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VERSLAG OVER HET JAAR 1964
Inleiding
Het hierna volgende jaaroverzicht bestaat uit twee gedeelten. In het
eerste gedeelte (I) worden zaken van algemeen karakter (met name
bestuur en organi satie ) behandeld. De wetenschappel ijke werkzaamheden komen in het t weede gedeelte (II) aan de orde. Daar wordt na
een algemene inleiding, voor elk der vier wetenschappel ijke afdelingen
afzonderlijk , te weten d i e voor Zu i vere Wiskunde, Toegepaste Wiskunde ,
Mathema ti sche Sta tistiek en Numerieke Wiskunde (Rekenafdeling ) een gedetailleerd overzicht gegeven van de activiteiten.

I. BESTUUR EN ORGANISATIE
A. Curatorium
Prof . dr.ir. C.B. Biezeno , voorzitter, zag zich wegens gezondheidsredenen helaas gedwongen af te treden al s voorzitter en lid van het
Curatorium. Sede r t de opr i chting van het Mathematisch Centrum heeft
hij deel uitgemaakt van het Curato ri um. In 1962 werd hij tot voorzitter gekozen.
Hem werd dank gebracht voor het vele door hem in het belang van het
Mathematisch Centrum ver rich t.
Voorlopig werd het voorzitterscha p waarge nomen door Prof.dr, Ph.J,
Idenburg, terwijl op 8 juni 1964 de heer J . P. Kru seman tot voorzitter
werd gekozen; daar de heer Kru seman aanvankelijk voor langere tijd
naar het buitenland zou vertrekken werd het voorzitterscha p eerst op
29 oktober 1964 door professor Idenburg aan hem overgedragen.
In de loop van 1964 traden drie nieuwe leden t oe, t.w. Prof.dr. J.F .
Schouten, Prof.dr. A .C. Zaanen en Prof.dr. R. Tinunan.
Van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam werd schriftelijk bericht van accoor d ontvangen met de herbenoeming van dr. P.J.
Koets voor de periode van 25 juli 1 964 - 25 juli 1967, terwijl in de
vergadering van 29 oktober 1964 de Curatoren van Dijck, Loonstra en
J.A. Schouten werden herbenoemd voor een periode van drie jaar.
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Per 31 december 1964 luidde de samenstelling van het Curatorium
als volgt:
Prof.dr, W,J,D, van Dijck, B.P.M. Carcl van Bylandtlaan 30, Den Haag;
Prof.dr. Ph.J. Idenburg,

Directeur-Ge neraal van de Statistiek,
Oostduinlaan 2, Den Haag;

Dr. P.J. Koets,

Wethouder van Onderwijs, Stadhuis,
Ams~erdam;

vertegenwoordiger van de

Gemeente Amsterdam;
J.P. Kruseman,

Voorzitter; ondervoorzitter van de Centrale
Organisatie voor Toegepast-Natuurwe tenschappelijk Onderzoek; Arubalaan 15,
Hilversum;

Prof.dr. F. Loonstra,

Secretaris-penning meester; Haviklaan 25,
Den Haag;

Prof,dr.ir. J.A. Schouten, Rozenhof 50, Epe (Gld.);
Prof.dr. J.F. Schouten,

Parklaan 36, Eindhoven;

Prof.ir. B.D.H. Tellegen,

Geulberg 1, Nuenen (N.Br.);

Prof.ir. J.Th. Thijsse,

A. Noordewierstraat 15, Den Haag;

Prof.dr. R. Timman,

Nassaulaan 9, Delft;

Prof,dr. A.C. Zaanen,

Nassaulaan 15, Delft.

De vergaderingen van het Curatorium worden q.q. biJgewoond door de
heer J.H. Bannier, directeur van de Nederlandse Organisatie voor
Zuiver-Wetenschap pelijk Onderzoek (Juliana van Stolberglaan 148,
Den Haag).
In het verslagjaar kwam het Curatorium viermaal in vergadering bijeen,
t.w. op 15 januari, 5 maart, 8 Juni en 29 oktober. De directeur van
de Stichting Mathematisch Centrum heeft aan alle vergaderingen deelgenomen.

B. Raad van Beheer
Het geheel onverwachte overlijden van Prof.dr, J.F. Koksma op 17
december 1964 betekende voor de Raad van Beheer alsmede voor het
gehele Mathematisch Centrum een zeer groot verlies. Professor
Koksma, één der oprichters van het Mathematisch Centrum, lid van de
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Raad van Beheer sedert de oprichting en directeur gedurende de jaren
1954/1961 heeft zich gedurende het bestaan van het Mathematisch Centrum belast met tal van organisatorische en leidende werkzaamheden,
terwijl onder zijn bezielen de l eiding door de afdeling Zuivere Wiskunde tal van belangrijke wetenschappelijke onderzoeKingen zijn verricht. Een overstelpende stroom van betuigingen van leedwezen en sympathie, uit binnen- en buitenland, werd door het Mathematisch Cent rum
ontvangen. Door collegae, medewerke r s, vrienden en leer lingen zijn
in diverse bijeenkomsten woorden van waardering aan hem en zijn werk
gewijd, alsook in enkele periodieken
Per 31 december 1964 was de

*)

samenstellin~

van de Raad van Beheer als

volgt:
Prof.dr .i r. A. van Wijngaarden, voorzitter, tevens directeur van het
Mathematisch Centrum
Prof.dr. J. de Groot
Prof.dr. J . Hemelrijk
Prof.dr. H. A. Lauwerier
C. Raad van Bijstand
In 1964 had de Raad van Bijstand het verlies te betreuren van één
van haar leden, Prof.dr. E.W. lleth. Zijn nagedachtenis zal bij het
Mathematisch Centrum in hoge ere blijven .
In verband met hun benoeming tot curator van h et

~la

thematisch Cen-

trum traden Prof.dr. R . Timman en Prof.dr. A.C. Zaanen uit de Raad
van Bijstand.
Zes nieuwe leden werden benoemd, namelijk:
Prof.dr. J.F. Benders, Prof. J. Kriens, Prof . dr. A.H.M. Levelt,
Prof.dr. I.W. van Spiegel, Prof.dr . G. Zoutendijk en Prof.dr. M. Euwe .
Voor de volledige samenstelling van de Raad van Bijstand op

31 decem-

ber wordt verwezen naar de achter in dit jaarverslag opgenomen ledenlijst.
D. Personeel
Mutaties in 1964
Wetenschappelijke afdelingen:
*)Nieuw Archief voor Wiskunde, XII - no 1, maart 1965.
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werk ers werde n in de loop van dit
De volge nde wete nsch appe lijke mede
jaar aang estel d:
ari - 1 oktob er) gastm edew erker
dr. S.S. Jogde o (peri ode 1 febru
afd. Stat istie k
Reke nafde ling
drs. J.W. de Bakk er (per 1 mei)
Toege paste Wisk unde
drs. H. Bavin ck (per 1 juni) afd.
edew erker Reke nafde ling
drs. N. Fried man (juni / juli) gastm
Toeg epast e Wisk unde
drs. J. Nuis (per 1 augu stus) ~fd.
e
stus) gastm edew erker afd. Toeg epast
Prof ,dr. W. Eckh aus (per 16 augu
Wisk unde

unde
gastm edew erker afd . Zuiv ere Wisk
dr. J. Negg ers (per 1 septe mber )
) afd. Zuiv ere Wisk unde
drs. D. Kruy swijk (per 1 septe mber
Stati sti ek en
ir. P.J. Weed a (per 1 oktob er) afd.
edew erker afd. Stat istie k,
dr. A. Mait ra (per 1 novem ber) gastm
terw ijl de mede werk ers
Stat istie k
drs.F .W.S teute l (per 31 juli) afd.
edew erker Reke nafde ling
dr. P. Wynn (per 31 augu stus) gastm
mber ) gastm edew erker afd. Zuiv ere
Prof ,dr. G.M. Helm berg (per 15 septe
Wisk unde

) sous -chef afd. Stat istie k en
drs. J. Krien s (per 30 septe mber
afd. Toeg epast e Wisk unde
drs. B.R. Dams té (per 15 oktob er)
t verli eten .
wege ns benoe ming en elde rs de diens
bevo rderd dr. G. de Leve (per
Tot sous -chef afd. Stat istie k werd
n B. Dorh out en P.J. v.d. Houw en
1 okto ber), terw ijl de assis tente
beha len van het docto raal- exam en
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Stat istie k)
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nafde ling
c.G. van Weer t (peri ode 16 maar t - 30 juni) Reke
16 maar t - 30 juni) Reke nafde ling
P.K.A . de Witt Hube rts (peri ode
30 novem ber) afd. Stat istie k
H.C. Doet s (peri ode 1 augu stus Stat istie k)
M.J.W . Janse n per 1 septe mber (afd.
(afd. Stat istie k)
W.N. van Noot en per 1 septe mber

9

mej. J.E. v.d. Waals per 1 september (afd. Statistiek)
mevr.J.C.Verkade-Jagerink per 16 september (afd. Statistiek)
P. v. Emde Boas per 1 oktober (afd. Zuivere Wiskunde)
J. Hillebrand per 1 oktober (afd. Statisti e k)
S.J. Bijlsma per 1 november (afd. Toegepaste Wiskunde)
~H.v.anFrankenhuysen

per 1 november (afd. Statistiek)

mevr. E.L. Mijlhoff-Ebling per 1 november (afd. Statistiek)
terwijl de assistente
mej. A.J.Th. Oudejans (afd. Statistiek) per 31 oktober de dienst
verliet.
Ook bij de niet-wetenschappelijke afdelingen vonden enige mutaties
plaats:
Op 16 mei trad in dienst P. Willemse, Hoofd Algemene Zaken, belast
met de leiding van alle administratieve diensten en de uitvoering
van organisatorische werkzaamheden van niet-wetenschappelijke aard.
Op 1 april trad in dienst mej. H. Schuuring als adj. secretaresse;
per 16 september volgde zij mej. M.J. Bomers op als directie-secretaresse, daar deze laatste i.v.m. haar huwelijk haar werkzaamheden
aan het Mathematisch Centrum tot een half-time functie wenste te
beperken.
Mevr. E.R. Jacobs-Nap zag zich wegens gezondheidsredenen genoodzaakt
haar taak als

boekhoud-assistente neer te leggen.

Op de typekamer verliet mej. W.H.M. van Dalen per 15 september i.v.m.
haar huwelijk de dienst en werd opgevolgd door mej. H. de Hoyer, die
1 september in dienst trad.
Op 31 december verliet mej. L.J. Noordstar, algemeen secretaresse
en hoofd typekamer, wegens aanvaarding van een functie aan de Universiteit van Amsterdam, de dienst.
Op de bibliotheek trad in dienst per 1 december mej. H.A.M. Eilers 1
en per 16 augustus de heer J. Suiker als drukker op de afdeling
Reproductie. Mej. E. de Klerck, belast met de dagelijkse leiding
op de bibliotheek trad in de maand december in het huwelijk en legde
haar taak per 31 december neer. Mevr.B.Monasch,belast met de tijd-
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wegens
schrifte nadmin istratie , verliet per 31 decembe r de dienst
het bereike n van de pensioe ngerech tigde leeftijd .
gebouw weer
In het begin van het jaar werd de schoonm aak van het
aanwerden
rs
werkste
in eigen beheer genomen , zodat enkele
gesteld , t.w. de dames
mevr. C. Bruin Slot-Ro s per 1 februar i
mevr. J .G. M. Breek-G eldhoff per eind februar i
mevr. A.C. Breek-S choemak er per eind februar i
mevr. A.M. Strating -Meyer per 1 april
r 1964 zij verVoor de volledi ge persone elsbeze tting per 31 decembe
eelslijs t .
wezen naar dr achter in dit jaarver slag opgenom en person

E. Gebouw
vrijwel het
Door het vertrek van Electro logica in het voorJaa r is
Mathem atisch
gehele gebouw wederom ter beschik king gekomen van het
interne verbouCentrum . In de loop van dit jaar zijn verschi llende
het onderwingen verrich t zodat de lokalen geschik t werden voor
n op de parterr e
brengen van de .tdm, nis tra tieve al de lingen,d ie voorhee
e rs. Bovendi en
waren gehuisv est, en het inricht en van assiste ntenkam
t is voor het
is de directie kamer vergroo t zodat deze thans geschik
e is een
parterr
de
Op
en.
houden van vergade ringen en werkbes preking
in het voorvertrek ingeric ht als telefoo ncentra le/rece ptie, terwijl
d tot
verbouw
worden
jaar van 1965 de overige vertrek ken daar zullen
het inrich ten van geschik te comput er-afdel ingen.

F. Financi ln
Centrum over
Met betrekk ing tot de financi ën van het Mathem atisch
Uden & Co,
van
1 964 wordt gerappo rtee r d door de heren Van Dien,
account ants .
jke subsidi es;
Ook in 1964 ontving het Mathem atisch Centrum b elangri
werd verleen d
all ereerst zij venneld de grote financi ële steun di e
ijk Onderzo ek
door de Nederla ndse Organis atie voor Zuiver- Wetens chappel
n van de weten(Z .W.O.) , welke organis atie zowel voor het uitoefe ne
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schappelijke werkzaamheden alsook voor de aanschaffing en uitbreiding
van de nieuwe EL-X8-computerins tallatie grote bedragen ter beschikking stelde .
Wederom werden dit jaar subsidies ontvangen van de Centrale Organisatie voor Toegepast-Natuurw etenschappelijk Onderzoek (T.N.O.) en de
Gemeente Amsterdam, welke laatste eveneens het gebouw, waarin het
Mathematisch Centrum is gevestigd, ter beschikking stelt .
Van enige Nederlandse bedrijven en instellingen werden ook dit jaar
donaties ontvangen, alsook vergoedingen krachtens overeenkomst met
name van de zijde van de N.V. Electrologica.
Uit voor derden uitgevoerde opdrachten (met verschillende bedrijven
bestaan dienaangaande contracten) en voor het gebruik van de Xl ontving
het Mathematisch Centrum eveneens inkomsten, alsook - zij het van geringere omvang - uit cursusgelden en verkoop van publicaties.

G. Bibliotheek

1. ~~~~~~~!-~~~-!!!~~~!~~~
In het afgelopen jaar zijn ongeveer 400 boeken aangeschaft, waaronder
vele vertalingen in het Duits, Engels en Frans van oorspronkelijk
Russische literatuur.

2. ~~!~!~~~
De systematische catalogus, met de samenstelling waarvan in 1962 een
aanvang werd gemaakt, is thans voltooid.
Het derde supplement (1961 -'63) van de cata logus werd uitgegeven. Er
bestaat veel belangstelling voor dit supplement o.a. van de zijde van
bedrijfsbibliotheke n en particulieren.

3. ~~~~~~~!~!!~=~~~!~~~-~~~-~~-~~~~~~~!!~~!-~~~!~~~
Dit systeem, waarin enige rubrieken uit de Mathematical Reviews zijn
opgenomen, is dit jaar geheel bijgewerkt.

4. ~~~~~!!~~~~~~~-Y~~~~~Q~
Aan de jaarlijkse vacantiecursus voor leraren bij het V.H.M.O. was
ook dit jaar een boeken-tentoonstel ling verbonden van leer- en studieboeken, waaraan door de bibliotheek werd bijgedragen (zie verslag
Z.W. onder III c).
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5. !!!!!~~!~~
riften, rappor ten
Het totaal aantal uitleni ngen van boeken , tijdsch
nu 1762 (1963: 1672;
en overdru kken nam ook in 1964 toe en bedroe g
1962· 1474; 1961: 1356; 1960: 990).

