.A. Lauwer ier Warmte -overdr acht in een gietblo k .
TN 10 n.J. Hofsommer Bereken ing vnn twee integral1 .:11 .
TN 11 D.J. Hofsommer Enkele integra len met Bessel functie s in
de integra nd.
TN 12 D. J. Hofsommer Een toepass ing van de integra alverge 11jkin6 van Euler .
TN 13 H.A. Lauwer ier Asympt::>tic expansi on of Stirlin g number s.
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Verslag van de afdeling Mathematische Statistiek

§1 . Prof.Dr . D. vanDantzigî
Op 22 juli 1959 overleed Prof . Dr. D. van Dantzig. De betekenis
van de persoon van Van Dantzig en zijn werk is op blz.2 sub B
van dit verslag gememoreerd. Hier moge worden volstaan met de
vermelding, dat de afdeling Mathematische Statistiek vanaf de
oprichting van het i1athematisch Centrum onder zijn actieve en
stimulerende leiding heeft gestaan.
§ 2 . Leiding en Personeel

Op verzoek van de Raad van Beheer trad na het overlijden van
Prof.Dr. D. van Dantzig, Prof .Dr. J . Hemelrijk als waarnemend
Chef van de afdeling op . Prof . Hemelrijk was voordien aan de
afdeling verbonden als adviseur voor de Statistische Consultatie .
De personeelsbezetting per 1 januari 1959 was als volgt :
Chef:
Prof.Dr. D. van Dantzi~
Adviseur voor de Statistische Consultatie: Prof.Dr. J. Hemelrijk
Sous-Chef:
Ir. A.R . Bloemena
Medewerkers :
Mevr. Dr. C. van Eeden
Ph. van Elteren
Prof.Dr. C.G.G. van Herk
J . Kriens
G. de Leve
J.Th. Runnenburg
Assistent-medewerkers:
Mevr. G. Klerk-Grebben
S.C. van Westrhenen
Assistenten:
A.H. Haitsma
Mej. R. Korswagen
P. Pelle
F. Steutel
Technisch-assistenten:
K. Arwert
Mej. G. Fortuin
D. Vonk
Secretaresse- typiste:
Mej. G.S. van der Sluis
De volgende personen
J.W . Perdeck, per 16
M. Vrugt,
H
1
J . van Oosten, 11
1
11
F·. Göbel,
1
11
A. Lukácz,
1

werden in 1959 aangesteld :
januari, als assistent
september, als technisch-assistent
oktober, als technisch- assistent
november, als adspirant-medewerker
november,als technisch-assistent

terwijl de afdeling verlieten:
D. Vonk,
per 31 juli
Mej . G. Fortuin , per 30 juni
Ph . van Elteren, per 31 december .
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Voorts waren gedurende korte tijd op de afdeling werkzaam
Mej. M.M . Smit en de heren J. Fabius en J.E. Heyns .
Waar door een aantal medewerke rs zeer veel aandacht is en zal
worden besteed aan de ontwikkeU .ng en verspreid ing van beslis kundige methoden, werd een splitsing tot stand gebracht in de
dagelijkse leiding van de afdeling. Vanaf 1 november 1959
treedt namelijk naast de sous-chef voor Statistiek , Ir. A.R.
Bloemena, op als sous-chef voor Besliskun de, de heer J, Kriens.
De heer Ph. van Eltercn, die reeds in 1958 werd benoemd tot
Directeur van het Instituut voor Toegepast e Wiskunde van de
R.K. Universit eit te Nijmegen, verliet de afdeling per ultimo
december.
De heer A.H. Haitsma legde met goed gevolg het doctoraal
examen 1'lis- en natuurkun de af aan de Universit eit van Amsterdam. Na eerst bevorderd te zijn tot assistent-m edewerker ,
werd hij per 1 januari ~960 aangestel d als medewerke r.
De heer s.c. van Westrhene n werd per 1 september bevorderd
tot medewerke r.
Gedurende enkele maanden, voorafgaan d aan zijn vertrek naar
de Verenigde Staten, was de heer J. Fabius in de afdeling
werkzaam als medewerke r.
Na het overlijden van Prof . Van Dantzig werden door de Uni versiteit van Amsterdam leeropdra chten in de mathemati sche
statistiek verstrekt aan Mevr. Dr . C. van Eeden en de heer
J.Th . Runnenbur g.

§ 3.

overzicht van de werkzaamh eden
Evenals in 1958 waren de werkznamh eden van de leiding en de
medewerke rs vooral gerlcht op theoretisc he onderzoek ingen,
terwijl daarnaast een aantal cursussen werd gegeven . Consultatie voor onderzoek ers op velerlei gebied vormde een derde
belangrijk gebied van activiteit en. In het hierna volgende
zullen over al deze werkzaamh eden nadere detail~ worden gegeven.
Prof .Dr. J . Hcmelrijl<: volgde Proi' . Van Dantzig 1n een aantal
functles op, o.a. als lid van het Algemeen Bestuur van de
Stichting Studlecen trum voor Administr atieve Automatis ering,
als regionaal redacteur van het Internatio nal Journal of
Abstracts (Statistic al Theory and Method), als voorzitte r
van de Mathemati sche Sectie van de Verenigin g voor Statistiek en als lid van het Bestuur van deze Verenigin g.
Na het overlijden van Prof. Van Dantzig werd Ir . A. R. Bloemena
in dtens plaats benoemd als lid van het "Panel of' Collaborators of the I.S.I. Bibliograp hy on Stochastl c Processes and
Time~eries '.'.
Prof . Or. D. van Dantzig, J. Kriens en G. de Leve bezochten
het colloquium "Sur la Décision" in Parijs {25-30 mei). Op
Al~emeen
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69 en§ 13).
De heer G. de Leve bezocht van 17- 28 augustus een conferentie
over "Operations Research" te Rhodes-St . Genese (België), die
werd gehouden onder auspiciën van de NATO.
De heer J .Th. Runnenburg hield op uitnodiging van de Universiteit van Birmingham aldaar een tweetal voordrachten over
onderwerpen uit de wachttijdtheorie (zie§ 13).
·
Tenslotte woonden de heren J. Kriens , G. de Leve, A.H . Haitsma
en S . C. van Westrhenen de conferentie bij van de Econometrie
Society, welke in Amsterdam op 10 en 11 september werd gehouden .
§ 10, SP

Van de buitenlandse bezoekers aan de afdeling Mathematische
Statistiek noemen wij :
H. Brunk (University of Missouri)
G:H. Freeman (East Malling Agric.Station)
D. de Loor (Universiteit van Pretoria)
L, Katz (Office of Naval Research, Londen)
A ~ W . Tucker (Princeton University)
H. Kesten en D. Kesten-Wabel<:e (University of Jerusalem).
§ 4. Theoretische onderzoekingen
S 1959-4 Onderzoek verdelingsvrije methoden (interne opdracht)
Het onderzoek had in hoofdzaak betrekking op de eigenschappen
van statistische grootheden, die aan gegeven symmetrie - eisen
voldoen, de zgn. 11 U-statistics 11 • Resultaten van deze grootheden bij onafhankelijl<:e kansgrootheden zijn bekend. Onderzocht
is in hoeverre analoge resultaten voor niet - onafhankelijke
kansgrootheden kunnen worden afgeleid .

S 1959-6 Voorraadproblemen (interne opdracht)
De voo~raadproblemen waren ook dit jaar een onderwerp van
studie . Tevens werd een begin gemaakt met het opstellen van
een wiskundige theorie, waarin problemen van meer algemene
vorm worden beschouwd. Enige resultaten werden besproken in
een lezing (vergelijk § 10, SP 69 en § 13, nr 7), terwijl
enige rapporten over dit onderwerp in voorbereiding zijn .
S 1959- 7 Wachttijdproblemen (interne opdracht , mede opdracht
van enkele jndustrieën en een adviesbureau)
Een onderzoek is ingesteld teneinde beperkende onderstellingen
bij de gebruikelijke modellen van wachttijdsituaties overbodig
te maken . Een aantal resultaten werd bereikt , die in een proef schrift zullen worden gepubliceerd.
Over een aantal resultaten betreffende een situatie, waarbij
al dan niet prioriteiten aan klanten kunnen worden toegekend ,
werd een lezing gehouden (zie § 8, S 249 en § 13 .
Zoals reeds hiervoor werd
opgemerkt zijn in het 11 Institute of
11
Engineering Production van de Universiteit van Birmingham twee
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Een overzich tsrappor t is s~mengestcld waarin bekende resultaten over wachttij dsituo.t ies bi~ één loket zijn opgenome n (zie

§ 8,

s

248).

S 1959-12 Monte-C: arlo me~}'10den (interne opdrach t)
In aansluit ing op een literatu urstudie over dit onderwer p werd
een J.ezine gehouden , ~1ac.rin cm!cele bekende resultat en werden
uiteen~czet (zie§ 8, S 251 en§ 13). Voorts werd een hoofdstuk in ee:1 cursv.s Ecwijd nan Monte-C arlo methoden (zie § 8,

s 246).

S 1959-13 P.iLf -v(~!2~ng (lnccrne opdrach t, mede opdracht van
een adviesbu reau)
Een ovc::-zic!:tsrap~)C::'t (zie § 8 , 3 247 en S ?50) ~1erd samengesteld, •:rn.arL~ è.r: eigen;;ch: >ppc.n ·.'an de r -verdeli ng, tezamen
met toetsing s- on soh~ttingsmethoden zijn besproke n. Het werk
aan deze opCrBch t wordL nog voor~gezet.
S 1959-17 ~'~!1~.!:t.:22Ptrn.le t-vcrdel ing (interne opdracht )
Bij dit onderzoe k i·1::ird de nn:uwkeu righeid van een groot aantal
benaderings~~thoden voo~ de percenti älen van de niet-cen
trale
t-verdel ing o~do~~ocht en onderlin g vergelek en. Een rapport
hierover is vrij~cl voltooid .
S 1959-)18 Het_...'..'l~"~~._a_:!"_~"n.~_ounten in een rooster (interne opdracht
De kansverd el .:.ngen die v..::."l)r.nd houden met het azclcct kiezen
van punten in een ·eoo ~•;er '.ü,jn bestudee rd. Reeds in 1958 werd
een aan'~c.l r·esuJ t2ti:::i cc-vcr.n".ln. de.t in het afgelope n jaar ver-

der werd uitgewe rkt.

Daarnaa st blee~ h~t doo .... C~l r0neral isatie van de probleem stellin& mogelijk algcw~ncrc resultat en af te leiden.
Er werd een lc;-,.i.r.~; over L-3~ e<'rs~c deel van deze studie gehouden (zie§ 13).
Het onderzoe k ·.r')J'd ~ v.::ort::;c zet.
S 1959-53 L'.ncr,:i.rc en r:i.e;;-lin e:..Lre prop:ramm erlnp: (interne opdracht)
- ---- - - - - Een litcratc·~~t~~ie wc~d ?cm&~kt van verschil lende wiskund ige
programrnerint.:3rr ~t::-. .:C:.:;1, v10lke onder ::mdere werd verwerkt
in de
element~irc cursus o,e~~t~onn Research (zie § 8, S 166) en
in
een overzich tsrappor t. wc.é'.::'Mee \·•erd begonnen (zie h 8, S 263).
S 1959-61 Stoch<:?J:-:.:;s!1e2:J2.1?~.x.imaJ;ie (interne opdracht )
Over dit onde.,..v:e1•p 5.s een lil< "'at~ .urstudi e gemaakt . De probleem
stelling en t:;r:'.I t.c:1tr l bel· end~ :-esul te.ten zijn kort ui te enge zet in een rapport (zi~ § 8. S ~53).
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Stellinge n uit de vervangin gstheorie worden bij wachttijd problemen veelvuldi g toegepast . Een generalis atie van deze stellingen is nodig , teneinde in de wachttijd theorie verdergaa nde
resultate n te bereiken (zie ook S ~959-7). Er zijn resultate n
in deze richting verkregen , welke in een proefsch rift zullen
worden gepubliceerd~ Ook 1rnrd een voordrach t over dit onderwerp
gehouden (zie§ 13).
S 1959-88 De hvpergeom etrische verdeling
De voo~faarden waaronder de ~ypergeometrische verdeling in de
limiet naar een andere verdeling convergee rt zijn bestudeer d.
Er is over dit onderwerp een eerste rapport verschene n (zie
§ 8, S 254), Het werk wordt nog voortgeze t .
Kortere literatuu rstudies werd.en gemaakt van:
s 1959- 8 Multivari ate analysis
s 1959-16 Variantie -analyse
s 1959-57 'X 2-methodc n
s 1959- 80 Risicothe orie
§ 5. Cursussen en opdrachte n van didactisc he aard

S 1959-2 Oriëntere nde Cursus Kansrekenin~ en Statistie k
Deze curs"..ls, die spec~. nal voor leraren van het m.:.ddelbaar en
voorberei dende hoger onderwijs is bestemd, werd in Geleen en
Rotterdam gcGcven . De cursus in Geleen werd in begin 1959 be ~indigd, die in Rotterdam duurt nog voort .
S 1959-15 Elementa ir leerboek voor medic.:. (interne opdracht)
De t..ekst van dit boek i::; vrijwel voltooid .
S 1959- 19 Curs~~erations Research" (interne opdracht)
In het voorjaar werd begonnen met een herhalin~ van de cursus
Operation s Research, zo~l~ deze reeds in 1955- 56 en 1957 - 1 58
werd gegeven. Naast deze elementai re cursus werd gestart met
een tweede cursus, waarvoor een grotere wiskundig e voorkenni s
is vereist. De hoofdstuk ken I, II en III van de elementai re
cursus weY'den herzien (zie § 8, S 166), terwijl van de tweede
cursus de hoofds tukJ{en r en II gereed lrwamen (zie § 8, S 246) .
S 1959-29 Operation s Research bi,j een metaalbed rUf (opdracht gever: een bedrijf)
Het in 1958 be8onnen onderzoek werd voortgeze t . Een formule
werd opgesteld we.armee de voor een product vereiste arbeidsti jd
op grond van kenmerken van het product voorspeld kan worden.
Deze formule c;ar aanlej.din g tot een nader onderzoek en het opstellen van een tweede formule, waarmee betere resultate n werden bereikt .
S 1959-30
opdracht)

Handleidin~

Rangcorr elatictoet s van Kendall

(in~erne
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In 1959 werd deze cursu::- voor een verenig ing gegeven , en werd
begonne n met deze zelfde cursus voor persone el van een
bedrijf ,
s 1959-32 Steekpr oeven bij accoun tantsco ntr8le (opdrac htgever :
een accoun tantska ntoor)
S 1959-36 Resorp tie van glucose (voor een medisch proefsc hrift)
De resulta ten van ûen statisti sche analyse van waarnem ingsmat eriaal werden tn een rapport (zie ~ 8, S 245) beschre ven.
S 1959-39 Onderzo ek van Ulcera Cruris (opdrac htgever : een medicus )
Het onderzo ek, dat in 1558 werd begonne n, •'erd voorl;ge zet. Uitvoerige bereken ingen werden gemaak t.
S 1959-46 Verlooo van stollin sfactor en bi. zwan eren (voor
een
medisch procfsc hri ·'t
Een statist ische analysP. werd gemaakt op grond van waarnem ingen
ons door de onderzo eker voorgel egd. De resulta ten zijn in een
proefsc hrift verwcrk :t.

s 1959-47 Kruisin 1tsproev en bi.i petunia 1 s (voor een biologi sch
proefsc hrift)
Medewe rking werd verleen d bij de statisti sche analyse van waarneminge n die waren verr:· cht in verband met een genetis ch
betreff ende de bloemvorm van petunia 's. Een kort rapport probleem
(zie§ 8,
G 244) werd gewijd aan een probleem betreff ende het toe~sen
van
uitbijt ers , een ander r~pport (zie § 8, S 252) aan een ~heore
tisch aspect van een i.n de genetic a gebruik elijke toets .
S 1959-65 Cursus "Enkele elemen taire statisti sche methode n" (interne opdrach t)
De stof van de cursus Toegep aste Statist iek I, die in vroeger e
jaren een aantal malen is gegeven , werd opnieuw bewerkt (zie § 8,
5 258). De cursus werd Ln A~sterdam gegeven .
S 1959-69 Steekor oeven bij afhank elijke waarnem inFen (intern )
Het in 1958 begonne n onderzo ek naar de wijze waarop steekpr oeven
kunnen worden genomen bij accoun tantscc r.tr8le, werd voortge zet,
onder andere met het opstell en van lijsten gerangs chikte aselect e
getalle n en met het uitwerk en van een bepaald e steekpro
efmetho de
(zie§ 8, S 260).
S 1959-76 Leergan g Beslisk unde (intern e opdrach t)
Begonne n werd met de voorber eiding van een uitgebr eide cursus over
beslisk undige methode n (Operat ions Researc h), die in 1960 zal worden E_egeven.
S 1959-84 Lezin~en over Besliss in svoorbereidin~ met
wiskund ige methode n opdrach tgever een adviesb ureau behulp van
De voorber eiding van een aantal in begin 1960 te houden lezinge n
werd ter hand genomen .
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§ 6. Commissies en Werk~roepen
De afdeling Mathematische Statistiek is vertegenwoordigd in
de volgende commissies en werkgroepen.