6. ~~~~!~~!~~-!!~~~~~~!!!~~
genome n en 7
In het afgelop en jaar werden 11 nieuwe abonne menten
werden enkele series
nieuwe ruiling en tot stand gebrac ht. Bovend ien
atica! Centre
monog rafieën verkreg en in ruil voor de serie Mathem
Tracts .
een ruil overeen gekome n
Met het Wiskun dig Genoot schap van Moskou werd
hrift "Trudy
tussen de Mathem atical Centre Tracts en het tijdsc
ons oude jaargan gen
Moskov skogo Matem. Obsces tva". Bovend ien werden
gd.
van het tijdsc hrift "lllatem aticesk ii Sbornik " toegeze
verkreg en tijdHieron der volgen de titels der belang rijkste nieuw
schrift en:
Seria Stiint e Naturi i
Analel e Unive rsitatis Bucare sti (C.I. Parhon)
(Mat . - Fizica )
e, Roma)
Calcol o (Rivis ta trim. Cosigl io Naz. d. Ricerch
mie des Sc i ences,
Compte s Rendus hebdom adaires des séance s de l'Acadé
ées)
Paris (Groupe I, Mathém atiques pures et appliqu
U.S.A. )
Mass.,
rd,
(Bedfo
rly
Comput er Charac teri stics Quarte
of languag c and
Founda tions of Langua ge (Intern ationa l Journa l
philoso phy)
Nauk), Taschk ent
Izvest ija Akad. Nauk Uz.SSR (Serija Fiziko- Matem.
Journa l of Algeb1· a (Academ ie Prcss)
al Univer sity,
Journa l of Applie d Probab ility (Austr alian Nation
Canber ra)
Berlin (vanaf Bd 214
Journa l für die reine und angewa ndte Mathem atik,
(1964))
d Mathem atics (SIAM)
Journa l of the Societ y for Indust rial and Applie
l" was reeds aanseries B, numeri cal analys is (Series A, "on contro
wezig)
Kibern etica (Kiev)

(eerste nummer begin 1965 versche nen)

(1964))
Mathem atische Zeitsc hrift, Berlin (vanaf Bd 83
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Mathematische Annalen, Berlin (vanaf Bd 153 (1964))
The Quarterly Journal of Mathematics, Oxford (vanaf vol. 15, 1964)
Trudy Moskovskogo Matem. Obscestva
Journal of the Japanese Operations Research Society

II. WERKZAAMHEDEN

A. Algemeen
Met betrekking tot de werkzaamheden der vier afdelingen van het
Mathematisch Centrum, welke onder B t/m E (blz. 16 e.v.) gedetailleerd
worden besproken, zij hier met name vermeld, dat in alle afdelingen
cursussen, colloquia en voordrachten werden georganiseerd, opdrachten
werden uitgevoerd en wetenschappelijk onderzoek werd verricht, hetzij
op eigen initiatief, hetzij op verzoek of in opdracht van derden. De
resultaten van de wetenschappelijke onderzoekingen zijn merendeels
in rapporten of publicaties vastgelegd.
Het Mathematisch Centrum onderhield ook in 1964 een levendig contact
met centra van wetenschap, industrie en bcdrijJslcven, alsmede met
individuele deskundigen in binnen- en buitenland. Actief werd deelgen omen aan diverse congressen, conferenties en symposia zowel binnen
als buiten onze grenzen. Van de buitenlandse mathematici die een kor t
bezoek aan het Mathematisch Centrum brachten worden genoemd (in volgorde van bezoek):
J. Cigler (Wien, Oostenrijk), N. Wirth (Stanford, U.S.A.), W.L. Smith
(N. Carolina, U.S.A.), C. Gotlieb (Toronto, Canada), J.F.C. Kingman
(Cambridge, Engeland), G.111. Petersen (Swansea, Engeland), K.J. Bowcock
(Birmingham, Engeland), E. Sternberg (nrown Univ., U.S.A.), I . N. Vekua
(Novo Sibirsk, USSR), J.J. Leendertse (Santa Monica, U.S.A.), A. Jensen
(Copenhagen, Denemarken), A.L. Kotzee (Transvaal, Zuid-Afrika), G. Stijn
(Pretoria, Zuid- Afrika), D.K. Pollock (Washington, U.S.A.), F.L. Bauer
(München, Duitsland), I. Vincze (Budapest, Hongarije), R.H. Müller
(Halle, Duitsland), S. Korting (Halle, Duitsland), B. Labish (Halle,
Duitsland), G. Raich (Copenhagen, Denemarken), G. Lcunbach (Copenhagen,
Denemarken).
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para mete r" spra k Prof . Wall ace
tial equa tions ".
aver agin g in non- linea r diff eren
usse n
zij verm eld dat in 1964 14 curs
Wat de educ aliev e taak betr eft,
rum
iciën van het Math emat isch Cent
en collo quia door of onde r ausp
a 20
circ
dat
en
als buite n Amst erdam ,
werd en geor gani seer d, zowe l in
s verden, waar van, zoal s bove n reed
lezin gen op het progr amm a ston
De bijee ndse math emat ici werd gege ven.
meld , een aant al door buite nlan
- en
k, aang ekon digd in het voor jaars
koms ten werd en, zoal s gewo onlij
rege lafzo nder lijke conv ocat ies, die
naja arsro oste r , alsm ede in de
deze r
en toege zond en. De orga nisa tie
mati g aan bela ngst ellen den werd
nsch apin same nwer king met ande re wete
acti vite iten gesc hied de deel s
naar
bijzo nder hede n word t verw ezen
peli jke inst anti es. Voor nade re
de afde ling sver slag en.

en
n, collo quia en voor drac hten werd
Van het mere ndee l der curs usse
nwete
en
gesc hikte sylla buss en
sylla buss en verv aard igd. Daar voor
besc hiktege n een rede lijke verg oedi ng
scha ppel ijke rapp orten werd en
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baar gesteld dan wel als ruilobject gebruikt in het verkeer met
andere wetenschappelijke instanties in binnen- en buitenland. Een
aantal collegedictaten werd verzorgd voor hoogleraren.
Van de serie "Mathematical Centre Tracts", die in 1963 is gestart
met het eerste nummer, verschenen in dit vers lagjaar 9 nieuwe
nummers. De totale serie bestaat thans uit de volgende werken:
1. T. van der Walt, Fixed and almost fixed points, 128 p.
2. A.R. Bloemena, Sampling frOlll a graph, 96 p.
3,4. G. de Leve, Generalized Markovian decision processes,

Part I: Model and method, 116 p.
Part II: Probabilistic background, 117 p.

6. M.A. Maurice, Compact orde red spaces, 76 p.
7. W. R. van Zwet ,Convex transformations of random variables, 116 p.

8. J.A. Zonneveld, Automatic numerical integration, 110 p.
9. P.C. Baayen, Universa! morphisms, 182 p.
10. E.M. de Jager, Applications of distributions in mathematica!
physics, 184 p.
ll. A.B. Paalman-de Miranda, Topological scmigroups, 174 p.

De overige werkzaamheden van het Mathematisch Centrum, o.a. met betrekking tot wetenschappelijke research, de consultatieve taak, de uitvoering van opdrachten, etc, vindt men nader vermeld in de nu volgende
afdelingsverslagen .

VERSIAG VAN DE AFDELING ZUIVERE WISKUNDE

B.

1. Personeel

De afdeling stond onder toezicht van Prof.dr. J.F. Koksma, terwijl de dagelijkse leiding in handen was van de sous-chef de heer
P.C. Baayen. Prof.dr. J. de Groot bleef als adviseur aan de afdeling verbonden.
Voor de samenstellin g en de mutaties van het personeel van de
afdeling in 1964 zie blz.7

van dit jaarverslag .

De heer Baayen en de medewerkers M.A. Maurice en A.B. Paalmande Miranda promoveerden in 1964 aan de Universitei t van Amsterdam tot doctor in de Wiskunde en de Natuurweten schappen. Als
promotor trad op: Prof. de Groot (zie ook onder 2 1 a, ben c) .
Dr. W. Kuyk verbleef tot 1 juni aan de Universitei t van Ottawa
waar hij werkzaam was als "assistent professor" . Hierna kreeg
hij verlof om voor ongeveer een jaar aan de Me Gill University
te Montreal te verblijven.
De heer Maurice kreeg toestenuning een uitnodiging te aanvaarden

van de Universitei t van Florida om in het studiejaar 1964/65
aldaar als "visi ting professor" op te treden.

De h eer Baayen en mevr. Paalman-de Miranda kregen verlof om
voor een gedeelte van de tijd werkzaamhed en op het gebied van
het ho ger wiskundeond erwijs buiten het Mathematisch Centrum te
verrichten. De heer Baayen trad op a l s docent van de cursus
wiskunde uitgaande van het Nutsseminari um voor Paedagogiek (opleiding akte M.O.-A), vervulde tot 15 juni een l eeropdracht in
de "Topologie" aan de Vrije Universitei t, terwijl hij vanaf 15
september aan deze Universitei t een l eeropdracht in de "Functio-
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naalanalyse en algebra" vervulde. Mevrouw Paalman-de Miranda
assisteerde bij het onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam
door het geven van een college "Algebra", terwijl zij vanaf
1 oktober belast werd met de leiding van een practicum-werkgroep.
Gastmedewerkers
Prof.dr. G. Helmberg bleef tot 15 september als gastmedewerker
aan de afdeling verbonden. Per 1 september trad als gastmedewerker tot de afdeling toe Dr. J. Neggers (Florida) die tevens verbonden was als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit
van Amsterdam.

2. Werkzaamheden
De werkzaamheden vielen ui teen in wetenschappelijke onderzoe-

kingen, consultatieve werkzaamheden en werkzaamheden van educatieve aard.
I. Wetenschappelijke onderzoekingen
a) De heer Baayen zette zijn onderzoek omtrent het bestaan van
univ ersele e n duaal-univer se le afbeeldingen voort. De resultaten
van dit onderzoek evenals die van zijn studie van lineariseringsproblemen, legde hij vast in een proefschrift getiteld "Universal
morphisms".
Op deze dissertatie promoveerde hij cum laude aan de Universiteit
van Amsterdam op 8 juli 1964.
Daarnaast hield hij zich bezig met de theorie der gelijkverdeling in compacte ruimten en g r oepen. Een aantal resultaten behaald in samenwerking met Prof. Helmberg werd voorlopig vastgelegd in het interne rapport WN 14 "on families of equi-uniformly distributed sequ ences in compact spaccs"; een definitieve
versie zal worden gepubliceerd in de Math. Annalen.
Tezamen met de heer

z.

Hedrlin werden resultaten verkregen betref-

fende goed gelijkverdeelde rijen (rapport ZW 009), over deze resul-
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taten hield de heer Baayen een voordracht in de serie "Actualiteiten" (rapport ZW 012), Een gezamenlijk artikel hierover zal
verschijnen in de Proc. van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen,
In de Cornm, Math, Univ. Carolinae verscheen voorts de publicatie
"commutativ e polynomial semigroups on a segment", eveneens geschreven in samenwerkin g met de heer Hedrlin,
b) Mevrouw Paalman-de Miranda bereikte in het kader van haar onderzoekinge n in de theorie van de topologisch e halfgroepen enige
resultaten betreffende de compacte volledig enkelvoudig e halfgroepen, Hierover hield zij een voordracht in de serie "Actualiteiten" (rapport ZW 005). Haar onderzoekin gen betreffende de
topologisch e halfgroepen sloot zij af met het voltooien van een
dissertatie , getiteld "Topologica l semigroups" . Op 23 september
promoveerde zij hierop cum laude aan de Universitei t van Amsterdam.
Haar deelname aan het colloquium "Gelijkverd eling" (zie onder III,
punt a) was voor mevrouw Pan]man-dc Miranda de aanleiding tot een
nadere bestudering tezamen met Prof. l!elmberg van bepaalde eigenschappen van gelijkmatig gelljkverde elde rijen. Een publicatie
hierover, geschreven in samenwerkin g met Prof. Helmberg verscheen
in de Proc. van de Koninklijke Akademie van Wetenschapp en onder
de titel "Almost no sequence is well distributed ",
Tezamen met de heer Baayen bestudeerde mevrouw Paalman-de Miranda
eigenschapp en van de Bohr-Comp actificatie (WN 16),
c) De heer Maurice zette zijn bestudering van de compacte totaalgeordende topologisch e ruimten voort. De resultaten van dit onderzoek legde hij vast in een dissertatie getiteld "compact
ordered spaces". Op 1 juli promoveerde hij hierop cum laude aan
de Universitei t van Amsterdam. Over deze resultaten hield hij
voorts een voordracht in de serie "Actualitei ten" (rapport ZW 001).
Een tweede voordracht hierover hield hij in het stafcolloqui um
van de Universite it van Amsterdam.
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d) De heer van Herk zette zijn onderzoekingen inzake de grondslagen van de fysica voort. In een aantal voordrachten, gehouden
in het voorjaar, berichtte hij over zijn resultaten. De genoemde
onderzoekingen brachten hem er voorts toe zich nader bezig te
houden met de invariantentheorie.
e) Van de hand van de heer Kuyk verschenen rapport ZW 007 "An
algebraic application of the wreath product" en rapport Zl'r 013
"certain representations of the wreath product and of a certain
type of i ts subgrou ps".
f) De heer Kruyswijk hield zich met name bezig met een vermoeden
over priemgetal-exponenten in sommen van reciproken. In verband
hiermee maakte hij een studie van de Hensel'se p-adische lichamen.
g) De heer van de Lune hield zich bezig met de bestudering van
een aantal hoofdstukken uit de maat- en integratietheorie; enkele
resultaten we rden

vastgele~d

in WN 15, Voorts maakte hij een stu-

die van Tauber-stellingen uit de theorie der Laplace-transformaties. De resultaten werden benut bij het opstellen van een overzichteliJk bewijs van de priemgetalstelling.
h) Prof. Helmberg verrichtte onderzoekingen in de theorie van de
"gelijkverdeling" . In samenwerking met de heer Baayen en mevrouw
Paalman-de Miranda onderzocht hij ei gen schap pen van gelijkmatig
gelijkverdee lde rijen en stelsels van gelijkmatig gelijkverdeelde
rijen (WN 13 en 14, vgl. ook punt a en b). Hiernaast bestudeerde
hij gelijkverdeelde rijen in lokaal- compacte ruimten. Over de
resultaten van dit onderzoek hield hij een voordracht tijdens
het 6de Oostenrijks Mathematisch Congres (rapport ZW 002). Een
gewijzigde versie van dit rapport verscheen intussen in het Mathematisch Zeitschrift.
Voorts hield Prof. Helmberg zich bezig met de uitwerking van een
college over spectraal-theorie in Hilbert-ruimten. Dit zal in
gewijzigde vorm als boe k verschijnen.
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d e theorie van
i) De heer Negger s verric htte onderz oekingen in
e van p-adide p-adisc he licham en met het doel een Galois -theori
sche lichame n t e ontwik kelen.
rkers litera tuurj) Evenal s in vori ge jaren verric htten de medewe
de, namen zij
stu die over een aantal onderw erpen uit de wiskun
zij elkaar hulp
van elkaar s onderz oeking en kennis en verleenden
door gerege lde

werkbespreki~gen.

II. Werkza amhede n van consul tatieve aard
adviez en aan medea) De afdelin g verstre kte versch illende malen
telling en van
werker s van andere afdelin gen en persone n en ins
buiten het Mathem atisch Centrum .
o . a. betreff ende
b) Ook had zij h et toezic ht op de bibliot heek,
en van de
aan te schaffe n boeken en tijdsch riften, het bijhoud
boeken tentoon system atische catalog us, het organi seren van de
stellin g voor de Vacant iecursu s V.H.M . O., etc .
van de biblio Mevrouw Paalma n-de Mirand a bracht als adviseu se
theek een gedeel te van haar werkti jd aldaar door.
rkers een aantal
c) Evenal s in vorige jaren schreve n d e medewe
lblatt far
recens i es voor de Mathem atica! Review s, het Zcntra
Archie f voor
Mathem atik und ihre Grenzg ebiete en het Nieuw
Wiskun de.
aard
III. Colloq uia en werkzaa mheden van educat iev e
a) 5'.~!!~9~~~

ar voortg ezet.
Het colloqu ium "Gelijk verde ling" werd in het voorja
Prof. Helmbe rg,
In dit colloqu ium dat onder leiding stond van
door Prof. Kuiwerden in het versla gjaar voordr achten gehoud en
a, de heer H.G .
pers, Dr. J. Cigler , mevrouw Paalma n- de Mirand
Meyer en Prof . G. Peterse n.
mers.
De heren Baayen en Mauric e behoord en tot de deelne
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Het colloquium "Representaties van de draaiingsgroep en de Lorentzgroep~ georganiseerd in samenwerking met de afdeling Toege-

paste Wiskunde en met het Instituut voor Theoretische Fysica van
de Universiteit van Amsterdam werd voortgezet ,
De heer Baayen hield in dit colloquium enige voordrachten,

Prof. Helmberg, de h eer Maurice en mevrouw Paalman-de Miranda
namen aan dit colloquium deel. (Zie voor verdere bijzonderheden
het verslag van de afdeling Toegepaste Wiskunde.)
In samenwerking met het Mathematisch Instituut van de Universiteit
van Amsterdam is een colloquium georganiseerd over "co-topologie",
Dit colloquium, dat in het voorjaar begon, stond onder leiding
van Prof, de Groot en de heer J.M. Aarts.
Mevrouw Paalman-de Miranda hield in dit colloquium enige voordrachten. Ook de heer Baayen behoorde tot de deelnemers, Dit colloquium
zal in 1965 worden voortgezet.
Voorts namen een of mee rdere medewerkers van de afdeling deel aan
de volgende colloquia en cursussen buiten het Mathematisch Centrum,
t.w.
Stafcolloquium

(Universiteit van Amsterdam)

Algemeen colloquium

(Vrije Universiteit)

Colloquium "Integratie op
lokaal-compacte Hausdorff ruimten"
b)

(Technische Hogeschool Eindhoven)

2~!~~!~:~~~~-~~!!~9~!~-~~~:_!~:~:~~-Y~~~~~2~-!~-~~!~:~~~-~~
~i:!!~~:".'!~~

Het oriënterend colloquium "verzamelingenleer met toepassingen"
werd in het voorjaar voortgezet. Een achttal bijeenkomsten werd
belegd, waarvoor zeer grote be langstelling bleek te bestaan. In
deze bijeenkomsten spraken mevrouw Paalman-de Miranda en de heren
Baayen, Maurice, Koster en Buzeman, De technische leiding van dit
colloquium berustte bij de heer Baayen.
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De voorbereiding was in handen van een adviescommissie, die als
volgt was samengesteld:
Dr. H. Mooy (Amsterdam), Drs. C.J. Alders (Haarlem), E. Algra
(IJmuiden), Dr. A. van Dop (Hilversum), W.P.J. Koster (IJmuiden),
Dr. W.J. Fuss (Aerdenhout), Dr. E.B. Plooy (Alkmaar), R. Troelstra
(Hilversum) en Drs. J.H. Bos (Zaandam).
Namens het Mathematisch Centrum had de heer Baayen in de commissie
zitting.
Aangezien er grote belangstelling bleek te bestaan voor de colloquia in deze serie, besloot de adviescommissie ook in het najaar
een dergelijk colloquium te organiseren. Als thema werd gekozen
"Groepentheorie en lineaire algebra".
Er werden in het kader van dit oriënterend colloquium een zestal
bijeenkomsten belegd,welke zeer goed werden bezocht. In deze
bijeenkomsten spraken de heren Baayen en Kruyswijk en mevrouw
Paalman-de Miranda .
Dit colloquium zal in 1965 worden voortgezet.
c) Y~~~~!!~~~!~~~-