S 1959-9 Redactie "Statistica Neerlandica"
S
S

S
F

(Prof,Dr. J . Hemelrijk, voorzitter redactiecommissie;
Ir. A.R . Bloemena)
1959 - 21~
Werk~roep Biologische Waardebepalinp.;
(Ir . A. R. Bloemenn)
1959-27 Bibliografie over Tijdreeksen en Stochastische
Processen
(Ir . A. R. Bloemena)
1959-28 International Journal of Abstracts
(Prof . Or . J . Hemelrijk)
Bestuur Vereniging voor Statistiek
(Prof .Or. J, Hemelrijk)

F

Bestuur Mathematische Sectie
(Prof . Dr . J. Hemelrijk, Ir . A. R. Bloemena)

F

Bestuur Sectie Operationele Research
(Prof . Or. J, Hemelrijk)

F

Tabellencommissie van de Vereniging voor Statistiek
(J . Kriens)

F

Werkgroep Operations Research
(J. Kriens)

F

Werkgroep Lineaire Programmering
(J. Kriens)

F

Werk~roeo

F

Colloguium_Wis- en Besliskunde
{Prof.DrJ. Hemelrijk, Ir . A.R . Bloemena, J . Kriens, G. de
Leve , J .Th . Runnenburg)

E
E

Monte-Carlo- mcthodcn
(A . H. Haitsma)

Examencommissie Nederlands Instituut van Accountants
(J , Kriens)
Examencommissie Actuarieel Examen
(Ph. van Elteren, Dr. C. van Eeden vanaf 1 september 1959)

-28N Normalisatiecommissie 70
(Prof .Or . J. Hemelrijk, Ir . A.R. Bloemena)
§ 7 , De afdeling Mathematische Statistiek verstrekt ieder jaar korte
adviezen, waarover in den regel geen schriftelijke rapporten
worden opgemaakt. In het verslagjaar werden ,,h dusdanige adviezen verstrekt. Teneinde een indruk te geven van deze werkzaamheden vol gen hieronder aanduidingen van de desbetreffende
onderwerpen.
1 . Wachttijden van auto ' s bij het invoegen in een verkeers stroom
2~ Gynaecol ogisch tweeli ngonderzoek
3 ; Rookgewoonten van de jeugd
4: Levensduurproeven bij vliegtuigen
5. Het ijken van de zwarting van fotografische platen
6; Telepathie op school
7 , Hartgebreken bij een groep functionarissen in een bedrijf
8 . Strekking en helling van breuken in gesteenten
9 , Knippen van staalplaten op een scheepswerf
10 ~ Het tijdstip waarop kleuters zindelijk worden
11 ; De hoeveelheid voer voor koeien
1 2. Vergelijken van twee regimes bij operatiepatiënten
1 3 ~ Diagnose van hepatitis
1 4 ; De koppel ing van electrolyten aan eiwitten
15 . De verspreiding van reclamefolders in Nederland
16 . Sequente toxiciteitsbepal ing
17 . Psychol ogie van de vrouw bij de bevalling
18. Standaardbepalingen van glutaminezuur
19 . Ouderdomsbepaling door middel van radioactieve elementen
20 ; Groeiproeven in weefselcultures
21; Chemische samenstelling van metamorfe gesteenten
22 . Kruisingsproeven bij petunia ' s
·
23 . Een enqu@te over wat lidmaten van de R.K . kerk denken over
die van de Ned . Herv. kerk, en omgekeerd
24 ; Het nemen van steekproeven bij transportbanden
25~ Suikerziekte bij zwangerschap
26 . Dijkhoogte langs het Flevomeer
27 . Longcapaciteiten van normale mensen
28 ; Eiwitbepaling in bloed van Papoea ' s
29; Gonadotrophine- bepalingen
30. Chronische schizofrenie

-29Lijst van in 195q verschenen raooorten van de afdeling
Mathematische Statistiek

s 166(c9)

s 243

s 244
s 245
s 246

s

247

s 248

s

249

s 250
3 251

s 252
s 253
s 254(M80)

s

255(M81)

s

256

.:iyllabus van de cursus "Operations Research",
derde druk van de hoofdstukken:
1 J. Kriens, G. de Leve, Elementaire voorbeelden.
25 pag.
2. J. Kriens, Lineaire programmeri ngstheorie.
55 pag.
3. G. de Leve, Voorraadprobleme n. 38 pag.
Ir A R Bloemena, Onàerzock naar de invloed van
vitamine K bij pasgeboren kinderen; Statistische
Analyse (II). 14 pag.
Dr Constance van Eeden en Ir A.R. Bloernena,
Statistische analyse van de waarnemi ngen betref fende petuniakruisinge n. 3 pag
P.G . Pelle, Stat ist~sche analyse van de waarnemin gen betreffende glucose resorptie. 6 pag.
Cursus Operations Research II.
Hoofdstuk 1, Ir A.R. Bloemena, acnttijdprobleme n.
37 pag .
Hoofdstuk 2, A. Haitsma, Monte-Carlo methoden.
55 pag.
G. Klerk-Grebben, De Gamma-verdeling, Kort over zicht oetreffende eigenschappen, schattings - en
toetsingsmethode n. 19 pag.
J.Th. Hunnenburg en F . Steutel, Wachttijdtheorie
bij één loket. 30 pag.
F Steutel, Invloed van een prioriteitsregel ing
op de gemiddelde wachttijd. G pag.
Gerda Klerk-Grebben, De Gamma-verdeling, Overzicht
betreffende e~genschappen, schattings- en toetsings methoden . 30 pag .
A. Haitsma, Monte-Carlo en nabootsing. 12 pag.
Dr Constance van Eeden and Ir A.R. Bloemena, Some
remarks on K. Mather 1 s tesL Cor heterogeneity.
J. Fabius, Stochastische approximatie . 8 pag.
Dr Constance van reden, De asymptotische eigenschappen van de hypergeometrisch e verdeling. 7 pag.
Gerda Klerk-Grebben, Het berekenen van kansen bij
twee - en drie d i mensionale N-verdelingen met tabel len van D.B . Cwen en G.P. Steek 11 pag.
Hilda A. Kuipers, De invloed van een behandeling
met sulfapreparaten op het optreden van haemolyti sche streptococcen in de keel. 5 pag.
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s

258( c 12)

s

260

s

261

S 263( Ov7)

J . Fabius, Syllabus van de cursus "Enkele elementaire statistische methoden". 71 pag.
J. Fabius, Een methode van accountantscontr e1e met
behulp van steekproeven.
Dr Constance van rieden, Bepaling van een betrouw baarheidsgebied voor de variantieco~ff ici~nt van
een normale verdeling. 4 pag.
S.C. van Westrhenen, Niet - lineaire programmering.
Hoofdstuk 1. 9 pag.

-31§ 9.

Li,jst van in 1g5q in àruk versc"le nen publica ties van de
afdelin g M~themati~che Statist iek

SP 56

SP 63

J . Lemelr ijk

D.strib ut1onfr ee tests aga nst trend and
max1mu1 .-11kell hood estimat es of ordered
parame ters, Bulleti n de l'Inst.
Interna tional de Statist ique,36 , 1958 ,
3e ~ivraison, pag . 15-25.
-Ph. van Elteren and G.E. Noether , ThS asympto tic
effi~iency of the
r-test for a balance d
incomp lete block áesign, Biomet rika, 1959,

46, 475-477

SP 64

D. van Dantzig et G. Zoutend 1Jk. Itérntio ns markovi ens
dans les ense :bles abstra1 ts, Journal de
Math~matique pure et appliqu~, 1959, 38,
183-200 .
-SP 70 J. Hemelr ijk
In memoriam D. van Dantzig , Statist ica
Ne~~1andica, .12_, u15 - 432.
s 249 F. Steutel
Invloed van een priorit eitsreg eling op
de gemidde lde wachtti jd, Statist ica
Neerlan dica, 11, 503-513 .
s 251 A. Haitsma
Monte -Carlo en naboots ing, Statist ica
Neerlan dica, P, 395-lt06 .
s 253 J. Fabius
Stochas tische approxi matie, Statist ica
Neerlan dica, ~. 41+5-452 .
J. HemelriJ 'r<
In memoriam Prof. Dr D. van Dantzig ,
Sigma, 1959, ~. 69 - 70.

-32§ 10, Lijs+- ·.•an in 1959 gereedge;rnmen,
cat~es

SP 69
SP 71

maa!' noP; ?°!let verschenen publi qan óe afdeling Mathematische ~tat1st1eK

Sur guelques questions de ~a,théorie
mathematique du choix pondere. 21 pag.
I'. van ::)antzig, Eindrapport van het Mathematisch Centrum
(in samenwer aan de Delta Commissie.
king met mede wer<l<:ers van de
Afdelingen
Mathematische
Statistiek en
Toegepaste 1'fis kunde )
D. van Dan;;zig

I v.S

c

SI}

J

-33§ 11. Lijs t ,-an publ icati es van deràe n, waar in advie
zen of rapp orten
van de afde ling

Math emat iscne dtati s&ie K z11n

5er.cr.1e~

1. A,;.J , Janse r.,

2.

J.~

3.