Met medewerking van de afdeling werd wederom te Amsterdam de
Vacantiecursus voor leraren en andere belangstellenden georganiseerd. De cursus vond plaats in het Geologisch Ins tituut op
24 en 25 augustus. Door een drietal sprekers werden onderwerpen
behandeld, die verband hielden met het centraal gestelde thema
"Toegepaste analyse" t.w.
Prof.dr. J.C.H. Gerretsen, Inleiding tot de theorie der
distributies;
Dr. E.M. de Jager,

Enige toepassingen van de theorie
van de distributies in de mathematische physica;

Prof.dr. R. Timman,

Opera torenrekening;

Dr. E.M. de Jager,

Distributies en Operatoren.
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De cursus mocht zich wederom in grote belangstelling verheugen,
evenals de eraan verbonden tentoonstelling van wiskundige leeren studieboeken. De voorbereiding van de vacantiecursus berustte
bij een adviescommissie samengesteld uit vertegenwoordigers van
onderwijscentra in Nederland, en bestaande uit de heren
Dr . ir. B. Groeneveld (Waalre), voorzitter; A.J.S. van Dam (Badhoevedorp), Dr. H.A. Gribnau (Haarlem), Prof .dr. G.H .A. Grosheide
F.Wzn. (Amsterdam), J.F. Hufferman (Zeist), Prof,dr. F. Loonstra
('s-Gravenhage), Dr. P.G.J. Vredenduin (Oosterbeek) en Dr. P.C.
Baayen, welke laatste de Raad van Beheer van het Mathematisch
Centrum in de Commissie vertegenwoordigde,
De technische organisatie van de Vacantiecursus berustte bij de
algemeen secretaresse van het Mathematisch Centrum, Mej. L.J.
Noordstar.
d)

g~:~~~~~~-~~!!~~-~~!-~~!~~~~~!~~~-ç~~!:~~

Onder auspiciën van de afdeling werd een cursus gegeven te
's-Gravenhage door Prof. 13. Mculenbeld over "Speciale functies".
e)

~~!~~~~!~~:~-~~9~:~~!P~~-~~~~~!-~~~~:-~!~~9P~~!-~~!!~~!~

Deze serie lezingen werd wederom voortgezet . Dit jaar werd in
deze serie door vier wiskundigen het woord gevoerd, t.w.
Prod.dr. J.Th. Runnenburg (Amsterdam), Stochastische wandeling
en de driehoek van Pascal;
Prof. dr. 13. van Rootselaar (Wageningen), Quantorenfla ts of
quantorentorens ;
Prof.dr, C.G. Lekkerkerker (Amsterdam), Stapelen en overdekken
van figuren in het platte vlak;
Prof.dr. N.H. Kuiper (Am sterdam), Over de algemene lineaire
groep in de Hilbert-ruimte.

Door medewerkers van het Mathematisch Centrum werden onder auspiciën van de afdeling vijf voordrachten gehouden in de serie
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"Actualitei ten". Deze voordrachte n waren:
M.A. Maurice,

Over compacte geordende ruimten;

R.P. v.d. Riet,

On the connection between arithmetico -geometrical mcan and the complete elliptic
integral of the first kind;

A.B. Paalman-de Miranda, Volledi g enkelvoudig e halfgroepen met
een nulelement;
P . C. Baayen,

Over het bestaan van goed gelijkverde elde
rijen in compacte ruimten;

H.Brandt Corstius,

De computer i n de taalkunde.

Op uitnodiging van de Bolyai Janos Matematikai Tars u lat nam
Prof. de Groot deel aan het colloquium over topologie, gehouden
van 20 - 30 juni in Hongarije.
In dit colloquium hield hij een voordracht waarvan een publicatie
in voorbereidi ng is .
In september nam de heer 13aayen deel aan de "su mmer School on
Conti nuous Structures " in Zwoh!{st (bij Praag), waar hij een voordracht hiel d over "Universal morphü;ms" en aan het Oostenrijks
Mathematisc h Congres in Graz, waar hiJ sprak over "Linearisat ion
in Hilbert space".
Prof. Helmberg nam deel aan het 16de Wiskundig Congres te
Leicester waar h ij een voordracht hield getiteld "on the nonexistence of continuous Borel-measu res" en aan het Oostenrijks
Mathematisc h Congres , waar hiJ s prak over "Gelijkvcrd eelde
rijen in l okaal-compa cte ruimten".
De heer Maurice en mevrouw Paalman-de

~liranda

namen in juli

deel aan het Mathematisc h Colloquium te St. Andrews .
h) Examens
De heer Maurice trad op als gecommittee rde bij de ein dexamens

Gymnasia.
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3. Publicaties
a)

~!J~!-~~~-!~-~~~~-~~:~~~~~~~-:~PP~:!~~-~~-P~~!!~~!!~~-~~~-9~
~!9~!!~~-~~!~~~~-~! ~~~~~~

0 01

M.A . Mauri ce,

Over compacte geordende ruimten,
1 5 p. (''Actualiteiten").

002

G. He l mberg,

Gleichverteilte Folgen in lokal
kompakten Räumen, 42 p.

005

A. B. Pa a lman-de

~li

randa,

Volledig enkelvoudige halfgroepen
met een nulelement, 6 p. ("Actualiteiten").

007

W. Kuyk ,

An algebraic application of the
wreath product, 6 p.

009

P.C. Baaycn and Z. Hcdrli n ,On the existencc of well distributed scquences in compact spaces,
12 p.

010

J . Neggc r s,

Valuation spaces, 13 p.

01 2

P.C. Baayen ,

Over het bestaan van goed gelijkvcrdcclde rijen in compacte
ruimten, 9 p. ("Actualiteiten").

013

W. Kuyk ,

Ccrtain representations of the
wreath product and of a certain
type of its subgroups, 10 p .

\VN 11 G. He l mberg ,

Almost pcriodic functions a n d
Dini's theorem, 7 p.

WN 1 2 G . Hel mbcrg ,

On a con volution of sequences i n
a compact group, 1 1 p.

WN 13 G. Helmbe rg and
A.B . Paalman-de Miranda ,

Almost no sequen ce i s well
distributed , 12 p.
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WN 14 P.C. Baayen and
G. Helmberg,

On famili es of e qui-uniform l y
distributed sequences in compact
spaces, 41 p.

WN 15 J, van de Lune,

Enkele opmerkingen over de hoofdstelling der R-integr atie , 5 p.

WN 16 P.C. Baayen and
A.B. Paalman-dc Miranda,
P.C. Baayen and Z. He drlin,

Bohr-compacti fications are
cocompactifica tions , 3 p.
Commutative polynomial semi grou ps
on a segment, Comm . Math. Univ.
Carolinae

P.C. Baayen,

i

(1964), 173-179.

Universa! morphisms .
Dissertatie Universiteit van
Amsterdam, 1964.

P.C. Baayen,

Univer sal morphisms.
Mathemat1cal Centre Tracts 9, 1964.

P. Flor und G. Hel mberg ,

Zur De fini tion der Vertei lungs funktion einer reelwertigen
F'unktion.
Journ. far die R. u .A. Math. 214 / 215
(1964) • 261-267.

G. Helmberg,

Uber die !'11chtexistenz "stetiger"
Borel-~!assc.

Math, Zeitschr . 83 (1964), 261-266.
G. Helmber g ,

Almost periodic funct ions and Dini's
theorem.
Proc. Kon. Akad. v . Wetensch . Ser.
A. 67 (1964) .

G. Helmberg,

On a convolution of sequences in
a compact group.
Proc. Kon . Akad . v. Wetensch.
Ser . A. 67 (1964).
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G. Helmberg,

Uber die Zerlegung des Haarschen
Masses auf kompakten Gruppen.
Monatsheft f. Math. 68 (1964).

G. Helmberg,

Gleichverteilte Folgen in lokal
kompaktcn Räumen .
Math. Zeilschr. 86 (1964), 157-189.

G. Helmberg and

Almost no sequence is well distri-

A.B. Paalman-de Miranda,

buted.
Proc . Kon. Akad. v. Wetensch.
Ser. A. 67 (1964).

M.A. Maurice,

Compact ordered spaces.
Dissertatie Universiteit van
Amsterdam, 1964 .

M.A. Maurice,

Compact ordered spaces.
Mathematical Centre Tracts 6, 1964.

A.B. Paalman-de Miranda,

Topological semigroups.
Dissertatie Universiteit van
Amsterdam, 1964.

A.B. Paalman-de Miran da ,

Topological semigroups.
Mathematical Centre Tracts 11, 1964.

Colloquium "GeliJkverdeling" (G. Helmberg, P . C. Baayen, J.F. Koksma,
L. Kuipers, J. Cigler, A.B. Paalman-de Miranda, it.G. Meyer en
G. Petersen), 109 p.

1)

Oriënterend colloquium "verzamelingenleer met toepassingen"
(P.C. Baayen, A.B. Paalman-de Miranda en M.A. Maurice), 84 p.
Oriënterend colloquium "Groepentheorie en lineaire algebra"
(P.C. Baayen en A.B. Paalman-de Miranda), 53 p.
1) Gedeeltelijk in 1963 gereedgekomen.

1)
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Colloquium "co- topol ogie" {J, de Groot en J . M. Aarts), 34 p.
Vacantiecur sus 1964 "Toegepaste Analyse" (J.C.H. Gerretsen,
E . M. de Jager en R. Timman), 91 p.
B, Meulenbeld, "Speciale functies", 98 p. (cursus 's-Gravenha ge).

In deze serie, welke onder auspiciön van de afdeling Zuivere Wiskunde wordt georganisee rd, verschenen de volgende syllabi:
004 J.Th. Runnenburg,

Stochastisc he wandeling en de driehoek
van Pascal, 10 p.

006 B . van Rootselaar, Quantorenf lats of quantorento rens, 6 p.
008 C.G. Lekkerkerke r, Stapelen en overdekken van figuren in het
platte vlak, 7 p.
011 N.H. Kuiper,

Over de algemene lineaire groep in de
llilber truimt e, 9 p.

d) Serie "Actualitei ten"
In deze serie, georganisee rd ond er

auspici~n

van de afdeling

Zuivere Wiskunde, verschenen, behalve de eerder genoemde
rapporten 001, 005 en 012 ook nog de rapporten
003 R.P. van de Riet,

On the conncction between the a rilhmeticogeometrical mean and the complete elliptic
integral of the first kind, 6 p . (TN 36.)

014 H. Brandt Corstius, De computer in de taalkunde , 25 p. (MR 71,)

c.

VERSLAG VAN DE AFDELING TOEGEPASTE WISKUNDE

1. Person eel
De afdelin g stond onder leiding van Prof.d r.
H.A. Lauwe rier.
Voor de samen stellin g van het person eel van de
afdelin g en de

mutati es in 1964, zie blz. 7

van dit jaarve rslag.

Zowel de sterk groeien de behoef te aan toegep ast
wiskun dige n, als
de toenem ende vraag naar mathem atische bijsta nd
van de zijde van
de univer siteite n, hogesc holen en het bedrijf sleven
, was aanleid ing
tot een kracht ige uitbre iding van het person eel
van de afdelin g.
Twee medewe rkers en drie assiste nten verste rkten
de afdelin g, terwijl bovend ien Prof.d r.ir.W. Eckha usals gastme dewerk
er kon worden
aangetr okken. Prof, Eckhau s was voorhe en werkzaa
m als "maître de
recherc he" aan het "Dépar temunt de Mécani que"
van de Unive rsiteit
van Parijs .
De heer E.M . de Jager , sous-c hef van de afdelin
g, promove e rde in
juni tot doctor in cl e wi s kund e L'n natuurwetens
chappe n aan de
Unive rsiteit van Aln s terdam . Promot or was Prof.
Lauwer ier (zie
ook onder 2 Ia).
De medewe rker drs. B.R. Damsté , die in maart het
doctora alexam en
aflegd e, verlie t de dien s t wegens het aanvaa rden
van de functie
van "lectu rer" aan de "Ahmad u Bello" Univ e rsitei
t te Zaria (Niger ia).
De assiste nt P.J. van der Houwen legde in oktobe
r het doctor aal-

examen af.

2. Werkza amhede n
De werkzaa mheden vallen in drie catego rieën uiteen
, te weten:
I
Fundam enteel toegep ast wiskun dige researc h,
II

Werkza amhede n in het kader van de dienst verl e ning
(t.b.v.
indust rie, bedrijf sleven , wetens chappe lijke instell
ingen,

etc.),
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colloq uia, conIII Werkza amhede n van educat ieve aard (cursus sen,
gresse n, etc.).
I. Fundam enteel toegep a st wiskun dige researc h
a)

~~~~!~~~~~!~~~!~~~

ld "Appli caDe heer de Jager vol tooide een disser tatie getite
tical physi es" .
ti ons of the theory of dis t b bu ti ons in ma thema
de t h eorie van
In dit proefs chrift gaf hij een inleidi ng tot
in de mathede di s tri buti es en toepass ingen van deze theorie
de geline arisee rde
matisc he physic a. Deze toepass ingen betrolf en
ls, de diffractheorie van su person e stromin gen om dunne vleuge
de Lorent z-inva ri tie van een puls om een half-on eindig scherm ,
en de regula ante oploss ingen van de Klein-G ordon vergel ijking
voorkom end in de
riserin g van diverg ente convol utie integra len,
.)
electro dynam ica . (Verge lijk jaarve r slag van 1963

b) !E~~~~~:PE~~!~~~~

verric htte literat uurond erzoek aangaa nergelij king van
de randwa ardepro blemen i.v.m. de differe ntiaalv

De heer van der

Hou~en

Tricom i .
numeri eke methoDaarna ast onderz ocht hiJ in het bijzon der twee
waarbi j het
d en voor de oploss ing van een randwaa rdeprob leem,
is, een rechtgebied , waar de Tricom i - vergel ijking el liptJ sch
hoekig e begren zing heeft.
rooster pun ten
Bij de eerste method e wordt het gewens te aantal
tweede method e
door succes sieve interp olatie opgebou wd; bij de
en bovenwordt gebruik gemaak t van cle princip es van onderen aangep ast
relaxa tie. liet laat zich aam:ie n, dat de method
voor de Chaply ginkunnen worden om analog e randwa arde-pr obleme n
atie is in voorvergel ijking numeri ek te behand elen . Een public
bereid ing.
c)

~~~!:!~~~~~E~-P~:!~~!~- 9~!!~:~~!~~~!~~:~~!~J~~~~~~

uurstu die beDe heer Förch verric htte een uitgeb reide literat
parti~le diffetreffen de zwakke oploss ingen van niet-li neaire
rentiaa lverge lijking en.
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d)

!~~~~~~~~~-~~~~~!~~:~~!!1~!~~~~
Het betreft ook hier literatuuronderzoek, uitgevoerd door
de heer Förch.

e)

~~~~P!~!!~~~~-~P!~~~!~~~~-~~~-~!!E~:~~!!~~!~~:~~!!1~!~~~~-~~!
~!~!~~-P~E~~~!~:
1. Methodieken
De heer Frankena maakte een aanvang met een studie betreffende
asymptotiek waarbij hij o.a. bestudeerde de methode van
Poincaré, Lighthill en Kuo, welke van belang is voor het bepalen van asymptotische oplossingen van differentiaalvergelijkingen, bevattende een kleine parameter.
De heren van der Houwen en Frankena bestudeerden de methode
van Langer, welke toegepast kon worden op gewone differentiaalvergelijkingen met een grote parameter.
2. Toepassingen
De heer Nuis bestudeerde toepassingen van de betreffende theorie op een mathematiscB model voor turbulenti e en op asymptotische problemen uit de ballistiek (aarde-maan trajectoriän in
het beperkte drie lichamen pmblecm) .
Andere toepassingen op de hemelmechanica worden onderzocht.

f)

~!~~~:~!~~~~-~~~~:~!~~~~-!~-~~92~
Naar aanleiding van een opdrach l uil de industrie onderzocht
de h eer van de !het een stelsel ni el-lineai r e differentiaalvergelijkinge n van de tweede orde.

I~ t

bleek in principe moge -

lijk te zijn een Fourier-ontwikkeling van de gev raagde functies
te construeren. De eerste term van deze Fourier-ontwikkeling
kon relatief snel bepaald worden, maar de berekening van de
tweede term vereiste een groot aantal algebraïsche bewerkingen.
De heer van de Riet slaagde er in een ALGOL 60 programma te
maken, waardoor bovengen oemde algebraïsche bewerkingen op de
rekerunachine Xl konden worden uitgevoerd. De resultaten werden afgeleverd op een ponsband, die zelf weer een deel vormde
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van een ander ALGOL 60 programm a met behulp waarvan de uiteindelijke numeriek e resultate n verkrege n werden.
Het laat zich aanzien dat de hier ontwikke lde methode om algen
braïsche bewerkin gen door een rekenmac hine te laten uitvoere
ook op andere probleme n uit de mathema tische physica kan worden toegepas t.
g)

~:~~=~~~9:~~-P:9~!~~~~

De heer H9ede zette zijn studie betreffen de dit onderwer p
voort. Hij hield zich in het bijzonde r bezig met het lsingmodel voor een driedime nsionaal roo s ter onder de aanname dat
interact ie alleen tussen de naaste buren van het rooster plaats
vindt. (Zi e ook onder 111.)

h)

ê!~~!!!!~!!_~~~-~!!!~:~~!!~~~~~~~~~-~9~:_p~:!!~!~-~!!!~:~~!!~~!:
~~:~~!!J~!~g~~
eit
De heer van de Riet onderzoc ht de mogelijk heid om de stabilit
e de
van differen tieschem a's automati sch te ve rzek e ren, gedurend
berekeni ng op de r ekenmach ine.

i) !~~~9::~~9~!~~

Een probleem voortvlo eiende uit de berekeni ng van de StBrmerbanen (zie onder Il j) werd met behulp van de tcnsorre ke ning
door de heren Damst& en van de Riet opgelost .
Il. Werkzaam heden in het kader van dienstve rlening
a)

!~~!9~~-~~~-9PP.:.:~!~~!~~~!!~~~-~ !9!!~~_9p_~~-~~~P!~g-~~~-g9!!:

j~~-~P- ~~~-~!~~!~!~!9PP~:~!~~
Opdracht gever: een research laborato rium van een indust rie.
geDe oplos s ing we rd gevraagd van het s tel sel differen tiaalver
lijkinge n gevormd door de Navier- Stokes- en de diffusie vergelijking met bijbehor ende begin- en randvoor waarden.
Het was mogelijk de oplossin g in een Fourier- reeks te ontwikke
het
len, waarvan de eerste t erm reeds een goede benaderi ng van
rde
gestelde probleem geef t, terwijl de tweede term een tweede-o
effect represen teert.
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De eerste term is berekend en de resultaten zijn in overeenstemming met de experimen ten. Deze theorie zal in 1965 gepubliceerd worden in dt>

Journal of Chemical Physics.

De berekenin g van het bovengenoe mde tweede-ord e effect is inmiddels ook uitgevoer d . Een publicatie is in voorberei ding.
Deze laatste berekenin g was de aanleiding voor een onderzoek
om algebraïsc he bewerking en door een rekenmach ine te laten
verrichten (zie boven onder I f).
b)

~~~!~~!~-~~~-~!~P~:~!~~
Opdrachtg ever: een researchla boratorium van een industrie .
Gevraagd werd een mathemati sch model te ontwerpen met behulp
waarvan het experimen teel waargenom en gedrag van de afschuivin g
van een stof, bestaande uit deeltj e s g e suspendee rd in een
vloeistof , verklaard kon worden.
Het is gebleken, dat nog nadere physischc gege ve ns van de zijde
van de opdrachtg ever noodzakel ijk ZiJn, om tot een bevredigen d
model te komen.

c)

~~E~~~~!~~-~~~-9~-~~!~:~!~~-!~-~~~-~~!~~~~~~!~~~
Opdrachtg ever: een gcmeenteb edriJf.
Een rapport (TW 95) werd samengest eld, dat een algemene beschrijving geeft van de berekenin g van drukstoten in een netwerk van
buizen, waardoor een vloeistof stroomt (waterslag ). Tevens bevat
dit rapport een ALGOL 60 programma voor de berekenin g van de
waterslag in een netwerk van willekeur ige vorm.

d)

~~:~~~~!~~-~~~-~~-~~~!~:~!~~~-!~-~!!~!~!9!~~~~
Opdrachtg ever: een ingenieurs bureau.
De resultaten van de onderzoek ingen sub c betreffend e d e waterslag in een buizensy s teem werden toegepast op de berekenin g
van drukstoten in een aantal olieleidin gen.

e)

ê!~~!~:!~~-~~~-~~~-~~~~~PE~~!~~~
Opdrachtg ever: een industrie .
Een programma werd voor de Xl opgesteld , met behulp waarvan
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aanwijzingen kunnen worden verkregen omtrent de kadebezetting,
wachttijd van zeeschepen en kraanbezetting bij de in de toekomst te verwachten aan- en afvoerhoeveelheden .
f) ~~~E~~~~:PE~~!~~~

Opdrachtgever: een overheidsinstellin g.
Gevraagd werd een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid
om voor numerieke berekeningen, betreffende de hoogte van het
wateroppervlak en de stroomsnelheden in het water van de Noordzee, het reeds bestaande rechthoekige Noordzee-model met het
Kanaal uit te breiden en tevens de kustvorm meer aan de werkelijkheid aan te passen. Deze vraag gaf aanleiding tot een uitgebreid eigen onderzoek, De behandeling van de eigenlijke opdracht
zal in 1965 plaatsvinden.
g)

P!!!~~!~E:~~~~~~~
Opdrachtgever: een overheidsinstelli ng.
De diffusie van bepaalde stof fen door twee aan elkaar grenzende media met verschillende

diffusiecoUffici~nten

drie verschillende contigul'aties

werd voor

bepaald. De resultaten zijn

vastgelegd in de technische notitie TN 37,
Tevens werd een onderzoek ingestel d betreffende de absorptie
door homogene bolvornngc deelt.ics, waarbij in tegenstelling
met het bovengenoemde onderzoek de concentratie van de stof
buiten de absorberende deeltjes niet als constant werd genomen. Het resultaat van dit onderzoek is in TN 38 vastgelegd.
Naast deze diffusieproccsscn werd ook aandacht besteed aan
het effect van snel of langzaam verlopende chemische reacties
tussen de diffunderende en de absorberende stof en het effect
van de aanwezigheid van een op de processen gesuperponeerde
laminaire

stroming. Verrekening van beide effecten leidt tot

problemen, welke van groot belang zijn voor de chromatografie.
Het onderzoek wordt voortgezet .
h)

~E~~!~~~-~!!_~~-~p~~!E~~!~~~~!~
Opdrachtgever: een universiteit.
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Een mathem atisch model werd gegeve n voor de bereke
ning van de
ruimte lijke verdel ing van geioni seerde deeltje
s, die zich bevinden in een gasvlam tussen de polen van een
lichtbo og.
Een analyt ische oploss ing van het desbet reffend
e randwa ardeproblee m is verkreg en; het onderz oek wordt voortg
ezet.
i)

ê~~~E~~-~~~-~~~-E~~~~
Opdrac htgever : een hogesc hool.
Een herhaa lde reeks, waarva n de termen van een
aantal parame ters afhank elijk zijn, werd gesomm eerd met behulp
van ALGOL;
numeri eke resulta ten werden gegeven voor een aantal
waarde n
van de parame ters.

j) Störme r-banen
Opdrac htgever : een F.O.M. institu ut.
De bereken ingen betreff ende de Störme r-banen werden
voortg ezet
en afgesl oten.

lil. Werkza amhede n van educat ieve aard
In samenw erking met de afdelin g Zuiver e Wiskun
de en het Instituut voor Theore tische Physic a van de Unive rsiteit
van Amster dam werd het col}oqu iwn over de repres entatie s
van de draaiin gsen de Lorent z-groep voortg ezet. Dit colloqu ium
stond onder leiding van Prof.ct1 ·.H.A.L auwc1·i c1· e n i'rof.dr .S.A.W
outhuy scn. Spreke rs
waren o.a. de heer Ilaayen van de afdelin g Zuiver
e Wiskun de en
dr. J. Hilgev oord van het Institu ut voor Theore
tische Physic a
van de Unive rsiteit van Amsterd am. De eerste sprak
over Liegroepen en de tweede over de volle en de beperk
te Lorent z-groep
Bij de aanvan g van h et nieuwe academ iejaar werd
een begin gemaakt met het colloqu ium "Parti ële differe ntiaalv
ergelij kingen
met een kleine parame ter" onder leiding van Prof.
Lauwer ier en
Prof. Eckhau s.
Prof. Eckhau s gaf een inleidi ng tot het onderw
erp, de heer Nuis
besprak twee toepas singen van de theorie , nml.
een model voor

.
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turbulentie van Burgers en de banen, die een van de aarde
naar de maan afgeschoten satelliet kan beschrijven. Tenslotte
wijdde Prof. Lauwerier een voordracht aan toepassingen in de
oceanografie.
De heer van de Riet hield een lezing in de serie "Actualiteiten"
over de samenhang van het arithmetisch-geometrisch gemiddelde
en de complete elliptische· integraal van de eerste soort.
De heer d e Jager gaf twee voordrachten in de vacantiecursus

voor lera-ren; de eerste handelde over "Toepassingen van di stributies in de mathematische physica" en de tweede had tot onderwerp "Het verband tussen de distributies en de operatoren van
Mikusinski". (Zie ook verslag Z.W . onder III c.)
Tevens gaf hij een lezing in de serie voordrachten, die door
het Mathematisch Instituut van de Universite it van Amsterdam
ten b e hoeve van Belgische leraren georganiseerd werden. In deze
lezing gaf hij een elementaire inleiding tot de theorie van de
distributies.
In dezelJde serie voordrachten hield ProL Lauwerier een lezing
over wi s kunde e n hedrijfsleven.
De heer Hoede gaf twee lezingen over s tatistisch e mechanica,
welke hedoeld ziJn als een inleiding tot een serie van meerdere
lezingen handelende over "liet Ising-model in orde-wanorde problemen".
De heer Frankena redigeerde het college dictaat "capita sel ec ta
uit de theorie van de lineaire operatoren" n.a.v. het college
Toegepaste Wiskund e , 1963-1964, van Prof. Lauwerier.
Prof. Lauweri er nam deel aan de se rie lezingen over "Partiële
differentiaalvergelij kingen", georganiseerd van 30 aug. - 8 sept.
te Varenna door het Centro Internazionale Mathematico Estivo
(C . I.M.E.).
De heer de Jager woonde een zomercursus bij over "De theorie
van de Distributies" van 6 - 18 september te Lissabon, geor-
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ganiseerd door de N.A.T.O. in samenwerking met de "Gulbenkian
Foundation".

De heer van de Riet bezocht het "6e Österreichischer Mathematiker Kongress", georganiseerd door de "Österreichische
Mathematische Gesellschaft" van 14 - 18 september te Graz.
De afdeling was vertegenwoordigd in de werkgroep voor Numerieke
Analyse (zie verslag van de Rekenafdeling, blz. 73).
Enkele medewerkers woonden de ope ning bij van het Rekencentrum
van de Rijksuniversiteit te Groningen.
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3, Publicaties

a)

~!~~!-~~~-~~-!~-~~§~-~~~~~~~~~~-P~~!!~~!!~~-~~-~~!!!!~~-~~~-~~
~!~~!!~g_!~~g~p~~!~_!!~~~~~~

E.M. de Jager

Applications of the theory of distributions in mathematica! physics; thesis.
Mathematica! Centre Tracts, No. 10,

TW 95 R.P. van de Riet

A computational method for the waterhammer problem, 22 p.

TN 36 R.P. van de Riet

On the connection of the arithmeticogeometrical mean and the complete elliptic
integral of the first kind, 1964, 6 p.

TN 37 C. Hoede
TN 38

c.

Hoede

Diffusion in layered media, 22 p .
On the absorption by homogeneous spherical
particals, 9 p.

Colloquium "Representaties van draaiingsgroepen en de Lorentzgroep", (A.B. Paalman-dc Miranda, Il . R. Damsté, C.P. Korthals
Altes, J. Hilgevoord, P.C. Ilaayen), 145 p.

1)

Colloquium "Partiële di ffcrcntiaalvergelijkingen met kleine parameter" (W. Eckhaus, J. Nui::;, ll.A. Lauwerier), 251 p.

. 1963 gereedgekomen.
. ' k in
l) ge d eel t eliJ

VERSIAG VAN DE AFDELING MATHEMATISCHE STATISTIEK

1. Personeel

De afdeling stond onder leiding van Prof.dr. J . Hemelrijk.
Voor de samenstelling van het personeel van de afdeling en de
mutaties in 1964, zie blz. 7

t/m 10 van dit jaarverslag.

De heer G. de Leve promoveerde op 17 mei cum laude op een proefschrift getiteld "Generalized Markovian decision processes".
Op 8 juli promoveerde de heer W.R. van Zwet cum laude op een
proefschrift getiteld "convex transformations of random variables" .
Drs. J. Kriens werd per 1 oktober 1964 benoemd tot hoogleraar aan
de Katholieke Hogeschool te Tilburg in de Leer van het programmeren
van stochastische en deterministische economische processen.
Prof. Kriens werd in zijn functie als sous-chef voor mathematische
besliskunde opgevolgd door de heer G. de Leve .
De heer B. Dorhout slaagde op 26 mei voor het doctoraalexamen
wiskunde; de heer K.S. 'I11io slaagde op 26 november voor het candidaatsexamen econometrie.
De heer J. van de Lune aanvaardde per 1 juli een wetenschappelijk
assistentschap bij de afdeling Zuivere Wiskunde.
Drs. F.W. Steutel vertrok per 31 juli om deel uit te gaan maken
van de wetenscha ppel iJke staf van de Technische Hogeschool te
Twente.
Dr. K. Jogdeo, sedert 1 februari gastmedewerker van de afdeling ,
vertrok ei nd september naar New York, om een b e noeming tot
assistant professor aan New York University te aanvaarden.
Prof.dr. F.C. Andrews, associate professor aan de Universiteit
van Oregon, sedert september1963 gast van de afdeling, aanvaardde
de terugreis half juni.
Prof.dr . C.B. Bell, associatc professor aan San Diego State College
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(Califor nia), was gast van de afdeling van half juni tot half
septembe r.
Ook dit jaar werd gastvrij heid verleend aan Prof.dr. J. Cramer,
m,
hooglera ar in de econome trie aan de Univers iteit van Amsterda
trie
tot in december 1964 het Instituu t voor Actuaria at en Econome
kon worden betrokke n.
Van 1 januari tot 30 juni werd aan dr. J. Fabius buitengew oon
Uniververlof verleend om hem in de gelegenh eid te stellen aan de
te
siteit van Oslo een lectoraa t in de Mathema tische Statisti ek
vervulle n. Dr. C.G.G. van Herk (tevens medewerk er van de afdeling
Zuivere Wiskunde ) kreeg buitengew oon verlof om aan St. Andrews
Universi ty in Schotlan d te gaan doceren .

2. Algemeen overzich t van de werkzaam heden
e!n
De werkzaam heden kunnen worden onderver deeld in de categori
theoreti sch onderzoe k, consulte n, cursusse n en colloqui a, en
commiss ies, werkgroe pen en besturen .
de
Wat betreft het theoretis ch onderzoe k sloot de heer van Zwet
van
bewerkin g van het manuscr ipt van het wetensch appelijk werk
resulzijn in 1960 overlede n voorgang er ir. A.R. Bloemena af. De
tical
taten zijn posthuum gepublic eerd in deel 2 van de serie Mathema
met een
Centre Tracts . De heer de Leve rondde zijn onderzoe king af
hij
die
kingen,
onderzoe
disserta tie. De heer van Zwet hield over
che
dit jaar afsloot met een disserta tie, lezingen op de Statistis
Regional
Dag van de Verenigi ng voor Statisti ek, en op de European
TijMeeting of the Institut e of Mathema tica! Statisti cs te Bern.
Oosdens dit laatste con gres brachten ook de heren van der Laan,
terhoff en Göbel hun werk in lezingen naar voren,

terwijl Prof.