:t,

Ente rs,

~!~~rit::!.~nJ

I~."ect:i::in

~erwerKt

'.':nd

c~

co -

Sè:''...lr.1 prc~e!

in ?apua ns of Neth erlan ds ~ew Guin ea,.;is
Ac.?r~e~sctrift, Jtre ct: 19:~.
Stet 1atic al ~ethods !n Indust~y, 3ull . da
~·~~st. Int. de Stati 3ticA e,
3tock~cl~

1958

~e

Jonge J

:;. Chr. L. :tümke,

6.

F

Bian chi,

Î·

H.

:.:unt enàam ,

~

1
1

:..:i~.a-=i~g

9. M.2 . van Dant zig,

;~e':!i3C !1e S~~'tis~ie

The influ ence o:' at;,->ooine er: tne

~~xic_t~ cf thialba~titJne, th!op enton
e
and pent otarb ital, ~re~. !n~t. de
Pha~maccd ~am:~ et ~e =~~~;,~:.
Cnde rzoek naar de erf~li jk~~~J van de
b:oedvor~ biu petu nia, Ac. ?r=e~
s c~ri~t,
~msterdam,

8. L. van der ?las,

tot de

deel I, Ver~andeling!n ~a n tet Nedek,
lands I!1S ti t~u: ·100-: ?re·; . .J.:>"1ees (.,rXLI ( 1958 ).

1959.

~e

intra vene uze glu~rsebelast~ngsprcef,
Ac.P roefs cnrif t, ~ms~erdz~, 1959
?etro logy of the Nort~e~~ Ad~-a ~egLo
3wit zerla nd, Ac.Prcefsctr : :'~ ~e_den n,
1959 , Jok: Leids e ~eol. ~ede~el!ngen 24
1
2, J.;14 - 602.

Jnder zoeK naar de
obje ctive ring van

~ogeliJkhe id van
ee~ k~n~tocrdeel,
voer de Psyft~olcgie

~ed. Ti~dschr1ft
en
haar grens gebie den, ;crv 1959, af lev. 5,
'<OQ

10 .

~.J .

van Trie t,

"~

Enzy matic puri ficat ion cf ant!dioh~eria
anó ar.t~tetanus sera cbtai ned frcm
sheep , Brit ish Journ . of ~xp. ?ath. XL,

1959, 55q -5é6

- 34§ 1~ .

Li. s: van V"O~loçige
Stai:: i s:ie.c
.3 1959' 121(2)

\

s

1959 - 3( 10)

s

1959- é7{ 1)

s

1959- 37( 1)

~ap~orten

van de

afdeli~z ~a~heoatisc~e

A 3. El=emena, ~e nau~ke~righe~d v~n de ::.:.~.
il.na l yse. ó pag.
~.R
Sloe~ena en Cons:ance van ~ejen, Vertro~we 
l i jk rap~ort 5 pag.
J. FacL.•s, Aan"·-..:..1 _:-:g b!. •.ie -y 11 ""cu"' .",n de
1
,... ..... ....; wo_ ; : - - • • " ,... ~, "'- .:,..
•·
CU!'Sus
?are.meter·1 ri."e _..:"::t ..........
~ •. , nee-es"_« 1,
1 pag.
A.R. 3loerr:e:î3, .. ilco:(on 1 ~ :·.1c sa::-:ple tt.?st, !:. pag.
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§ 13 ,

Lijst van lezin~en door leden van de
Stat i stiek tn 1959 gehouden
1. A.R. Bloer::e .. a,
2. A.R. Blcemen a,

3. Ph. van El teren,

afd el in~

Mathema tische

~xperime~tele

bepal_ng van op~imale
conditie s, Arnhem, Januari, onder
sus9icië n ;..r..;.
· achttijd en bij bedienin g in groepen,
"Aktuali teiten 11 , .Jamlari 1959.
Combine ren van onafhan kelijke toetsen
·:an ·ilccxcr. , "A~t;.ialiteiten'', februari

1959

4. D. van Dsnt::ig,
5.
6.

7.
8.
9,
10.
11 .
12.

Algemene Aspecten der ·~arschijnlijk 
heidsrek ening, ~elft, maart 1959.
r. • i-iaitsma,
~rr~ciency b~j toepassi ng van Mcn~e 
Carlo - methoden , Statisti sche Dag 1958,
maart 1959
'.<'
3tê .r:el,
::ivloed ··an een pr~oritei.tsregeling op
de gem_ddel de wachttij d, april 1959,
Sectie O.R. v~n de V 7.S.
D. van ~a~tz:g,
Sur guelcues auestion s de la théorie
~athe~at~que ~u cho_x pcndéré, mei 1959,
Colloquiu r:i ., La ;:;écisicn ", Par is.
J , Th. Runnenb urg,
?atrollin g, Institut e for Znginee ring
?roducti cn, Eir~~ngham, j ~ll 1959
J . Th. Runnenb urg,
~he ~e~~od of coilecti 7e ~arks,
Institut e of Engineer ing Producti on,
juli 1959,
J.Th. R~!1nenburg,
ïervr.ngi'.'lgs-:::ieor:!.e veer af!'lanke lijke
stochast ische groothede~, ~isk. Genoot schap, 26 sept. 1959.
Constanc e van Zeden, }ecomb:n eerde toetsing in de praktijk ,
Med. Biol. Sectie, o~tober 1959.
Constanc e van Eeden, Het aselect kiezen van punten in een
oKtober 195q; Mathem. Sectie
..rooster,
-,- s
A

13 . J. Heme lriJk,

Het sta~istische werk van D. van
Dantzig, '.·'is k. Genootsc hap, dece mbe r

1959

- J

Verslag var. de

::. .

2 1.

J

-

~c:::rne:'cicl:!.M:

?erscnèel3be=~t~~~i

a)

sa~ens:;e"li:~ç;:

Per 1

~anueri
verborden~ te

1959 waren
weten:

Chef:

Je~

de

Rekcnafdcl!n~

15

p~rsone:i

Prof .Dr. Ir. : .. van ·:1jngoardcn

Sous - chef:
Mccie•:1erlcers:

J ·c.T.J . Je!:'ccc

:-I.L. l'·::>tters
·:etenscha~peliJ'.<

c;ss:..:;-;:n-c: J . J .F .H. Schl:l.chti:iG
.J .J . E.:'1. i!e'le.·'coor?'l
~h. :4:a rn:sP.
Re:cen1a r -·' .:ilonta ~r :
?rogra:nm~i;r:

~:.'~~~~~_!:.!]=-=:~~=~~~:

Sous-che:'.':

=. l .

!)~J:<:3t:'.'3

Me.j. J . /ii. i"el'i!1Ga
•.:. s sis 'ter. t: - me..:::: ~-1e r e:er:
Reke~eer - assis~e~~e~:

J. '.-:irsch

:·1eJ .

--· ~ ·

!~c~cnaor

~eJ . ~ . J.H. R6mgens

.i'3J . .3 .J. Chri:>ten

.J . ''nn Loenen
Secretaressc-ty)~ste:

b)

~anstellingcn

In verbanó met de órt:!<l:c.:: ·ierlczaamhcdon h-.J dJ AR:t\C ·1ct'a ~c
aanstelling van een .;·:;eeda oper::iteur '1oodz<ilccliJl~; tic heer
J . G. >Jan~e k\·1am in àsz~ !'·.mctie per 1 ma~1t't biJ rle Rekenofdeling in dien~t .
?er 16 '.'llOa !'.' t werd de rc.-:er:s-c'.';:i..~ u:!.t::;~bt'Cl.~ door d:: lcomst
van de heer J.A . T~.van Berc'-::el, die n=:ngcsteld •:icrd als
prog:::-om."!leur .
De hee1' A.J .V . van ·•aïsun 1rnam pee 1 :n~i ols )t'Ogra!'nlTleur
in ~ienst van àe ?rogram.~c~rs~ctie.
!)e h~er 8h. Har;:ise, d:!.e reeds als ·rolom:air in jicns't 1·1as,
•'ler1 pct' 1 juni als :~rogra:r~rr.e.11'.' 0l.j àc ae:<ensectle aangest.:lö .
Mejuff Pouw ;:; . ::lusman \l~rti :1cr 1 okt Jbcr in äc i'~nc tie van
technisch essiste:it~ aangesteld, hoo:'dzakeliJk als aC:~:.nis 
tratieve hul~ 7COr m~J . : . Scholy .
0

·J 1 -

c) Om slag en
Nad at cle ass iste nt - med cwe rlcc
doc toP oa! exa~cn haJ beh aa: J r, d:? 11.:er J. !!ir sch , zij n
gin g hij per 1 mei ove r naa r
de N .V . 11 Ele ctrc l.J- :::ic a n.

=ca :s ree ds •n c)

3enoo~d wc~d,

bch~Elde ~c nee~

J.

Ei~

sch
men 1r. de \11::: - en natt:u!':~un
äan èe uè.: ieen tc li11 1ve rsit eitexav8n
èe
A:-1ster::Jar.t.
.Se ;:.·os~·a:r.rr.e-..:r, ~.::heet• J.J .
i•l. :ied er 1woL •n, ~,1ct•d r.a hei:
beh ale n va:-i h,zt e::e:.nen ::.c . .B
-A ··iis kï.m de "'.)Cr .., :kto bcr
oev or de rd tot ;ircgr::im:-.1e·.'.:'

oer

:~

0

1··1 1 het

1

j;:ic~oroal

- !:\".:C. e:·;e .• ke ::- .

De

sou~-chef

·van --;e ":?:'':Gr'2::Ur.ce·c..;ec

:e

hee p : :"". _, ~,J:(s'tri:.: ,
~romcveerde )
:u o~tober cum lau~~ aan ~~
de JeM een te ~n iver
sit eit v<:rn .'.ns ei•.o:-:i t;~-.: doc
het 1?ro~fscht•:i..,:'·; · 11 ';or: i:nu :1:.ctc1• ir: '"C ~üs - en natu u1·! rnnc ie o
?ro f . ~,...Ir. .0. . van ·.::!.jnga·1 rüe atic n •:1r; h ;: ;i a t .J...él t.:.c cc::r:)1.n;e ,;, ,
n ~1as Z:!.Jl1 'ro1 :1ot or.
e) Gast~edewerk2~s
Na een hal f jaa r ~~actijk te
~ebben O)g~daan op
het ~e~ -e~
'l<l n prog ram me :-er. voo
r e lee tron 1sc hc 1·e l-:er.:~1achines
, ver lie-i ;ei-,
de hel: 'en . -.'' rir. ; ~n !1 . '!ie
om de l11er opg eda rc lrnn~ :is in l;;n è ?e:> 1 .:~e:i de Rek ena fdel inf. .;
"·..i: :..tsl arnl 1n p:·a ctij \< te brcn
[;c:1 .
?ro f . Dr. H. D. E~s~e~ k~arn ~cd
ein d jun i ;;ot ein c Jul i, ::l:; erom g2d ure nde eni ge :iJG , van
3as t b.:.J de Rek ena. ;,'ci .;lin .; \·1cr
voo ral in ve:ba:-:cl :r.ec :·.e t .. I.GO
l :eï~,
: - :prc~~ct (zi e co, §2
-5t<b t\),
Me juff rou w M.h . van 3ra~o
die nst van N.V . [lectPolo
per 1 dec emb er' naa l· het f.In.:.~
t:he .nat i:ct Ccn-i;:•;,.n biJ tie ?.- ~ica !~1am
:cn afr: leL .ng c:n, onà er l·~iding
als prog r"rr sne' JSc ·:oo r cle ::1 van Dr . T'.J . De!:!-::et•, t-'l 1·1e~'l:e;:
cp he-: ..;cbiec.1 v~n :.1a-cPicen .
In 1959 wer d de a~sl1ta~tie
aan
ins "Ge llin gen b1J he'c )rcg rar. une d_:~r:Jc ~cdcwcrkers van and ere
ren ·; 001• c:1 r_et ""erl
AR~J•.::: ·1c ortg eze t. :üc:
.--Jo or wer d0n •1ce~· ve~'schcidence!1 ?:iet Ce
med
van ins titu ten ~n b':!d~·ijven
ed:e rs
in sta at ;est~ld hun nume1·ie1·1
pro blem en zel f, met beh ulp van
e:ce
de elcct~onische ~ekenmachine
AR?M.C , op te los sen .

§ 2. ·.ier kza amh ede n
Dez e zi~n ond er te ve~delen
in.
A. ·.:et er.s cha '.'.ip eliJ ke i::n derz
oek inge n (l~sea::'ch),
B. ~erkzaamheden van edu cat
e aa~d,
C. J1t voe rin 3 van opd rac hte iev
n,
D. And ere wer kza amh ede n.
A. We ten sch aop elij ke ond erz oek
ing en (~~search)
De Rek ena fde ling dee d op ~ig
en ini ti2 tie f aiv ers
e ond erz oekin gen . Soms gav en pra ctis che
ins tel len van een die per gan pro cla: nen aan leid ing tot het
mee r wer den de coèffici~nten nd the ore~isc~ ond e::-z oek . CnG er
van bol fun ctie s ber eke nd (R
h78 l.

-39De nr'ogra mmer:. .ng voor àe ni.:u~·1e elect1 ·cnisc he r-ekenm
ach.i.ne
"X1" ;1erd met krach t in oehan deling ge:iom cn (R
500); een
uitseb reide pr-ogr~l:"-~3 biblio i::heek ·1e vj SéH:1'=::-J'.'_:CCte::.d
I
\·1ac rv::?::
een groet gedee lte reeds :!.n dr'...~C ve•.•schJ.~en is. Belang
is oo:(, dat er een pt•ogra:n:na 1·1er-d o,~Gesi;old hctviel lc 11eklce nà
in staat
i.;; z::ivee l !TIOge liJk klozse n va11 Four::..e!'.' - ::;etr-an
z..:"'o:'lnee:>den i:;e
bere:~·:nen (R 526J. VeMne ldens:· 1a1rd 15 een
onóerz oe!c inges teld
naar een metho de om alle oploss ingen te vinden van
stJ (1 om met een ~egeven aanta l stenen , ~ cn~omino's,het vr-aag een
:'1 t.i.;r te leggen van een gegev en vot'!:!, i1aa'ï:'biJ
bestaa n uit vijf e•;en grote vierka nten (R 529). alle stenen
~e~ res~arch-9~o j e c ~ ~ at alle mede
·~~~er s van ~ e Relcen ardeli n;
b1Jzo noer intere sseer t is dat bei;re ffcnde de "ALGO
L". In
internation~al verban d is men bezig
met de o p s~elling van een
un_ve rsele t.;:il: d-: "A.!..GOL", d ..·1.z. LGO - ril:hr.l ic Langu
Deze taal moet zo ::licht mogel ijk staan bij de standa age.
ardnota i;ies in de 1·1is!-:unde en leesba :;ir :üjn zonèe::re ui.tleg .
:e t2al !:loet br•üK baar ZiJn -100r de besch riJVin g vel"de
van al.!.c
voorko mende rekenr yroces sen met gebru1!~aking van de
vastst aande
reken k..mdige uitdruk :<inge "'l en zij m:ie;:;
::i.ech Jnisch
i!'l :::ach.:..ne - progra mma 's zijn. Het O'Ç)S ;;e 2.len van een vertaa lba:-:·
taa 1 is een groot intern ation aal proJe ct. De "'\LGOLde r[)e lij l=c
zich in "statu nasce ndl"; ::loer versch ::.llenc ie r.ation" bevin dt
.§;roe9 en ··1ordt aan haar uitein deliJk e vor:n ;s ·.~e!."'.<t ale \1erlcen de
gereg eld georg anisee rde intern ation ale "\LGCL
fe!"en~ies
tracht an tot gel1j: clui::l endtei d in not;:; t;_<? 7Z:r.''-con
1
.~:.GOL
te :Cc:'.".en, zul!rn onder leidin g van het iffce<· nnt:!.o nalc- :-rog::-a:nma s
.\LGOL
comit~. In dit werk neemt cic Reken afdcli ng
een ~ezcnl
aande el. Sinds omst:- ee '<s o>i:;:;obcr' "959 houdt een tear.i ijk
van ViJf
leden aer afdeli ng (A. van "iJnga ardcn,
. :onne veld,
E.·:. Dijkst r::i, F.J . f.1 . Bar'ni ng en mej. J.MJ .. ,'.i!.'eri!'l
ga) zich
intensie~ bezig ~et de vele prob:e men
d-c hier liggen . ~dra
àe ALGOL - taal in een defin itieve vot•m gegote n is,
kan wot•den
overge gDan tot het constr ueren van een ver-ta al- •_)rogr:l!n
àe eleci:: ronisc he ~ekemnachi~1E: ,<. 1. :Jit 9ro:;~·2:nma dieni; ma voor
in staat
te zijn uit een besch r-ijvin g in ALGOL een nrograrruna
af
te
leiden , i·1a2rmee de desbe treffe nde bec•e'.<eningen op
de
X'
!c-"mnen
woràen ui~gevoer::l.
1

B. ':erkza amheà en van educa tieve aard
Ylet betrek king -cot deze werlcz aamhed cn zij verme ld
dai; als
afslu iting v<:in de cursu s "1/ete nscha oneliJ k Relcen aar(
in ..,2nua r ::_ een examen -..erd afgeno men. -rn septer: 115èrw ster)"
cursu s wedero m begon nen, het numer ieke gedee lte nam é·ra deze
Potte rs op zich, terwi jl het theor etisch e ~edeelte de heer
als tevore n
voor reKen ing van de heer Barnin g kwam.
Teind e in de behoe fte aan "Progr ammeu rs voor electr
rekenm achine s" tegem oet te 1<0men, ~1crd eind juni onisc he
op dii; gebied georg anisee rd, die onder leidin g vaneen cursu s
versc hei dene medew erkers der reken afdeli ng stond .
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Het Q__olloouium... 11 Moc.ict·.1c Rekenmach ines 11

volgë nde lezin gen:

1 ) Op 31 - 1 - 59 spr:::k Dr :,l.- 3erc;h1.l:'..S

1ier>'1

"Go:.w..3 60 11 ;

OVCt':

..: )
3)

~9 2::-2- 59 !:lr.jJ . :_.. ... ~:~:;j"3 c·;e::':
sc_nai.çel"'unc1·j t~,._
i'î ",_".
1··
-~
LJ •
-

Ir.