Andrews en de heer Jogdeo gezamen lijk een lezing hielden. Prof.
UniRunnenbu rg sprak tijdens een congres over wachttij den aan de
d door
versi ty of North Carolina over toepassin gen van de indertij
n.
Prof. van Dantzig ontwikke lde methode der collecti eve kenmerke
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Prof. Hemel rijk hield twee voordrachten in de serie "Special
Universi ty Lectures in Statistics" van het Birkbeck College,
University of London. Ook Prof. Runnenburg hield twee lezingen
in deze serie.
De gegeven consulten waren van zeer uiteenlopende aard . Zij maakten een belangrijk deel uit van de werkzaamheden. Op het terrein
van de Mathematische Statistiek werd veel werk voor de Universiteit
van Amsterdam verricht. Met besliskundige problemen uit de praktijk
kwam de afdeling vooral in aanraking door werkbesprekingen met bedrijven, welke in 1965 in grotere rege lmaat zullen worden gehouden.
Bij de uitwerking van de problemen werd steeds meer gebruik gemaakt
van de electronische rekenmachine, waardoor binnen de afdeling de
aandacht voor het programmeren in ALGOL steeg .
Het colloquium "Waarschijnlijkhei dsrekening", in samenwerki ng met
het Mathemati sch Instituut van de Universiteit van Amsterdam, werd
voortgezet. Onder leiding van Pl'of. Andrews en Prof. Bell werden
werkbesprekingen gehouden over verschillende statistische onderwerpen. De heer ~lolenaar hield een lezing op het colloquium "stochastische Tijdfuncties" van cle Vereniging voor Statistiek.
De in 1963 begonnen herhaling van de

Leeq~ang

Mathematische Beslis-

kunde werd bcöincligd. Enkele hoofdstukken zijn herzien. Hiermede zal
worden voortgegaan mede omdat de mogelijkheid wordt overwogen de
tekst in een permanente vorm uit te geven. Samenwerking is toegezegd
bij het organi seren van een cursus die op middelbaar niveau op de
besliskundige technieken zal ingaan. In Groningen werd de Orilnte rende Cursus Mathematische Statistiek gegeven. Prof. Kriens woonde
voorts in Londen het Internationa l Symposium on Mathematical Programming bij. De heer Fabius bezocht de European Regional Meeting
of the Institu te of Mathematical Statistics te Bern, de heer Göbel
de Joint Conference of the Institute of Management Sciences and the
Econometrie Society te Zürich. De heer Dorhout verbleef een week
in Neuhau s

(Schliersee) om een cursus Simulatietechniek van de

Arbeits Kreis Operational Research te volgen.
Het Mathematisch Centrum was vertegenwoordigd in verschillende
commissies, besturen en werkgroepen.
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Afde ling
van de werk zaam hede n van de
Een ged etai llee rd over zich t
ende
volg
t gege ven in de hier na
Math emat ische Stat istie k word
rubr ieke n A, B, C en D.
A. The oret isch onde rzoe k
nter ne
9~~~~~~~~~-p:9~:~~~:~~~ ( i
1964 - 2 ~~:~~~-pr9~~~~~~-~~opdr acht )
ramm ering spro blem en werd
Voor een aant al dyna misc he prog
te make n van de eige nsch apnage gaan of zij door gebr uik
een eenv oudi ge wijz e num eriek
pen van Mar kov- proc ess en op
kunn en word en opg elos t.
-~! (inte rne opdr acht )
1 964 - 5 ~:~~:~~~~:~~-~~9:_9~
f gebr uik van de Xl, zoal s
De afde ling maak te een inte nsie
36 opdr acht en met behu lp
moge blijk en uit het feit , dat
De mee ste aand acht werd bevan de Xl werd en uitg evoe rd.
a inwe ndig e prod ucte n,
stee d aan: een stand aard prog ramm
proc edur es voor de exac te
cova rian ties e n corr elat ies;
aant al disc rete verd elin gen;
over schr ijdin gska nsen van een
en uitv oer van alle proen aan de orga nisa tie van in- 111. )
gram ma's . (Z i e ook sub A, 1964

opdr acht )
~~!~~~~~~~P:9~~~~~~ (inte rne
1964 - 6 ~~~~~:~~-~~~:~!~P~-~
deel
ts,
Trac
trc
emat ica! Ccn
hlet de vers chij ning van Math
gele gd welk e het onde rzoe k
3 en 4, zijn de resu ltate n vast
nde heef t opge leve rd (zie
in dit gebi ed van de besl isku
diss erta tie gesc hrev en .
punt 3). Deze dele n zijn als
beel den zal in M.C . Trac t
Aan de hand van een aant al voor
de verw orve n kenn is dien stdeel 5 word en aan gege ven hoc
het oplo ssen van prac tisch e
baar kan word en gema akt voor
prob leme n.
!~~~~ (inte rne opdr acht )
1 964 - 7 ~~~~~::~~-~~~~!!~J9P::9~
httij dpro bl eem dat optr eedt
I n stud ie i s geno men een wac
sweg .
bij het verk eer op een twee baan
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1964 -

8 Y~E~~!!~~~YE!J~-~~!~~~~~ (interne opdracht)
Het onderzoek naar de onderscheid ingsvermoge ns tegen
verschuivin g voor kleine steekproeve n van de twee-steekproeftoetse n van Wilcoxon, van der Waerden en Terry,
werd voltooid. Rapport S 331 venneldt de resultaten
(zie punt 3J, waaraan op de European Regional Meeting
of the I. M. S . te Bern een lezing werd gewijd (zie punt
5, nr. 8) . Publicatie zal in 1965 volgen.
Tevens werd een aantal verdelingsv rije methoden voor
regressiepro blemen bestudeerd (zie punt 3, rapport S 330) ,
en werden asymptotisc he eigenschapp en van enige klassen
van verdelingsv rije methoden aan een nader onderzoek
onderworpen (zie punt 3 , rapport S 332).
Op de European Regional Meeting of the I.M.S. werd over
dit onderwerp een lezing gehouden (zie punt 5 , nr. 11).

1964 - 11 ~E~SE~~~!~~-~~~-!~~!~~~ (interne opdracht)
Verschillen de bestaande toetsingspro gramma's werden herzien, enkele nieuwe zijn gereed gekomen, onder meer een
een a l gemeen variantieana lyse-program ma en een programma

voor multipele polynomiale regressie (zie ook punt 2A,
1964 - 111).
1964 - 17 ~~!~~E~E!~~~!~~ (interne opdracht)
Aan de Lee rgang

~!athematische

Besliskunde werd een hoofd-

stuk "Netwerkpla nning" toegevoegd (zie punt 3, rapport

s

265).

1964 - 1 8 ~!~~~P!~~!!~~~!!~ (interne opdracht)
In samenwerkin g met accountant skantoren werd voortgegaan met het opstellen van Memoranda, waarin statistisch e
g r o ndbegrippen aangaande s teekproeven , welke speciaal
gericht zijn op toepassinge n in het administrat ieve vlak,
werden behandeld (zie punt 3, rapport S 308). Een aanvang werd gemaakt met een serie Memoranda over praktijkgevallen (zie punt 3, rapport S 334).
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1964 - 26 ~~g~~~!~~!~ (interne opdracht)
Verschille nde methoden voor het (lexicogra fisch) ordenen
van reeksen waarnemin gen zijn bestudeer d. Een aantal
procedure s werd geschreve n.
1964 - 32 ~!!!?:~~~~!!!~~!~ (interne opdracht)
Een rapport met een. overzicht van de voornaams te punten
uit de theorie van de ratio-sch atters is in manuscrip t
gereedgeko men.
1964 - 39 ~~!!!~!:!~!!:_!~_!!~!?:!~!!~~! (interne opdracht)
De bestuderin g van factor-an alytische modellen werd
voortgeze t. Aan het bestaande "principa le component en"
programma werd een transform atie programma toegevoeg d.
Literatuu r onderzoek werd verricht op het gebied van een
meest aannemeli jke oplossing van het factor-an alytisch
model (Lawley, Jöreskog) ten behoeve van een toekomstig e
programme ring. Een aanvang werd gemaakt met het schrijven
van een overzicht srapport over klassific atie theorie.
Bovendien werden nog enige specifiek e problemen bestudeerd. Tijdens de European Regional Meeting of the I . M.S .
te Bern werd hierover een lezing gehouden (zie punt 5,
nr. 9).
1964 - 42 ~~!~~~ -~!!!!~!!_9~ ! !!!!~ (interne opdracht)
Het genereren en toetsen van een miljoen pseudo aselecte
getallen werd afgeslote n met publicati e in rapport S 329
(zie punt

:n.

Vervolgen s werden procedure s ontwikkel d

voor het genereren van pseudo aselecte trekkingen uit
diverse discrete verdelinge n , via een monotone transformatie.
1 964 - 51 ~~~~~~:!~~-~!~~~!! !~-~~:~~!!~~ (intern e opdracht)
Het vergelijke nd onderzoek van een aantal benadering en
van de binomiale verdeling werd voortgeze t . De practische
en theoretisc he voor- en nadelen van diverse aanpassing s criteria werden bestudeer d.
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1964 - 52 ~~~!~~!~-~~:~~!!~~-~~~-~~~- !~!~:~~! (interne o pdr ach t )

Asymptoti s che ei gen sch appen van verdel i ngen , die samenhangen me t de a sel ect e verdeling van een interval, werden
onderzocht .
1964 - 56 ~!~~~~~!~~-P:~~:~~:!~~ (interne opdracht )
Ook di t jaar we r d aandacht besteed aan h et opstellen van
ALGOL p rogra mma ' s voor het oplossen van mathematische
progr ammeringsproblemen. In het bestaande ALGOL programma
v oor de herziene simplexmethode (lineaire programmering)
werden ve r beteringen aangebracht. Een programma voor
k wad ratische programmering kwam in een vergevorderd stad ium.
1 964 - 60 ~! ~~~~~!!~~~~-~~~~~!!~~ (interne opdracht)
Enkele combina t orische aspecten van discrete stochastische
wandelingen werden beschouwd.
196 4 - 63 ~~~~~~!~-~~~-~~:~~!!~~~~ (interne opdracht)
I n aan sluiting op een in 1963 begonnen literatuurstudie
werden enige algemene eigenschappen van mengsels van
verdelingen onderzocht. De voorlopige resultaten zijn
vermeld i n rapport S 337 (VP 24) (zie punt 3).
1964 - 86 Onderzoek 2x2-tabel (interne opdracht)
Combinatiemethoden en onderscheidingsvermogen van de
d iverse typen 2x2-tabellen werden onderzocht. Over dit
onderwerp wordt een scriptie gemaakt.
1964 - 87 Ç~~~!~~!~:!~~~~-p:~~!~~~~-(inte rne opdrach0
Een aantal combinatorische problemen, die naar aanleiding
va n een lite r atuuronderzoek waren gerezen, werd opgelost .
1964 - 90 ~~~~P!~!!~~~~-~~!~!~~~!!~~~~ (interne opdracht)
De moge li j kh e i d werd onderzocht om, in geval van ongelijke
steekproefgrootten, een asymptotische ontwikkeling te
geven van de verdelingsfuncties van enige grootheden
ve r band houdend met de toets van Smirnov.
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1964 -

ht)
92 ~2-~::1.!!~~-~~~~!!_P:2e!~~ (inter ne opdrac
een minima x
werd
Voor zeer kleine aantal len experi menten
risico strate gie voor dit problee m bepaal d.

1964 -

94 ~2~EE~~~E~2e!~~~ (inter ne opdrac ht)
ontwor pen
Naar aanlei ding van een door een indus trie
.
voorra adpoli tiek werd een onderz oe k gedaan

1964 - 111 ~!~P~~ (i ntern e opdrac ht)
een losbla dig
Een begin werd gemaak t met de uitgav e van
ALGOL worden
in
ures
systeem waarin progra mma's en proced
atische staopgeno men, die van belang zijn in de mathem
punt 3,
(zie
unde
tistie k en de mathem atische beslisk
rappo rt S 335).
1964 - R

ne op~~~!~~!-~~~~~~- ~~~-~~2P~~-~~-~~~-~~22P~~! (inter
dracht )
gepub liceerd
De studie van wijlen ir. A.R. Illoeme na werd
Tracts " (zie
als deel 2 in de reeks "Mathe matica ! Centre
punt 3).

2!~~~~~
~2~~~~~-!:~~~f 2:~~!~~~-~~~-~!2~~~~!~~~~~-~:2
(inter ne opdrac ht)
op enDe in vorige jaren verkre gen result aten werden
aantal
een
kele punten ui tgebrc i d, terwij l hierna ast
en toettoepas singen op het terrei n van de schatt ingsaten
singst heorie werd gevond en . De volled ige result
versch een
werden i n een disser tatie gepub liceerd . Deze
Centre Tracts
tevens als deel 7 in de reeks Mathem atica!
(zie punt 3).
z owel op
Over het onderz oek werd een lezing gehoud en
Statis tiek
de Statis tische Dag van de Vereni ging voor
I.M. S . te
als op de Europe an Region al Meetin g of the
Bern (zie punt 5, nr. 3 en 7).
in rappo rt
De tekst van deze lezing en werd neerge legd
Neerla ntica
Statis
in
S 328 (zie punt 3), dat later
dica werd gepub liceerd (zie punt 3) .

•
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~~~~!~~!!~-~~~-!~~!~~~ (interne opdracht)

Een aantal resultaten werd verkregen over asymptotisch
optimale combinaties van onafhankelijke statistische
toetsen. Een rapport hierover is in voorbereiding.
De oriënterende literatuurstudies over de onderwerpen
1964 - 24 Grondslagen waarschijnlijkheidsrekening
1964 - 69 Orthogonale Latijnse vierkanten
1964 - 79 Schatten van 2 - dimensionale verdelingsfunctie bij gegeven marginale verdelingsfuncties en onafhankelijke
waarnemingen
1964 - 98 Discrete strikt stationaire stochastische processen
werden voortgezet.
B. Consulten
1964 -

3 ~~:!~-~~~~~!!~~ (diverse opdrachtgevers)
Een overzicht van een gedeelte der onderwerpen, die bij
korte consulten ter sprake kwamen, wordt onde r 6 gegeven.

1964 - 20 ~:~~:~~~:~~-~~~:_p~~~~~~~!!~~~~-:~~~~:~~ (opdrachtgever:
een universitaire instelling)
Steun werd verleend bij het schrijven van een aantal
ALGOL programma's.
1964 - 35 y~~~~~~~:~~~~~~!~ (opdrachtgever: een industrie)
Voor een bedrijf werd de optimale samenstelling van ver•
schillende veevoeders bepaald.
1964 - 36 ~!~~:!~!~~~!!~~~!!~~ (opdrachtgever: e e n psycholoog)
Ten behoeve van een vroege diagnose van schizofrenie
werden uit een groot aantal discreet verdeelde variabelen discriminant functies geconstrueerd, die zo goed
mogelijk discrimineren tussen schizofrene en pathologische patiënten. Tevens werd de mogelijkheid onderzocht
het aantal variabelen te beperken tot een kleiner aantal eenvoudig waarneembare kenmerken. De statistische
analyse zal aan de hand van nieuw waarnemings-materiaal
worden voortgezet.
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1964 - 38 §!~!~~~~~!~~g~~~!~~~ (opdrachtgever : een medicus)
De statistische analyse van waarnemingsm ateriaal betreffende het effect van een drieta l geneesmiddelen werd
voltooid. De resultaten werden in een vertrouwelijk rapport opgenomen.
1964 - 44 ~~~!~!~:~~9:! _ ~~~E-~~E~~~~~!:E~~ (opdrachtgever : een
geoloog)
Een grote hoeveelheid nieuw waarnemingsm ateriaal van de
opdrachtgever werd verwerkt met enige reeds in vorige
jaren voor dit doel geschreven ALGOL programma's, waaraan
één nieuw programma werd toegevoegd.
1964 - 45 ~~!~~~:~~p~~!~~-!~~!~E (opdrachtgever : een medicus)
Een statistisch model werd opgezet voor de verwerking
van gegevens inzake de stollingsduur van bloed bij lijders aan haemophilie. Op grond van dit model werd een
discriminant functie opgesteld, die zo goed mogelijk
onderscheid maakte tussen carriers en normale personen.
Deze procedure werd toegepast op gegevens van een groep
proefpersonen. Het model bleek echter niet geheel bevredigend.
1964 - 46 9~!E~~~P!~~!~::9~-~~~~~~::~ (opdrachtgever : een embryoloog)
Een medewerker is co-auteur van een artikel, dat in Acta
Medica zal verschijnen.
1964 - 48 ~~!~~~~=~~~9~~~-~~~-~!~~9~!~~!!~~ (opdrachtgever : een
medicus)
Informatie, afkomstig van ultrafiltratie experi menten
"in vivo", werd met behulp van regressiemetho den geanalyseerd. Bij het betreffende proefschrift werd een
addendum geschreven (zie punt 4, nr; l}.
1964 - 54 ~~~:9!E~9~:~!!~-~~~-~E~~!:~ (interne opdracht)
Voor een statistische analyse van woordtellingen uit
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tien Nederlandse dagbladen werden enkele berekeningen
uitgevoerd.
1964 - 58 ~~!~!!~-~~!~~:!~:P~!!~~! (opdrachtgever: een socioloog)
Voor een sociologisch onderzoek inzake de houding tegenover de huisarts werden een zeer groot aantal berekeningen uitgevoerd en vele statistische adviezen verstrekt.
1964 - 59 ~999~~-~!!!!~9~~ (opdrachtgever: een sociaal-psycholoog)
Ten behoeve van een onderzoek naar groepsattitudes onder
Joodse Amsterdammers werd een aantal adviezen gegeven
en werden statistische berekeningen uitgevoerd.
1964 - 61 2~~~~~~~9~9~:~9~~ (opdrachtgever: een sociaal-psychologe)
De in 1963 ontwikkelde toetsingsmethode om het al dan
niet optreden van het Zeigarnik-ef fect te onderzoeken werd
met behulp van de Xl uitgevoerd. Bovendien werden nog
enkele korte adviezen gegeven.
1964 - 62 ~~:~!~~-~~~-99~-~~~~~~~!99~! (opdrachtgever: een medicus)
Het onderzoek naar de werking van een aantal geneesmiddelen
tegen een huidaandoening werd afgesloten. De resultaten
werden gepubliceerd in de dissertatie van de opdrachtgever (zie punt 4, nr. 4) en vormen tevens het onderwerp
van een te verschijnen tijdschriftenartikel.
1964 - 66 ~~~S!~~-~~~-P~0~~~ (opdrachtgever: een bioloog)
Voor de lengten van pootdelen en de vorm van de bek van
padden werd nagegaan of er een lineair verband bestond
met de totale lengte van het dier. Onderzocht werd of
dit verband variëerde met de sekse en de geografische
breedte van de vindplaats.
1964 - 68 ~P9:!!9!~!!~~!9: (opdrachtgever: een stichting)
Er werd een schatting gemaakt van de verwachte aantallen
prijswinnaars bij de zogenaamde Goal-tips. Bij deze variant van de gebruikelijke voetbaltoto worden de winnende getallen vastgesteld aan de hand van de totale aan-
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tallen doelpunten in bepaalde wedstrijden.
1964 - 70 ê~~!!~P~9~~~~E~ (opdrachtgever : een bioloog)
Een onderzoek werd verricht inzake de percentages schiereieren bij schildpadkeve rs. Enige adviezen van de afdeling werden verwerkt in de dissertatie van de opdrachtgever (zie punt 4, nr. 3).
1964 - 71 2~!~~~~~~-~!~!~~!~~~~-~~~~~~E~~!!~~ (opdrachtgever : een
bioloog)
Het splitsen van de waargenomen verdelingen van lengten
van proefdieren in twee of drie normale componenten
werd voltooid.
1964 - 74 ê~~!~!~-~!~~~E9~~!!~-~~~-~~!~~!!~~~~ (opdrachtgever :
een socioloog)
Ten behoeve van een sociologisch onderzoek op fiscaal
gebied, werd een sequente steekproefproc edure voor een
analyse van een aantal dagbladen ontworpen . Tevens werden enige statistische adviezen verstrekt.
1964 - 76 Seminarium Leer der Communicatiem iddelen en Sociaal
!'~~9~~~~!~~~-!~~!!!~~! (interne opdracht)