•

~"Jri.l

'..r"' •

•

J

•

i'\. •

,-_,

1

voort gezet met d e

:'/ereer:vo'..ldi~ing

_,

van

---- - ·

~·!e~à

dit cv~:c~(~:!."!.:n z :"'gef::1.cter. . !!et Neàer lanas
G.;noc.c:c.1::'.) (H .?..~LG.) :>rgon .1.sGe rt, als een
voor::::et:-c:!.. ·r; ~~;r:'"'.1. ~.:J::.r:le:!.i.~'-3 !.ez:i..n gen c~~
dit gebie d .
R eker,:;iachir.~

Vele O";:dr:::c;1te!1: ·~1 -.953 ~ '::;01·.:->en, ~icden in
vcltc c!d (:le ~~~ u • .~ 0 ~~!aJ ;5J, pp . il6 - 52 de :!.oop van ·1959
voer de in 6e
or.èe rstaa nde ')9.rn?r !r.1r.1} -.- ~S.:- o_:;d:.--ncht R 516 genoe
mde opdra chten ),
terl'l ijl •·•e e ' ;e:. ~· "'(H)'C aa.• .:i .i. .::.eU\JC o )àrac
~ten 1"•erd verwe ... \<-c.
R 216 Stc:m en vl _,.:;:..

:::xi !.";; .::'.': tge· ., · · <L

Yooc• -:;e

a'· ~..!l" :1g

ç:e r1v~:. d::; ii1S t~ l

ling.

Tn..:[,ë' ?C Ste l!islc.. mde van h~t Mathe m::itis ch
::e~t~i..".::t, c::..e :::'::-: ""O'J:-n ".1 z!~. j~ : .11c-c
deze o-ç.dra
'Je2ig :vJ'..tdt, "!E':'.:1~;-: ve:'~c:1::iden2 berclc .:rninG en uitgevc·nt
:)er::l .
C9c. ri~c.'!t,~ev;::: i.:'="· :,~ ~·lc""'s:!.t ..?its~n3ti:cuut
.
.:..ar: ::i~ .:':.·1~:."'~;r:: · ï~ ·-:..· ook in 1~>59 -."ce ""'
0

O:,>J :-acri ·.:c;~''':l~·:

Je

-:: ~::!i

ni tic-,-,:

"''"'"'

·~ •"ië:':

-;

~ ·.·J ~

"l'l'r _ .~

1

v

E'"' ,.,...,.l

t;C'i'lC l"{t .

.::id.:; :.r.s-c ellinG .
.!leet nog ::..n een def i -

c;;~'".: . ~a~:n

.i

'1~

~·., Vt"G~i.1.

R 386 Invlo e i à r·90c.!.c~i.:1'.L_lJ_?"":rr.car-;:iolcicrs
O!)d~;cL.:~~ \'i:;~_-:

"'·~."".

J":~t·~\'.;:.clsin3tell:.n; .

!Je r-e"'·.: l"L.t r : ., ~ l": ;:1~·sr-zo0J.:, dat in
19'.)9 volto oid
T:Jet"'d, ·:'e::~" ... ". ,."". • ,.'"'.,: ~J.,; .,;~i ~.: een 1~11=ern :1a
pnc~" -c

R 476

I~à·_1ct._ë'"'a::';c ·:
O~?drschi.-:~·· nr:

:!:en

:;~~.,:!."'.7...~::-

·::
=: .·

"1-:

opge st..-,l::l '.:.r. ,·· .
( ··;e · · l.• ::;

i1P •.1A•"
· ·· · · - · V

--·

V~""

6;.

ï2tJOt'"tor>l.ur.~.

.:_•"?::::'".'.:

;,e~e":;t':.ngs :'..' ornules werd
::;~.·.3e p ::;.:: ,~ '1r~ 0 f-ber-ekeningen, voor

::;l.i..!!'
.,,,r
•

de

o

Eige n ~':ld~:.-20?:~ .
Dit onCL ·z:ie!· , t:3S.t' oonls i ding v:in Ot'dr acht R
31..LL., is
VO_'!: OO":l.

R 487 Vari abili teit van een ~ter
Opdr achtg ever : een unive rs iteit sinst ituut
:Je bere~:eningen v J')~ t::eze o )druch-;; 1·1 erèen . in àe
van 1959 volto oid .
R

loo~

~92 ~1na~.sch

gedra g Harin~vi~etslu1zen
C?dra chtge ver: een overh eidsi nstcl l1r:;.
Voor Jeze z~er be,er kellJ ke opGrach~ werJ ne~ onder
zoek van 4e o~~c syote~en, àie h:t ' vna~ ~çh
'e Earingvlie~s:~~zen beschriJVe~. vçcrt~eze: gedra g van
met
tehul p van een ele~tron1schc rel~nmochine van het
type
::1 ':lerà een n~tr.1~rie''e o· >:ossi ng
v~-:.1 ~e~ systce !!! ·1 e'!:"kr>esen .

R 5CC

?l:'c~r~J'll;~er::.~g

voor de X1

Eige:1 onder zoek.

=r '"erd reed::: eer: uitsebre::.~e .1" )grai:~a - bib:iothee
3a :teng; esteld , tiaa rvon een groot 13;ede elte in druk k
is
versc henen t z:e 1ok tlz.~5) .
~

507 Znerg iemin imum
~?~rachcgever: ear ~~iten:an d se
~~i~~
it .
Deze opdra cht (een vervo lg van R 41 4 ) rsite
wera in de loo?
van 1959

af:ës l -e0,

R 54C

Autocorrel~~ie
O?~ ca chtgever: e~n overh eissin
otell1 ng .
.:.ange z•.en ''"' tcre'.< ening en cp C:e ..Ri'tf.C i.1
ver-band .net .l e
~·r1.;!·:!G:: beze-; 'cing -"an de machi:~e
te -;;i~àrovend
en,
is i n orincil~ beslo ten ~et ~o voort:etti~g te uerr
wa:ht en

totd3' C de :<1 '!"'n he ...
staat .

:JLthe::iat:.sc~ c~n'C!'Ul'l'

tel" besch :.k!<i ng

R 5,- Selec t_e 7erkla~ende var _abel an
Opdr achtg ever: een indu strie .
De bere~e~~ngen ter beoal ing van vcr~larende varia
belen
weirdc n volto oid mei, behul p van de i\.RW~C, in
samem
ierki
ng
:net de af0e::..~ng :1athe :natis ch .Stat1 st.;.e< (zie ook
R 518
en ]
1

5 37 ~ .

R 515 Conju nctuu r9r0J act
0'9dr 3:htg eve r : een

~e

ove~heids1nstelling.

bereken ingen die eerst door de Rekenaf~eling
uitge voerd
':ierde n, \·Jer-='en later door de 09d:~achtgever zelf
met assis -centi e van de afà~lins op de ARM!.C uitge voerd
. Deze OT) drach t wordt in 1960 voort gezet .

R 514

Diff e renti~le

werkzame aoors nede
een ·.m :.vers i tei r;s _a O::c •''" t ()L' _ -..:i:! .
Het tJt'Og r amma, dat re ed s in 1958 8erce d gekom
en
r....,
Q-:: ... rach tge•:e r:

,

---

-

~

1 ~as

,

R 516 Berekeningen van structuurfactoren
Opdrachtgever: een universiteit slaboratorium.
Een )rogramma voor cleze opdracht •icrd opgest::::ld.
Je berel<e:ningen •.-1e:.'cien met behul) van :.:e ·.Rl.t .C voltoolè.

R 517

9erekenin~ G(r) - functias
Opdrachtgeve1': een .m:i.versiï;eitainst:.tuu;:;.
Voor de be1•elc:tüng ·;:.rn een in ::ie t~1eoL0e;:;iscne physica
09t~edende functie ~erd behoeft~ gevoc _d aan een algemeen programma voor de X1, dat in s;:;3at is van zoveel
mogelijk klassen van functies de Fourier - getransfor meerde te berekenen . Na voltociinG hiervan zullen de
berekeningen uitgevoerd woroen ( z:i..:::: R j28) .

R 518 Se lectie ver~lacende variabelen
R 532 Opdrachtgever: een industrie.
R 537 Deze opdrachten ;!eràen in samem,1erki'.1g met de afdeling
;'!athematische Statistiek met behulp
voerd (zie verder ook R 512).

van

de

ARMAC

ui tgc -

R 519 Subtabellatie
Opdrachtgever. een scheepswerf.
Tabellen 1·1erden o'.)gcsteld met oehul·~, van de ,\Rr.ïAC .

R 520 Beproeving ventil2toren
Opdrachtgever: ee~ industrie.
Voor deze c·'.'.)clr2cht "'!erd een procramma o)gesteld, '. ,i aarna
alle berekeningen ::let oehul'.) van de PcRlil!>C ,,:ancien \vor den
uitgevoerd.

R 521 Matrix - berekeningen
R 522 Opdrachtgever: een industrie .

De berekeningen voor deze o·;idracht
uitgevoerd .

n

':/•.'.)rC~en O)

::;;e ARJVT_l.\C

52J Klcinotc kwadraten

Opdrachtgever: een universiteitslabor~;orium.
Veelterm- benaderingen ~erde n ~et behul~ van de methode
der kleinste l<'.vadraten ber-ekend, met behulp van de ARMAC.

R 524 Vertaling
Opdrachtgever: een industrie .
De ve rtaling in het Lngels van enige rapporten op het
gebied van electronische rekenmachines werd door de
Rekenafdeling verzorgd.
R 525 Saloeterzuurtor ens
Opdrachtgever:een industrie .
Deze opdracht is een vervolg op de O)drachten
(1g 8. D . ~2 en R 4 8 1957, p. 58).

R

511

.

')

",_

-

R 526 Fourier-transformatie
Eigen onde r zoek.
Nt:.ar aanleiding van opdracht R 517 vied een programma
ongesteld, dot in staat is zov0el mogcliJ~ klassen v3n
?o'Jrier-getransformeerden te bere,,:ene11.
R 527 Reflecties

Opdracht;ever: een inJtell ing.
R 528 Kleinste oositieve eigenwaarden
Opdr~ch~gever: een buit0nlands ~ns::.~uut.
Je cerekeningen ter be?Elin; ven ~lc~nste ~csitieve
eigem1aarde;: !Je~den !:!et l;ehul? van :e _,fülr.C ..i:i.i:;:;evocrd .
R 5·29 Pento:nino 1 s
:!:::'..gen oncierzoe!:.
Jit betreft ~en onderzoek naar ~e~ ~ethodc ~J alle
O?lossingen te vin:len van het v-;:>aaG.stu>: 0r.: r::c·c e:e:~

;cgeven a2nt2l s~eL1enJ :;entor:1 .:.:ic 1 i:,~en __,~~ ...rur te l:;:g;en

vsn een gegev•rn vcrm, 1·1aorbij '.lll.::
e·1en grote vi<::rlwncen.

s-c~:x:n

·::ics -caan uit 5

R 531 3reibanden veer d~ X1
Opdr2chtgever: een indus-crie.
Een program.ma •1e~"d Jpgest2ld, no<::::' ~:cl': schema oreibanden
voor de X1 vervsa~ d1~d kunnen wo~~~n.
R 533 Model Jaarplan 1960
09drachtgever: een overheidsinstelli~s.
D.a berekeningon •:ier-:'.en met geöri.:i.mJ'.-;:i;1g va'.1 de ARMf'.C
door de opdrachtgever zelf uitgevocrti.
R 534 Pctentiaalverlaging door pelde~ mc-c d~scontinue c-waarden
Opdrachtgever: een overheidsinstelling .
Deze opdracht zal in 1960 mogelij~ u it ~evoe rd ~orden.
R 535 Niet - stationaire stroming
Opdrachtgever: een overheidsinstelling.
Het betreft hier het oplossen van parti~le tiifferen-ciaalvergelijkingen, die de stroming in een inklinl<end medium
beschrijven . Deze opdracht wordt in 1960 voortgezet.
R 536 Gebruik van de ARMAC
De afdeling Toegepaste .Jis\<unde voerde enige berekeningen
uit met behul) vnn de ARMAC met het doel zich het wer!:cn
met de AR~t~C eigen te maken.
1

R 538 Testen van programma 1 s voor de X'l
5-'tg 09drachtgever: een industrie .
u"".,,~1-."; ,.,,,," ...,,,,,..,". ."<>,.,,,.,e 1 s vgo1'.' de X1 ·1orde!1 door de Reken-

R
1

s

R 539

Absorotie - ryroble~cr.

Opdr achtg ever: een universite1t~1nstelling .
opdra cht zal in 1)60 uit~evccr ~Jrden.

~eze

R 5!.!.Q Simp ele berek ening er.
~

5t1

!~:~3ra9l-bere -a~-~g
Qry~ra~htgever:

een inste lling .

R 542 !'!olü: ensch i,J f
Cpà~·:ic.::i;e,·e:.'

~·Jet

een

.:..~;~us:rie.

bCtt:'ek!<ing tot ee;1 nok:( ens0h i.ji' :10ede:i -.;ni.;e
be~e~
eningen ~i~;ev0erd .

-

R 543

eenvoudig~

Jifferentie - ver~eliJkin~en
0Jdr~c~tgever.
:::er. -~

~en
r:or~t

't\·1ee s~-::u_"";an·

dif!'e:. ""en't2 S: -

unive rs1c ei t:labo rzcor 1um .

--orogrammo

v)g

.:~e-

'.:! vo0::- een Gte~s~l vnn
;t::.1J 1cire; en ;,1.:1: bchul :J \ta~1
een aanta l ·)ar>:} :netet• s. Je:::e ())d".'ach"C 2:::1:' ..n19•
50 -.1orden
e~

·Jocrc ge::e t.
R 5h4

Induct~c-factoren

Opdr acntg ever: een l3boracori~~.
D~~e o~drach~ is een voortza~t-nc
~ 5~5 Slrn~ele

R 546

-75 .

bere~e~i~~en

Opdrachtgave~:

R 556

~an opdrach~ ~

een )arti culie r.

Gebrui~ elec:runi~~he reken~a~hine
O.Jrac~tge~er.

over~ei~s~nstelli~g.

3en

Door de opdra chtge ver ::elf ·.~eden de berel- :en:.n
gen u:!.tg evoer~ ~~ ~e ~~, die ter beac hitcin
g ~~n de ~3~ena~jel :'.. ng

staa t gedur ende de tiJd dat de X1,be stcmd voor het
Math ematis ch Centr''1":1, nog ni3t geree ri :'..::.;.

R 547 Monte - Garlo - metho de
Opära ci1tze ver: n i'deli ng Matr.ema-c:'..sche Stati
c
Voor deze afjel ing .ierclen eni8e bercl< :cning enstiel
-;an de ~·Lnte -C::i!'lc- 1et• ode op de :\RM.\C tlitgc :net behul -;:>
•1oer~..
R

550 Matri :< - l::ere kenin gen
09dra chtge ver: een

universicei~sinstituut .
"'le~ ~a t!'iC'3 S "1erde n

3nige r()uti r.e-be !'e:<e ninge n
vnn de ARMAC uitge voerc l.

:net be hul)

R 551 Corr elati e - r.1a'tri:c
Opdr achtg ever: een over- heids :.nste lli:!g .
:Zen corre la"tie - :natrl .:: •:1erd r:iet beh·.l l) v:rn de
ARi1AC

R 552 Stelsel

lineair~ vc~gcliJ~ln~:~

Opdrachtgever : een industrie.
15 vergelijkingen met 15 onbekenden werden met behul)
van de _\RMAC opgelost, ten behoe\-~ van de bouw van een
fabriek in Brazili~.
R 553

~anpas sin~
Opdrac!:l-:;ev~r:

Deze

o~drac~t

ee!1 i1:dustrie.
zol in 19Eo O) d~ X1 uitgevoerd worden.