Onder dit hoofd vallen enkele werkzaamheden van statistische aard, die een van de medewerkers verricht ten
behoeve van een tweetal inste llin gen van de Universiteit
van Amsterdam, waaraan hij mede is verbonden.
1964 - 77 ê~~~!!~~-~~~-~~P~!~!!~~~~~~~-~!j_~~~~E~ (opdrachtgever :
een bioloog)
Na een literatuurstud ie van de methoden waarbij dieren
successievelij k gevangen, gemerkt en opnieuw gevangen
worden, werd een gewijzigd model voorgesteld voor het
schatten van de populatiegroo tte en de mortaliteit. Er
werd een begin gemaakt met het programmeren van de benodigde berekeningen .
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1 96 4 - 7 8 !~~~!!~~~P!~~~!~-!~-~!~~9 (opdrachtgever: een medicus)
Gegevens betreffende het plasma- insu linegehalte bij
p r oefpersonen met verschillende ziektebeelden werden
vergeleken. De resultaten werden gepubliceerd i n de
d issertatie van de opdrachtgever ( zi e punt 4, nr. 2) .
1 964 - 80 ~E~~!~~~~~~P:~~!~S (opdrachtgever: een adviesbureau)
Voor een productieprobleem uit de textielindustrie werden verschillende modellen opgesteld.
1964 - 84 ê!:~!!~~~~!!~S-~~~~~9!~!~!~! (opdrachtgever: een Jurist)
Adviezen werden verstrekt op het gebied van analyse en
verwerking van de gegevens van een groot aantal vonnissen ,
gewezen door een politierechter, inzake het delict havendiefstal. Bovendien werd geadviseerd bij de opzet
van een sociologisch onderzoek op dit gebied.
1964 - 85 ~~~~~!~~9~~!~~ (opdrachtgever: een medicus)
Metingen van intima- en medio-dikten van longarteriolen werden geanalyseerd .
1964 - 88 êP!~!~!J!~~ (opdrachtgever: een bioloog)
Enkele reeksen waarnemingen verstrekt door de opdrachtgever werden aan een probit-analyse onderworpen.
1 964 - 89 ~~:!:~~~~!!J~~- ~E9:~~~! (opdrachtgever: een industrie)
1 964 - 91 Q~9:~~-~~~-:~!!~~- ~!j_!~~9!~~~~-~~~-P~~~~~~ (opdrachtgeefster: een medica)
De verwerking van waarnemingsmateriaal over de invloed
van pharmaca op h et gedragspatroon van ratten is in
voorbereiding.
1 964 - 93 ê~~~~!~~::!~:~~ (opdrachtgever: een psycholoog)
Medewerking werd verleend bij een ond erzoek van schoolcarrières van leerlingen van verschillende scholen.
1964 - 96 ~~~!~~-~~~-~:~~~~~ (opdrachtgever: een medicus)
Enige statistis che adviezen werden verstrekt bij een
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tussen de
onder zoek dat beoog t verba nd te legge n
h-ana tomimens truati e cyclu s en bepaa lde patho logisc
enige berek esche versc hijns elen. Boven dien werde n
ninge n uitgev oerd.
1964 -

ever: een medic us)
97 ~~P!!!~~-~~-~!~~~~!~!!!~~ (opdr achtg
an vroeg er gegeEen publi catie over dit onder werp waara
slag ligge n,
ven advie zen van de afdel ing ten grond
versch enen
werd beoor deeld . Het artik el is inmid dels
(zie punt 4, nr.6) .

1964 -

achtg ever: een
99 Q~~~!~~~~-~~~~~~!!~~!!~~~!~~~~~ (opdr
socio loog)
ng van verVoor socio logisc h onder zoek naar de werki
n advie zen verschill ende evang elisat iemet hoden werde
strek t en berek ening en uitgev oerd.

chtge ver: een medic us)
1964 - 100 !~!~!~~-~~~-~~!!~!~!!~~ (opdra
riën geïnf ecDe uitwe rking van penic iline op met bacte
teerde muize n werd onder zocht .
achtg ever: een indus trie)
1964 - 103 ~~~!~~~~~!!~~~-~~~~!~~~~ (opdr
oerd ter verge Enige stati stisch e toetse n werde n uitgev
smidd elen.
lijkin g van de werki ng van enkel e genee
~~~ (opdr achtg ever: een
1964 - 104 P:~~-~~~-!~~~!~~-~P-~~~!~~!~~~
medic us)
zoek gedaa n
Met behul p van waarn eming en werd een onder

van afwijk ingen
naar het verba nd tussen het voorko men
tumor en.
aan de gezic h tszenu wen en d~ locat ie van
een bioloo g)
1964 - 105 Toren valken (opdr achtg ever:
en enkel e asAan de hand van waarn eming smate riaal werd
Flevo land verpecten van de leefw ijze van in Ooste lijk
. werd een verblijve nde torenv alken onder zocht . O.a
ratuur , de
band gezoc ht tussen de l egtijd , de tempe
neers lag en het voorko men van veldm uizen.
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1964 - 106

g~~~!~~~

(opdrac h tgever: een crimin oloog)

Enkele adviezen werden verstrekt inzake opzet en vragenl i jst van een enquête op het gebied van de chantage.
1964 - 108 ~ ~ ~9~! ~!!~-~~~-~~!~:P! ~~!~~ (opdrachtgever : een bioloog)
Door middel van 2x2 - tabellen werd het al dan niet samen
voorkomen van twintig plantensoorten in Nederlandse
sloten o n derzocht.
1964 - 109 !~~!~~P:!:~~!~~~~:~~~ (opdrachtgever · een medicus)
Meest aannemelijke schatters werden afgeleid voor de
parameters in een model betreffende de doorstroomsne lheid bij de fractionering van chemische verbindingen.
Een ALGOL programma voor het berekenen van deze schattingen uit numerieke gegevens is in voorbereiding .
1 964 - 110 ~:9~!~~~!~~!9_~~-~!:~!!~~~~~~9~!!~~~!9 (opdrachtgever :
een medicus)
De invloed van leeftijd en geslacht op de groeisnelheid
van longt umoren en de relatie tussen

stral~ngsdosis,

groeisnelheid, en overlevingsduu r werd onderzocht .
1 964 - 11 2 ~~~9:P!!~-~!!_~:!~~ (opdrachtgever : een medicus)
Waarnemingen betreffende de resorptie van een aantal
stoffen uit urine door verschillende darmgedeelten
werden geanalyseerd .
1 964 - 202 ~~~!!~!!!~:!~~~p:~~!~~~ (opdrachtgever : een industrie)
Een simulatieprogra mma ter signalering van onvolkomenheden in de toewijzing van opgeslagen grondstoffen aan
een groep producenten is gereed gekomen . Begonnen werd
met het opstellen van een variant van dit programma.
1 964 - 350 ~9~!~~~P9:~~~! (opdrachtgever : een industrie)
Een medewer ker bezocht gedurende één dag in de week het
bedr ijf als adviseur. Medegewerkt werd aan een colloquium en aan enkele p r oblemen.
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c.

Cursus sen en Colloq uia

1964 -

ht)
4 ~!!!~!~~-~!!~!~!!!~~~!-~!~!!~~~~~! (intern e opdrac
atische
mathem
g
leergan
De in oktobe r 1963 begonn en
ond
beslisk unde werd voltoo i d. De lee r gang werd bijgewo
bedoor 22 persone n uit overh eidsin stellin gen en het
wachtdrijfsl even. De hoofd stu kk en 15 en 16 over resp.
vorm,
tijden en Monte Carlo-m ethoden kregen een nieuwe
toegeterwij l hoofds tuk 20 over netwer kp lanning werd
voegd (zie punt 3).
proble Bi nnen het kader van de Leerga ng werd tevens op
Hierui t
men uit de werkkr ing van de deelnem ers ingega an.
een
kwam een advies voort dat een der deelnem ers in
rappor t verwer kte (zie punt 4, nr . 5).
ng in
Voorbe reiding en voor een herhal ing van de Leerga
een
1965 zijn reeds getr.of fen. Ook werd gewerk t aan
defini tieve tekst, die op grotere schaal zal worden
verspr eid.

een indust rie)
1964 - 29 !~g!~~d~!!!_2P!!!g!~I (opdra chtgev er·
voortDe in 1962 begonn en opleid ing van een employ é werd
gezet en halverw ege het jaar voltoo id.
(opdra chtgev er:
1964 - 33 ~!!!~PE2!~!n_~!J_!~~2~~!!~!~~2~!E2!!
een accoun tantska ntoor)
een
De in 1961 begonn en cursus steekp roef theorie voor
aantal medewe rkers van het accoun tantska ntoor werd
rappor t
voortg ezet. Naast nieuwe theorie (zie punt 3,
de
S 308) werden enige aan de contro leprak tijk ontleen
334).
S
t
voorbe elden bestud eerd (zie punt 3, rappor
(intern e opdrac ht)
1964 - 43 ~2!!29~!~~-~!!E~~~!j~!!j~~!!~~E!~!~!~I
ingen
De behand eling van begren sde stocha stische wandel
t S 323
rappor
werd afgesl oten. De syllabu s versch een als
som(zie punt 3). Daarna werden limietv erdelin gen van
s
syllabu
men van onafha nkelijk e variab elen bespro ken; de
van dit gedeel te is versche nen als rappor t S 336.
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1964 -

73 ~~:~:~~~~:~~~-!~-~:~~!~~~~ (interne opdracht )
Op verzoek van het Genootsc hap "Johann Bernoul li" te
Groninge n werd a ldaar in de avondure n de ori~nterende
cursus mathema tische statistie k gegeven. De cursu s begon
op 5 februari 1964 en zal begin 1965 worden besloten .

1964 - 101 Interfac ulteit Univers itei t van Amsterda m (interne
opdracht )
Aan studente n uit de Verenigd e Facultei t van Econome trie
en Actuarië le we t enschapp en , met bijvak Beslisku nde,
werd steun verleend .
1964 - 1 07 Cursus O.R.-an alist (interne opdracht )
In samen werking met twee organ isatie-ad viesbure aus is
een cursus in voorbere iding genomen, die een opleidin g
zal vormen voor hel Examen O . R.-anali st .
D. Commiss ies, werkgroe pen en besturen
1964 -

1 ! ~~~ ~~-g~~~!!~~-~~-!~~ -~~ :~p~~~- :~~!~~
(Prof.dr . J. Hemelrij k)

g~~!~~!~-~~~~:~~~~:~~~-~~~EP!~~-~!~~~~~~
(Pr of.dr . J. Hemelrij k)
1964 -

9 Redactie "Statist ica Neerland ica"
(Prof.dr . J. Hemelrij k, hoofdred acteur; dr. W. R. van Zwet )
Een aantal ter plaatsin g aangebod en artikele n werd beoordeeld .

1964 - 13 Tabellen commiss ie V.V. S .

-------- -------- -------(drs. P. van der Laan)

Enkele tabel l en kwamen gereed. Afgezien van het feit dat
éên tabel en enkele andere werkzaam heden nog moeten worden afgerond , is officiee l een ei nde gekomen aan de
werkz aamh e d e n van de redactie- commiss ie voor statisti sche tabellen en nomogram men.
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1964 - 14 9~!!~9~!~~-êE~~~~~E!~~~~-!!J~!~~~E!~~-Y~Y~ ê~
Dit colloquium werd door enige med ewerkers regelmatig
bezocht. Eén van de voordrachten werd door een medewerker gehouden (zie punt 5, nr. 2).
1964 - 19 Universele Decimale Classificatie
(drs. F. Göbel)
Een begin werd gemaakt met het samenstellen van een indeling voor het onderwerp Besliskunde. Ter bevordering
van de coördinatie van Nederlandse activiteiten met het
werk van de Duitse AG 14 - Dezimale Klassifikation werd
door de heer Göbel op 19 oktober in Hannover een vergadering bijgewoond,
1964 - 25 ê!~!!~!!~~!_!~~~!~-~~~-~~E~~~-~~~!!~~!~
(Prof.dr. J. Hemelrijk, regional editor)
Overzichten werden verzameld van artikelen, die in de
Benelux-landen verschenen. Het praktische werk voor
deze opdracht werd verricht door de heer J.A. Uijterlinden.

1964 - 34 ~~~~~~~~~!~~!~-2~~~=~~~!!~!
(Prof. J . Kriens; C.J . van Tooren, secretaris)
Medewerking werd ver l eend aan het verwerken van suggesties
die tijdens een bijeenkomst van de Sectie Operationele
Research in januari 1964 naar voren kwamen, naar aanleiding
van de voorlopige versie van het programma voor het Examen
O.R.-analist. Het definitieve ontwerp is aan de besturen
van de Sectie Operationele Research en de Vereniging voor
Statistiek aangeboden.
1964 - 57 Normalisatiecommissie 70
(Prof.dr. J. Hemelrijk, drs . F. Göbel)

De inleiding tot de herziene versie van de voorlopige
norm V 1047 "Nauwkeurigheid van meetresultaten", werd
door de commissie voltooid.
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Er werd een begin gemaakt met het opstellen van r eceptbladen.
1964 - 95 9!!~!!9~-!~~~~-~~~~
(dr. J. Fabius)
Medewerking werd verleend aan de samenstelli ng van een
"Citation Index" door de Statistica! Tcchniques Research
Group onder leiding van Prof. Tukey, Princeton Unive rsity.
Dit project zal het in de toekomst mogelijk maken zonder
veel moeite een overzicht te krijgen van de recente
literatuur welke betrekking heeft op een gegeven publicatie van oudere datum.
Examencomm issie statistiek Nederlands Instituut van
Accountant s
(Prof . J . Kriens)
Medewerking werd verleend aan d e voorjaars- en na jaarsexamens van het Instituut .

~=~!~~:-Y=:~~~g~~~-~99:_ê!~!~~!!=~-iY~Y~~~2
(Prof .dr. J. Hemelrijk)
Bestuur Mathematisc he Sectie V.V.S.
(Prof. dr. J. Th. Runnen burg)

~=~!~~:_ ê=~!! =-~P=:~!~9~=~=- ~=~=~:~~-Y~ Y~ ê~
(Prof. J. Kri ens)

3. Lijst van in 1964 vers chenen rapporten van de afdeling Mathematisc he
Statis t iek

s

265
(C 1 3)

Leergang Desliskunde
In 1964 kregen wederom enkele hoofdstukke n een nieuwe vorm .
Herschrev en werd:
Hfd st . 15: "wachttijde n"
door F. Göbel en W. Molenaar (40 p.)
Bewerkt werd:
Hdfst . 16: "Monte Carlo-metho den"
door A.H. Haitsma,bew erkt door J . Oosterhoff (54 p.)

58
Toegevoeg d aan de Leergang is:
Hfdst. 20: "Netwerkp lanning"
door F. Göbel (36 p.)

s

308

J. Kriens en c. Visser: "Een serie memoranda over
statistisc he grondbegr ippen ten behoeve van accountants".
In 1964

verscheen~

A 9: Schatten van het brutowins tpercentag e uit inkoopfacturen (9 p.)
All: Enkele eigenschap pen van schatters (7 p.)
A12: Het toetsen van hypothese n omtrent kansen en
verwachtin gen (9 p .)
Al3: De

fo~ t

van de tweede soort bij het toetsen van

hypothese n (5 p.)
A14: Een kans op het bi j een steekproef onderzoek ten
onrechte acceptere n van populatie s (7 p.)
Al5: Controle op ernstige fouten (7 p.)
S 32la

F. Göbel: "some remarks on bal lot problems" (10 p.)

s
s

322

Vertrouwe lijk rapport (6 p.)

323

J.Th. Runnenbur g c.a . : Syllabus van het Colloquium
Waarschij nlijkheids rekening
"Random walk problanen " (56 p.)

s

324

Vertrouw elijk rapport (32 p.)

s

325

Vertrouw elijk rapport (19 p .)

s

326

Intern rapport (26 p . )

s

327

J. Th. Runnenbur g: "on the use of the method of

collectiv e marks in queueing- theory" (19 p.)

s

328

W.R. van Zwet : "convex transform ations: a new approach
to skewness and kurtosis " (11 p . )

s

329

J . M. Anthoniss e en J. Oosterhof f: "Testing a sequence
of 1.000.000 random numbers produced by a generator
of mixed congru01 tial type" (101 p.)
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s

330

Kumar J ogdeo : "Nonparam etric methods for regres sion"
(32 p.)

s

331

P. van der Laan : "Exact power of some rank tests"
(25 p.)

s

332

Kumar Jogdeo: "Asymptot ic normali ty in nonparam etric
me thods" (deel 1, 32 p.)

s

334

J. Kriens en C . Visser: Een serie memoranda over
praktijkge vallen van accountan tscontrole s met behulp
van steekproev en:
B 1 '.

"ne

door de administr atie van de groothand el

"de Eendracht " verrichte controles en gemaakte
schattinge n van het brutowins tpercentag e en de
korting voor contant" (1 1 p.)
B 2: "Toetsing van het opgegeven brutowins tpercentag e
en de totale gemaakte verkoop van een winkelzaa k
door middel van een aselecte steekproe f uit de
contro l ebladen van de crediteure nadminis tratie"
(9 p . )

s

335

J .M. Anthoni sse , 13. Dorhout en J. Oost e rhoff: "BINDER:
Losbladig e verzamelin g betreffend e Algol - programma 's
e n -procedur es van de Statistisc he Afdeling van het
Mathemati sch Centrum" (150 p.)

s

336

J . Th . Runnenbur g c . a .: Syllabus van het Colloquium
Waarschij nlijkh e ids rekening
"Lirnietver delingen van sommen van onafhanke lijke
variabelen " (128 p . )

s

337

W. Molenaar: "Some r e marks on mixtures of di s tributions "
(15 p.)

In druk verschene n:

s

313

J.S. Crarner: "Efficien t grouping, regression and
correlatio n in Engel curve analysis" , Journal of the
American Statistic a! Associatio n 59 (1964), p. 233-250.

60

s

328

approac h
W.R. van Zwet: "conve x transfo nnatio ns: a new
to skewne ss and kurtos is", Statis tica Neerla ndica

18 (1964) nr. 4, 433-44 3,

J. Fabius : "Asym ptotic beh avior of Bayes' estima tes",
nr. 2,
The Annals of Mathem atica! Statis tics 35 (1964)
p. 846- 856.

nen:
I n de serie Mathem atica! Centre Tracts versche
nr . 2

A.R . Bloeme na: "sampl ing from a graph" (96 p.)

decisio n proces ses"
nr. 3 en 4: G. de Leve: "Gen eralize d Markov ian
Part 1: "Model and Method " (116 p.)
Par t 11: "Proba bilisti c bac k ground " (117 p.)
nr. 7

W.R . van Zwet: "conve x transfo nnatio ns of random
variab les" (116 p . )

n of rappor ten van
4, Lijst van public aties van derden , waarin advieze
kt of opgenom en
de afdelin g Mathem atisch Statis tiek zijn verwer
1. A . M. van Leeuwe n

"Net cation equiva lence (base binding power)
of the plasma protein s".
Acad. proefs chrift, Amsterd am 1964.

2. D. Mainga y

"De radio-i mmuno logisch e bepalin g van het
plasma -insuli negeha lte en van insulin eantisto ffen bij de mens".
Acad. proefs chrift, Amsterd am 1964.

3, R.T. Simon Thomas

"some aspect s of life history , geneti cs,
distrib ution and taxonom y of aspidom orpha
adhaer ens (Weber 1801, Cassid inae, Coleop tera).
Acad. proefs chrift, Amsterd am 1964.

4. J.H. Kraak

"De behan deling van chroni sche discoïd e
erythem atodes met hydrox y-chlor oquine ".
Acad . pro efschr ift, Amsterd am 1964 .

61
5. N.F. van der Kant en J.H. van Kampen:
"stro-opbrengstbepaling van tarwe, gerst en
haver in 1963 11 •
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders,
Kampen 1964.
6. L.F. Gast:

11

Influence of aspirin on haemostatic para-

meters".
Ann. of the Rheumatic diseases 23 (1964) nr. 6.
5. Lijst van lezingen, door de leden van de afdeling Mathematische
Statistiek in 1964 gehouden
1. J.Th. Runnenburg: "De driehoek van Pascal"
Lezingenserie van het Mathematisch Centrum:
"Elementaire onderwerpen vanuit hoger standpunt belicht"
Amsterdam, 26 februari 1964.
2. W. Molenaar

"Spectraaltheorie en schatting van het correlogram voor stationaire tijdreeksen".
Colloquium Stochastische Tijdfuncties
Vereniging voor Statistiek
Utrecht, 5 maart 1964.

3. W.R. van Zwet

"Monotone, convexe transformaties van stochastische grootheden"
Statistische Dag, Vereniging voor Statistiek
Scheveningen, 24 maart 1964.

4. J. Hemelrijk

"nesigning an orange crate - a statistica!
packing problem"
University of London, Birkbeck College
Special University Lectures in Statistics
Londen, 11 mei 1964.

5. J. Hemelrijk

"The analysis of a 2x2 table cross over
design"
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Special University Lectures in Statistics
Londen, 13 mei 1964.
6, J.Th. Runnenburg

" on the use of the Method of Collective
Marks in queueing theory"
Chapel Hill Section of the Institute of
Statistics
University of North Carolina
25 augustus 1964.

7. W.R. van Zwet

"convex transformat ions: a new approach to
skewness and kurtosis"
(rapport S 328)
European Regional Meeting of the Insti tute
of Mathematica l Statistics
Bern, 15 september 1964.

8. P. van der Laan

"Exact power of ~ome rank tests "
(rapport S 331)
European Regional Meeting of the Institute
of Mathematica ! Statistics
Bern, 15 september 1964.

9. J. Oosterhoff

"on the s clection of independent variables
in a regrcssion cquation"
(rapport S 319, (VP 23))
Europcan Regional Meeting of the Institute
of Mathematica ! Statistics
Bern, 15 september 1964.

10. F. Göbel

"Some remarks on ballot problems"
(rapport S 321a)
European Regional Meeting of the Institute
of Mathematica l Statistics
Bern, 15 september 1964.

ll. F.C. Andrews en
K. Jogdeo

"Asymptotic efficiency of certain distance
cri te ria"
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European Regional Meeting of the Institute
of Mathematica l Statistics
Bern, 16 september 1964.
12. J.Th. Runnenburg

"some practical problems solved with simple
tricks from probability theory and analysis"
University of London, Birkbeck College
Special University Lectures in Statistics
Londen, 7 december 1964.

13. J.Th . Runnenburg

"The influence of Markov-depe ndence on
the arrival intervals of a simple queue"
Uni versity of London, Birkbeck College
Special University Lectures in Statistics
Londen, 9 december 1964.

6. Overzicht van een deel der onderwerpen , ter sprake gekomen bij
korte consulten
1. Vetzucht
2. Nearcst neighbours
3. Longvaten
4. Indeling stadswijken naar demografisc he kenmerken

s.

Allergische asthma

6. Voorraadpro blemen
7. Prognose vervoe r sstroom
8.

Sociale effecten bouwbeleid

9. Onderzoe k van bloedplasma
10. Chantage
11. Gr oepspychia trie
12. Migratie in Friesland
13. De verdeling van Neumann's ratio in een regressiesi tuatie
onder een speciale alternatiev e hypothese
1 4 . Netwerkplan ning
15 . Fun gista t ische werking van grond
16. Nystagmus
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licht
17. Nauwkeu righeid van metingen betreffen de transmis sie van
18. Afstandm eting in biologie
19. Groeipro cessen in het bedrijfs leven
20. Beoorde lingstech niek adverten ties
21. Het voorkome n van verschil lende soorte n schelpen voor de
Nederlan dse kust
22. Invloed van een

operatie~e

ingreep op de kalkdikt e in het

heupbeen
23. Biometri sch onderzoe k van sprinkha nen

~.

VERSIAG VAN DE REKENAFDELING OVER 1964

1. Pe rsoneel

De afdeling stond onder leiding van Prof.dr.ir . A. van Wijngaarden,
teven s dire cteur van h e t Mathemati sch Centrum.
De sous- chef, de heer J . A. Zonneveld, promoveerde op 17 juni tot
doc tor in de wiskunde en de natuurwetenschappe n aan de Universi teit van Amsterdam, op een proefschrift getiteld "Automatic numerical integration" . Promotor was Prof . Van Wi jngaarden.
Voor de samens telling van het personeel van de afdeling en de mutaties in 1964, zie blz. 7

van dit Jaarverslag.

Op 10 augu stu s k eerde Dr. Th .J. Dekk e r terug uit Amerika, waar hij
gedurende het c:ill I e~<:Ua a 1· 1963/196'1 a lH lec t or verbonden was aan de
University of Ca lifornia te Ilcrkel ey .
Gastmed ewerkers
--------------Dr. P. Wynn v e rtrok per 28 augu s tu s n aar de Univers i ty oi' Wisconsin
t e Madison (U.S.A.), waar hij een functie in de research aanvaar dde.
Dr. Wynn is sedert februari 1960 als gastmedewerkcr aan de afdeling
verbonden gewees t.
Verder waren als gastmedewerkcr

in de afdeling werkzaam de heren:

B .J . Mailloux (University of Alberta, Edmonton (Canada )), gedurende
het geh ele jaar (toegetreden tot de afdel ing op 1 november 1963);
Prof .dr. R. de Vogelae re (University of Ca lifornia, Berkeley ), sedert 6 o ktober 1964;
N . Friedman (University of Michigan, Ann Arbor) van 1 juni tot
28 augu stus;
Dr. G. Werner (Facu l t é des Sci ences , Grenoble) van 5 oktober tot
20 december.
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Een research-opdracht, in 1963 verleend aan Dr. W.A. Verloren van
Themaat, werd gecontinueerd .

2. Werkzaamheden

De werkzaamheden worden onderverdeeld in:
A. Wetenschappelijke onderzoekingen
B . Werkzaamheden van educatieve en representatieve aard
C. Uitvoering van opdrachten
D. Andere werkzaamheden.

A. ~~!~~~~~~pp~~~j~~- ~~9~~~~~~~~~~~
De bibliotheek van standaardprocedures (AP-serie), behorende bij
het ALGOL 60-systeem van het Mathematisch Centrum (zie de jaarverslagen over de voorafgaande jaren en de publicaties, vermeld op
blz. 83 van dit jaarversl ag) kon in 1964 belangrijk worden uitgebreid, o.a. met enkele machinecode-procedures (MCP's) voor de in
1964 aangeschafte en aan de Xl gekoppelde Calcomp Plotter. Deze
publicaties in de serie AP 100 waren het resultaat van uitgebreide
onderzoekingen en experimenten, met name van de heren Van Berckel
en Mai lloux.
Het systeem AP 200 onderging een uitbreiding door toevoeging van
een aantal ALGOL 60-procectures op het gebied van de elliptische
functies en e llipti sche integralen, ontworpen door de Afde li ng
Toegepaste Wiskunde.
In de nieuwe serie AP 400 verschenen enige vol l edige ALGOL 60programma' s, met name op het gebied van de matrixrekening (bepaling
van eigenwaarden en eigenvectoren van symmetri sche e n asymmetrische
matrices, factoranalyse). Deze pro g ramma' s , die gebruik maken van