R 554 Gebi:'ui!c van d:: _.... m.1AC:
Opdrachtgever: ce~ ~niversitcit::l~borator1w1.
Joor de ~odrlchtscver zelf ~e r d~n voor verscheidene
projecten 've1~·:: 1<e1~ir:.:;en t<.i-;~e --ocd o:? de ~Ri'Li!.C .
R 555 Berekeningen t.b.v. S~oorn~urbine
Opdrachtgever: e~n indus~rie .
Je inleidenöe bereKeningen voor de2é opdracht, die in
1960 voltooid zal warde~, ~erden uitsevcer~ .
R 557

freesir<ichine
Opdrachtgever: een indus~ris .
Deze opdracht zal in 1960 u it$evoerd
:!3an dges-cuur·..i ~

D. Andere
a)

~erkzaam~eden

In 1959 onderh12ld da Rcl~nzrdeling van het Mathematisch
Ce~tr~m na uwe betr~kk:'..~Gcn ~et verscheidene 1ndustriäle en
wetenschappel~jk~ i~stal:ingen in binnen- en buitenland. V~le

opdrachten waren ~:'..er ~et se~clg van (waaronder verschillende
ten behoeve van door Z . i.O . gesubs:'..dicer~c onderzoekingen),
via<.:rvan de meeste me:; ·oeh'.ll-.:> v<::r. èe elect~onische rekenmachine
ARYtAC snel konden ':!C".'den uitgevoerd, ter\·1:.J l gedurende de tiJ d
äat de ARMAC :'..n revisie 1,1as, ge brui% ·.ierd gemaakt van een ;c1.
Verder werden ock Git ja~r weer vele adviezen en :'..nlichtingen
verstrekt op nu:neriG!~ ge~ied azin meà:::wcrlcers van instellinge:i
en bedriJven.
b) Zoals o.a. uit de o~drachten R 513, R 533, R 546, R 554 en
R 556 blijkt, wer1 dco r verscheidene instellingen weer gebruik
gemaakt van de g2lc::;ente:'..à om ::1et nssiste:1tic van mede~ierl<ers
van de Re!rnnnfdelin3 zelf hun programma's O) te stellen en uit
te voeren op de Aït~ .. .C .
c) Half februari werd de ARi~C, die in december van het vorige
jaar in revisie ging, weer volledig in gebruik genomen . In de
tijd dat de ARMAC in r~visie \12s, kon gebrui!< gemaakt worden
van de X1 van de LevensverzekeringmiJ Nillmij te 's - Gravenhage.
De X1 die door he'c ~.'iatnenatisch Cent1•um besteld is, is reeds
op de Rekenafàeling geplaatst. Enkele test-µrogramma's konden
al op de machin~ uitgevoerd worden. De X1 zal in het begin
van 1960 geheel in bedrijf ges~eld kunnen norden. Dit zal de
snelheid waarme<? '1e on:'lrnc'"1te~ uitl!evoerd 1·1orden in hoge mate
0

;;-.

~orden.
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Ten behoeve van gebruike rs van àe X1 1·1ordt een programm abiblioth eek samenge stelà van standa3r d-)rogram ma's voor de X1.
In eerste instanti e is deze docu.;ien tatie bestemd voor intern
wijdere
gaor·-ii.~ op het Mathema tisch Centr~. In varbon::'. :;:et de
zal
:r.'eld
N1c;et·.:i.j
erva:-i
inhoud
de
•oor
bel2r.gs tellin 0 , die
besta":1, worden de de..Jbetre ffendc G"tu\<l<en in :?'odi;,1J:ge vorm en c
~orde~ .
verv~~rd1gd, day ziJ ~en 3e~~en ter ~anj ;~ s teld cunnen
' iaar ?-.et de brui.(oas rheid n;n de ~:ro.:;r<:i!'.'!..":la-bio.:..:.othee.c ten gceè
kan kor.len, is het M2ihema tisch Centrum in ;:> r::.nci[)e bereid hier1 ..
evcncen:: 9ublicat ies te ver?:nrge n van standaur d - programm a 's van
al"del."e herkc:;:st dan het Mathe,11: -tisc.i Centr1.;m. In verband met
de.:a ·-.ogelijk !1eià geschied t r.ie oublicat ie va n el:< p rogra~_;ic
crder cronver~elding.
d) Cver ALGOL werd reeds gesproke n onder n.
In vele gevallen ver,,.ezel d van Dr .2. '. : . !:>ij l:stra, bezocht
Pr:i: . van ··1jngaat"5~n, èie deel ~:.tmaakt v:n r.e-.:; internat lonale
\LGOL- comité, vele :;ongress en, vocrnamelij~ cc het gebied va!1

ALGOL .

Vers:;hei dene mede 1: 1er 1ce:-s van de afJeling 1·1ccnden het interna tionale ccngres over' _n.:'ormot:!.ever•·:el'.'°cins o:!..j, èat eind juni
in Parijs gehouden ·~rd.
In juli hield Prof. van Ji .1ngoarde n in Main2 een lezing over
.J_ver>ge nte reeksen t_Jdens het wis1cunc igë0lloau ium aan de
~n~~ersiteit aldaar.
Zen overzicr .t var. de :1etens~~aprel _ j ,:e b:Jcen,<0~.sten, bijgewcc n:'
dcor leden van de Rekenafd eling volgt h:!..eronde~:
I!1leiden d congres ove!' .~.:.GCL in Kc-penh;}f;;e!"l,
":::ijge;·;oonà door ?roi'. van ' ii.)n;a::ird e!1 en
.!Jr • .U:!..jkstra .

15 - 20 juni

2 j\lll

5 - 14 october
11 - 15 november

·14- 17 december
17 - ::!U december

Congres over infor~ei:;ie -ver\·Jerkende processe ::
i.n I ::rijs, bi,ige\·1oo nd door Frof. van ' iijn g::! a r>de!1, de here" Dek!·:cr-, !:>ijkstr a,?ctters e ·
'Zonneve ld. ~G door Frof. van ïi,jngaar èen
over "Serieus gamfl.:l" .
::ez1ng door Pro.:'. nr: ·:iJnt;aar èer: over
J:!..vergen te reeksen tijdens een colloq~ium ~n
Ma 1nz .
vympJsium over de tneorie van elastisc he
11
shells" te Jelft, OJ...igel'lcond door ?ro.f. var.
· ;ijngaa rden .
Cursus over ALGOL in J::irmst2 àt, bijgewoo nd
dcor àe heren Dei<!<e:' en Ba rning.
A:JOL-c onferent ie in ?or~Js, bijgewoo nd docr
Frof . van i·iijngaar àen en Dr. Dijkstra .
.1\LGOL- conferent ie in Main~, biJgewoo nd door
Prof. van · "ijngaa r~en.
Culloquiu m in Bonn, bijsewoo nd door Prof .
van :ijngaard en en Jr . Dijkstra .
:ez1ng éloor Prof. van ··::.Jngaar den over
'':üiror~th:nis~he talen". lezing docr Dr . .Ji j k:o;:
,..,p""';.

11

~ ? """11.a110

""""'"'.-...,~-..,PY"'.; p °i

voor de X1 .

-46e) In verband met verscheidene opdrachten bestond er een nauw
contact tussen de afdelingen onderling.
:n sa~en~erking =ec de a!jel!ng ~~tne~atis:he S~atistiek
werden onder meer u!tgevoerd de cpdrac~te~ R 512 , R 518 R 532,
'
R 53ï en R 5.:t7 .
Voor de afdeling Toegepaste 'iiis'.cunde '<l<? rd 1rerder gewerkt aan
de opdrachten R 216 en R 3'~4 . Je afdeling Toegepas te Wiskunde
maakte bij verscheidene be_rekcningen gebruik van de ARMAC met
assistentie van de Rekenafdelin g 'zie co~ R 536, .
ifoor eigen onderzoek werd !n versch~llende gevallen de hulp
ingeroepe!'l vori de afdeling -:=:iivere ·.iJ.skunde.
§ 3 . Groot .·1as het aantal bezoekers uit kringen van de we tenschap
en de industrie dat aan de Rekenafdelin g een bezoek bracht .
In chron ologische volgorde volgen hieronder cie namen van de
mees~ en der buiten!andse bezoekers:
J. :Jiese P.oerdeen, J . S . ·. . ), ? . .2'.rco:i (Rome, :::t alië), w. Pr ager
(Providence, U. S ..-'. . ), B. Jessen, 0 . Scb_r:uàt en·: . Fenchel
(Kopenhagen, Denemarken), J . '.::hevion (Jer .1zalem , Israël) ,
H, ::> . Husl<cy (Berkeley, U. .S . r..), :> . J . Struik (Camb ridge, Moss .)
J . Mosh.111an {:1aryland, U.S ..:..) , ~'1iss 5 .:•i. Jones ( Maryland, U. S.
K .:i . Gri'lt'll (!::ilsseldorf, :...ui"tsl~nd), ~eo 1-atz en Nelson Blakman
(iondon, 2ngeland) en~- ?at'li ~Jort~unc, Duits land) .
?ublicaties van de Rekenafdelin g:
il
Programmerin g voor de .l.\RMJl.C, matrix - complex RAM,
T . J , Dekker,
MR 3Q, deel VI, 55 p . ( '959);
T . J . .:ekl<:er, On :'.'ree proàuc(;s of cycl::.c rci;ation groups ,
.;an. Jrnl. :•lath . 1'' (·i959), ~. 67 - 69 .
E . ~ . Dijkstra, ~ Note on t~o problems in connection with graphs,
Num . Math . I (1959), p. 269-271, MR 31;
E .".i . ;)ijkstra, Communicatio n ;üth an automatic computer, (1959)
diss . Jitgeverij Excelsior;
Rekenafdelin g Georcydrolo~ical research of ~orth Holland , R 386
--3 p . (1959) .
1
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