procedures van de AP 100 en AP 200 serie, werden grotendeels samengesteld door de heer Dekker v66r zijn vertrek naar Amerika en voor
publicatie gereed gemaakt door de heer Barning, die ook belast
was met de verzorging van de bibliotheek van de AP 200 serie .
Na zijn terugkeer in augustus 1964 hield de heer Dekker zich o.a .
bezig met het onderzoek van itera tieve methoden ter bepaling van
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comple xe nulpunten van p0lynomen en complexe eigenwaar den van
matrices. I n h et bijzonder bestudeerd e hij het proces van Muller
en demethode svan Newton-La guerre. Deze onderzoek ingen liggen ten
grondslag aan enkel e ALGOL 60-proced ures, die in de AP-serie
zullen worden gepublice erd.
De heer Zonneveld verrichtt e uitgebreid e onderzoek ingen met betrekking tot het int egreren van gewone d i fferentiaa lvergelijk ingen.
De resultaten werden vastgeleg d in een dissertat ie (zie onder 3,
blz. 81 ) .
De in 1963 gevormde interne werkgroep , bestaande uit de heren
Zonoeveld , Kruseman Aretz, Nederkoor n, Van de Laarschot e n Barning,
hield zich in 1964 uitvoerig bezig met de verdere ontwikkel ing van
een ALGOL 60-systeem voor de toekomstig e X8-reken installatie .
Deze werkzaamh eden bestonden o.a. in
a) de verdere ontwikkel ing van een "running system" en een voorlopige load-and-g o ALGOL 60-vertal er voor de X8;
b) het programme ren van standaard functies voor de X8;
c) het bestuderen van het monitor-p robleem, in het bijzonder wat
bet r eft de verslagleg gin g van de bediening shandeling en op de
v er reschrij ver ;
d) de verdere ontwikkel ing van de X8-simula tor.
Wat de ontwikkel ing van het "running system" betreft, k an vermeld
worden, dat h et ontwerp hi ervan door d e heren Kruseman Aretz e n
Nede rkoorn in de loop van het jaar werd afgesloten en uitvoerig
gedocumen teerd. Als voornaams te o nderdeel betrof het werk de
behandelin g van de formele variabelen en de formele-a ct uele corresponden ti e .
Een groot stuk van de X8 ALGOL-ve rtaler werd door de heer Kruseman
Aretz in ALGOL 60 beschreven . Een niet onaanzien lijk deel hiervan,
namelij k de vertaling van alle expressie s (inclusie f de funct ion
designato r), van de assigneme nt s t atement en de procedure statement ,
werd uitvoeri g op de Xl getest.
De h ee r Nederkoor n werkte aan de ontwikkel ing van een "complex"
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met de
en macro-v erzamel ing voor de XS ALGOL -vertaler . Tezamen
Verder hield
heer Zonneve ld bestude erde hij het monitor - probleem .
de mogelij khij zich o.a. bezig met een uitvoer ige bestude ring van
t van een
heid van simulat ie van een verkeer sproblee m, in opdrach
ing van een
overhe idsinste lling, hetgeen resulte erde in de opstell
uitgebr eid simulati eprogra mma.
60-vert aDe heer Krusema n Aretz vervolm aakte de load-an d-go ALGOL
was
gereed
gebruik
voor
ler voor de Xl, die in het najaar van 1963
zodat nu bijv.
gekomen . Hij verbete rde een aantal complex routines ,
eert.
indexer op lezen en schrijv en buit en array-g renzen control
, terwijl
De procedu re read kon vele malen sneller worden gemaakt
kan worden
met behulp van autosta rts, na het vertale n, de keuze
gemaakt tussen output met de snelle of de langzam e ponser.
voor multiHet door de heer Krusema n Aretz ontwikk elde systeem
bij het berekelengte- arithme tiek in ALGOL 60, werd o . a . toegepa st
J (~).Door de
nen van 145 coëffic iënten van de modulai re invaria nt
systeem nog
vele andere werkzaa mheden moest de publica tie van het
enige tijd worden uitgest eld.
eprogra mma
De heer Barning publice e rde in het voorjaa r een simulati
Xl (rappor t
de
van
voor het uitvoer en van XS-prog ramma's met behulp
jaar versche en,
R 917). In een addendu m, dat tegen het einde van het
aanworden
kon
werd o.m. beschre ven op welke wijze de simul ator
welke nieuwe
gepast aan de nieuwer e gegeven s over de X8 en tevens,
om het testen
facilite iten aan het systeem konden worden toegevo egd
voor de
van XS-prog ramma's te vergem akkelijk en. De program ma's
werden
standaa rdfunct ies t.b.v. de XS, die door de heer Barning
redelij k worontwikk eld, konden met behulp van de simulat or zeer
met de bepaden getest. De heer Barning hi eld zich verder bezig
rlijken, waarling van lokale extrema van functie s van meer verande
werden
bij in het bijzond er de methode n van Powell en Dek nader
bestude erd .
rdfunct ies
Bij het samens tellen van de program ma's voor de standaa
Zij was vervoor de XS verleen de Mej. Christe n haar medewe rking.
gramma 's t.b.v.
der o.m. belast met het opstell en van machine code-pro

69

de Afdeling Mathematische Statistiek.
De heer De Bakker verrichtte enkele experimenten met een in ALGOL 60
geschreven vertaler voor de programmeertaa l EULER, een van N. Wirth
afkomstige generalisatie van ALGOL 60. Verder werkte hij mee aan
een onderzoek betreffende een door Prof. Van Wijngaarden ontworpen
metataal, o.a. geschikt om algorithmische talen volledig formeel
te definiëren. Als eerste toepassing werd een beschrijving gegeven
van Turing machines, daarna werd een groot gedeelte van ALGOL 60
behandeld.
Een in het najaar gevormde interne werkgroep, b estaande uit Prof.
Van Wijngaarden en de heren De Bakker en Mailloux, bestudeerde met
name de forma lisering van de syntaxis en semanti ek van formele talen.
Uitbreidingen van ALGOL 60 en de ontwikkeling van een toekomstige
ALGOL, projecten door de ALGOL-werkgroe p van de H ' IP (IFIP W.G.2 .1)
resp. aangeduid met ALGOL x en ALGOL y en voor onderzoek voorgelegd
met name aan Prof. Van Wijngaarden, vormden verder onderwerpen van
discussie.
De resultaten van enkele door de heer Brandt Corstius in 1963 verrichtte onderzoekingen werden neergelegd in een aantal publicaties
die in het verslagjaar zijn gepubliceerd. Het betreft hier o.a. publicaties over het automatisch tellen en in lettergrepen splitsen
van Nederlandse woorden, het produceren van de namen van getallen
uit hun voorstelling in cijfers en een verhandeling over taalstatistiek. De heer Brandt Corstius verrichtte verder onderzoekingen
op het gebied van de mechanische zinsontleding en deed literatuuronderzoek op het gebied van de al gebrai'sche linguistiek en de mechanische vertaling. Over verschillende van deze onderwerpen hield
hij lezingen.
Ook de heer Van Berckel verrichtte werkzaamheden op het gebied van
taalonderzoek. Verder was hij met de heer Mailloux ingeschakeld
bij de ontwikkeling van een serie plotterprocedu res en MCP's (zie
boven). In de

load-and-go ALGOL 60-ve rtaler voor de X1 wist hij

door het samen nemen van gemeenschappe lijke programma-ged eelten
de uitvoer te uniformiseren.
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De heer Van Maanen voltooide een programma betreffend e de Ch ebychevbenaderin g van functies van één veranderl ijke d.m . v. polynomen . Verder begon hij met het catalogise ren en testen van gepu bliceerd e
ALGOL-pro cedu r es, met name uit de Communic ations of the A.C.M .
De heer Van de Laarschot onderzoch t nader de inpassings mogel i jkheden van LISP in ALGOL. Experimen ten uitgevoer d met het beschikbare ALGOL 60 vertaalsys teem, waaraan toegevoegd korte procedure s
van het type integer en boolean voor de introduct ie van de basis onderdele n van LISP, toonden aan, dat LISP- programma 's eenvoudig
kunnen worden uitgevoer d door omwerking in een ALGOL-pro gramma, zonder gebruikma king van een speciale LI SP-vertal er. Met name de resultaten op het gebied van de bewijsvoe ring, afkomstig van Hao Wan , werden door middel van ALGOL-tr anscriptie gereprodu ceerd.
Dr. W. A. Verloren van Themaat werkte verder aan een onderzoek bet r effende de mechanisc he ontleding van samengest elde woorden .
Bij de werkzaamh eden van de gastmedcw erkers (zie blz. 65

werd regel-

matig gebruik gemaakt van de Xl en het MC- ALGOL- systeem.

a) Op l eiding "Wetensch appelijk Rekenen":
I n september werd een begin gemaakt met een nieuwe cursus tot opleiding voor het diploma A voor "wetensch appelijk Rekenen" .
Docenten: de heren Barning (analyse en lineaire algebra) en Dekker
(numerieke methoden) .
De A-cursus te Delft, onder auspiciën van het Mathemati sch Centrum
georganis eerd, en gegeven door medewerke rs van de T.H. Delft, werd
in 1964 voortgeze t. Aan het jaarlijks plaatsvind end examen voor het
diploma Wetenscha ppelijk Rekenen A, georganis eerd door het Wiskundig Genootsch ap, verleende het Mathemati sch Centrum in september
zijn medewerki ng, door examenrui mte en tafelreken machines ter beschikking te stellen.
Prof. Van Wijngaard en was voorzitte r van de examencom missie.
In de vervolgcu rsus "Wetensch appelijk Rekenen B", waarmede in januari 1963 te Amsterdam kon worden begonnen, behan delde Prof.dr . E.
van Spiegel (T . H. Delft) het onderwer p "Numeriek e Analyse".
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Met de technische organisatie van de cursussen A en B was belast
de heer Barning.
b) ALGOL-cursuss en:
Wederom op verzoek van een groot aantal belangstellend en vond ook
in 1964 een cursus plaats in ALGOL 60. Deze 7e ALGOL-cursus werd
van 31 maart - 3 april gegeven door de heer Van de Laarschot, di e
ook de aan de cursus verbonden demonstraties op de Xl verzorgde,
De gebruikelijke ALGOL- v ragendag vond plaats op 7 april .
Verder gaf de heer Nederkoorn in december een inte rne ALGOL-cursus
t.b . v. leden van de afdeling Mathematische Statistiek.
c) Van enkele overige activiteiten op educatief gebied, waarbij de
Rekenafdeling was betrokken, waaronder ook is v erv at het bezoek
van leiding en personeel aan wetenschappel ijke bijeenkomsten, excursies, e.d., worden hier in chronologische volgorde genoemd:
24 maart

Lezing van cle heer 13rand1 Corstius over "Taalsta tistiek", ter gelegenheid van de Statistische
Dag te Scheveningen, georganiseerd door de
Vereniging voor Statistiek.

3 apri 1

Lezing van Prof. Van Wijngaarden over "Rekenen
in Nederland", ter gelegenheid van h et te Utrecht
gehouden eerste lustrum van het Nederlands Rekenmachine Genootschap.

9 april

Lezing van de heer Wynn over "Non-commutat ive
continueel Iractions" voor de University of
Wisconsin, U.S .A.

15 april

Over hetzelfde onderwerp l ezing van de heer
Wynn te Gatlinburg, Tennessee, voor de SIAM
Matrix Conference.

28 april

Lezing van de heer Wynn over "on some recent
developments in the theory and application of
continued fractions" , voor I.B.M., Zürich.
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4 - 5 juni

Bezoek van Prof. Van Wijngaarden aan het Institute of Computer Science te Londen. Lezing over
"Languages and metalanguages".

19 juni

Lezing van Prof. Van Wijngaarden over "Formalisierung der Semantik der operativen Sprachen"
aan de T.H . , München.

29 juni - 19 juli: Bijwoning aoor de heer Zonneveld van Ecole d'été
d'Analyse Numérique, Centre d'Etudes EDF/ GDF du
Bréau, Ablis (Frankrijk).
1 juli

Bezoek van een gezelschap gemeente-secretarissen
aan het Mathematisch Centrum . Demonstratie van de
rekenapparatuur. Lezingen van Prof. Van Wijngaarden en de heren Brandt Corstius en Van Berckel.

6 - 9 j u li

Bijwoning door de heer Brandt Corstius van de
Computer Typesetting Conference te Londen. Lezing over "computer Typesetting".

18 - 22 .augustus

Bijwoning door Prof. Van Wijngaarden van het
NORDSAM 64 Congres te Stockholm. Lezing over
"Numerical Analysis as an independent Science".

15 - 1 8 september: Bijwoning door Prof. Van Wijngaarden van de IFIP
Working Conference on Formal Language Description
Languages , te Wenen. Lezing over "Recursive defin i tion of syntax and semantics" .
21 september

Bezoek van een gezelschap Be l g i sche leraren aan
het Mathematisch Centrum (tijdens de Belgische
week , georganiseerd door de Universiteit van
Amsterdam). Lezing van de heer Brandt Corstius
over "Taalkunde met computer".

·30 okt o b e r

Lez i ng van Prof. Bauer (T.H., Mün chen), georgani seerd i n samenwerking met het Nederlands Rekenmachine Genootschap over "Formal problems of
programming languages".
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rieke Analyse" waarin een samenwerking bestaat met andere wetenschappelijke instellingen in Nederland.
De heer Barning was lid van het Travel Committee van het IFIPCongres '65, dat passage en hotelreservering regelt voor de
deelnemers aan het in mei 1965 te houden IFIP-Congres te New York.

c.

Y~!~~~~~~~-~~~-~P~!~~~!~~

Door de Rekenafde ling werd ook in 1964 een groot aantal opdrachten
uitgevoerd, betrekking hebbende op onderwerpen uit diverse gebieden
van wetenschap en techniek. In vrijwel alle gevallen werd hierbij
gebruik gemaakt van de electronische rekenmachine Xl. Van de aangeboden programma's, voor het merendeel in ALGOL 60 geschreven, namen
die welke door de opdrachtgever zelf waren opgesteld, een grote
plaats in. De met behulp van de Xl uitgevoerde opdrachten kunnen,
in verband met de aard van de betreffende programma's, als volgt
worden ingedeeld:
a . Voor en door anderen
1. Programma's in Xl-machinecode
2. Programma's in ZEBRA-Simple code
3. Programma's in ALGOL
b. Door het Mathematisch Centrum voor anderen
1. Programma's in Xl-machinecode
2. Programma' s in ALGOL
c. Ten behoeve van de afdeling Mathematische Statistiek
d. Idem afdeling Toegepaste Wiskunde
e. Idem Rekenafdeling
f. Idem Comptabiliteit
g. Buitenland.
Nadere specificatie:
a. Voor en door anderen:
1. Programma' s in Xl-machinecode
R 506, R 513, R 571, R 581, R 606, R 618, R 689, R 768, R 795,
R 811, R 857, R 866, R 889
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Onder deze nummers werden Xl-mach inecode program ma's
uitgevo erd,
opgeste ld door opdrach tgevers van institu ten. Het betreft
hier
werkzaa mheden, waarmed e in voorgaa nde jaren reeds een
begin was
gemaakt (zie jaarver slagen 1962 en 1963). De program
ma's hadden
betrekk ing op problem en op het gebied van:
kristal lografi e (618 , 689, 889)
physica (768)
matrixr ekening (795)
factora nalyse (811)
econom etrie (513, 857, 866)
aanpass ing (506, 581)
stromi ng (571)
psychol ogie (606).
2. Program ma's in

ZEBRA-~ i mple

code

R 766
Onder dit nummer werden t.b.v. een laborato rium op de
Xl program ma's
uitgevo erd voor physisc hc bereken ingen. Deze program
ma's waren geschreve n in ZEBRA- Simple code en vertaal d met behulp
van een ontworpen ZEBRA-Xl vertale r . Het betreft ook hier voortge zette
werkzaa mheden (zie jaarver slag 1963' blz. 72).
3 . Program ma' s in ALGOL
t.b.v. Institu ten:

----------

R 662, R 670 , R 746' R 794, R 821, R 828, n 8'11, R 879,
R 894, R 902,
R 908, R 920, R 925 , R 932, R 933, R 937, R 938, n
940, R 941, R 942,
R 944' R 950 , R 959, R 961 , R 96 4, R 967 , R 969, R 970,
R 971, R 972
(voortg ezette werkzaa mheden)
R 983, R 988, R 991, R 992, R 1003, R 1009, R 1010, R 1011,
R 1015,
R 1018, R 1019, R 1023, R 1029, R 1033, R 1034, R 1035,
R 1039,
R 1043, R 1045 , R 1046' R 1047, R 1048, R 1049, R 1051,
R 1054,
R 1055, R 1061, R 1062, R 1063, R 1066, R 1067, R 1068,
R 1073,
R 1078, R 1080, R 1102, R 1106, R 1107' R 1108, R 1123, R 1126,
R 1127, R 1128, R 1130, R 1133
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Onde:rw er pen:
econometrie (794)
physica (821, 841 , 938 , 964, 1 023, 1 039 , 1043, 1 048 , 1054, 1 063 ,
1067, 1078, 1127)
psychologie (746, 828, 920, 950, 961, 969 , 970, 971, 972, 1033,
1 045, 1 046, 1047, 1 051, 1061, 1062, 1066, 1073, 1102, 1107, 1108,
1130)
kristallografie (894, 902, 1009)
meteorologi e (879)
kernphysica (662, 670, 908, 925, 932, 933, 937, 940, 941, 942, 944,
959, 988, 1003, 1010, 1 034, 1049 , 1 055, 1123)
chemie (967, 983, 991, 1011, 1015, 1019, 1029 , 1035, 1 068, 1080,
1106, 1126, 1133)
geologie (1128)
diversen· (992, 1018)

Tentamens:
R 792, R 872, R 897 (voortgezette werkzaamheden)
R 982, R 999 , R 1000, R 1014, R 1030, R 1032, R 1038
Deze nummers betref fen werkzaamheden, waarbij de Xl was ingeschakeld voor de verwerking van tentamenwerkstukke n, opgedragen aan
studenten door Pror. Van Wi jngaarden.
Onderwerpen:
polynoomberekening en (792)
dubbelsterbanen (872 )
psychologie (897)
Poiseuillestroming (982 )
priemgetallen (999 )
botsingsintegralen (1000)
propositielogica (1014)
integratie (1030)
clusters in glas (1032)
tricomi-vergelij king (1038)
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b. Door het Mathematisch Centrum voor anderen:
1. Programma's in Xl-machinecode
R 628, R 845, R 863, R 878 (voortgezette werkzaamheden)
Onderwerpen:
alfabetiseren (628, 878)
woordlengte-onderz oek (845)
autocorrelatie (863)
2. Programma's in ALGOL
t.b.v. Industrieën:
R 909 (voortgezette werkzaamheden)

R 990, R 1004, R 1012, R 1021, R 1052, R 1071, R 1072, R 1075,
R 1077, R 1081, R 1085, R 1088, R 1090, R 1095, R 1096, R 1113,
R 1114, R 1119, R 1129, R 1131
Onderwerpen:
verkeersimulatie (909)
beproeving ventilatoren (990, 1004)
factoranalyse (1075)
uitlijnen van teksten (1095)
berekenen en plotten van krommen (1071, 1096)
produceren van merknamen (1081)
netwerkberekeninge n (1119)
autocorrelatie en energicdichthcidss pectrum (1129)
tafels,

~itgebreidc

tabelberekeningcn (1131)

technische berekeningen (1012, 1021, 1052, 1072, 1077, 1085, 1088,
1090, 1113, 1114)
t.b.v. !~~!~!~!~~:
R 984, R 986
Ondeiw er pen:
technische berekeningen (984)
bepaling verdeelsleutel (986)
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c. Afdeling Mathemati sche Statistie k
R 815 (S 5), R 817 (S 44), R 832 (S 56)

1

R 891 (S 20), R 898 (S 64), R 907 (S 8) 1

R 860 (S 11)

1

R 865 (S 42),

R 918 (S 39), R 928 (S 63),

R 929 (S 2) (voortgez ette werkzaamh eden)
R 975 (S 62), R 976 (S 36), R 978 (S 26), R 980 (S 35), R 994 (S 18),
R 995 (S 38), R 996 (S 59), R 1001 (S 76), R 1006 (S 61), R 1007 (S 71),
R 1008 (S 78), R 1017 (S 58), R 1024 (S 48), R 1025 (S 55), R 1026
(S 85), R 1027 (S 86) 1 R 1028 (S 66) 1 R 1041 (S 88) 1 R 1056 (S 97),

R 1074 (S 202-204), R 1076 (S 51), R 1091 (S 99), R 1098 (S 100),
R 1099 (S 104), R 1103 (S 3(35)), R 1105 (S 35), R 1112 (S 108),
R 1117 (S 8), R 1121 (S 110) 1 R 1122 (S 105), R 1132 (S 91), R 1137
(S 117)

Het betreft hier werkzaamh eden, die t.b.v. de Afdeling Mathemati sche
Statistie k werden uitgevoer d, o.a. in verband met de door deze afdeling te publiceren ALGOL 60-prograr nma's en procedure s op statistisch gebied (zie ook verslag M.S. punt 4 rapport S 335 en punt 2a
opdracht 111).
d. Afdeling Toegepast e Wiskunde:
R 601 (T 69), R 697 (T 82), R 895 (T 99), R 963 (T 78) ( v oortge zette
werkzaamh eden)
R 974 (T 96), R 1031 (T 91), R 1040 (T 110), R 1050 (T 114), R 1069
(T 118), R 1124 (T 111), R 1135 (T 122)
Het betreft hier werkzaamh eden, die t.b.v. de Afdeling Toe gepas te
Wiskunde werden uitgevoer d.
e. Rekenafde ling

R 500, R 642, R 743, R 803, R 818, R 829, R 836, R 840, R 846 1
R 850, R 864, R 883, R 915, R 917, R 956, R 962, R 966, R 968
R 799, R 826' R 835 (voortgez ette werkzaamh eden)

R 985, R 989, R 997. R 998, R 1005 , R 1013, R 1016 1 R 1036, R 1037,
R 1042, R 1053, R 1057, R 1058

R 1065, R 1070, R 1079, R 1086,

R 1087, R 1089, R 1093, R 1094, R 1100, R 1101, R 1104, R 1110,
R 1111, R 1118, R 1125, R 1134, R 1136, R 1138, R 987, R 1082
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Onder deze nummers werden werkzaamh eden uitgevoer d , die voornamelijk verband houden met e igen wetenscha ppelijk onderzoek , het
geven van cursussen (zie o nder 2 A e n B), e.d.
Onderwerp en:
Al gemene programme ring (500)
R~nge-Kutta

berekening en (743)

MC 2-vertale r (803 , 1065)
multileng te -integerr e kening (829)
splitsing van veelhoeke n (818)
bepalin g van extrema (836, 1138)
code-onde rzoek (840)
diophanti sch e vergelijki ngen (850)
mechanisc he analyse van talen (864)
LISP in ALGOL 60 (883)
X8-ALGOL 60 (91 5 , 989)
X8-simula tor (917 )
ALCOR-ALGOL (956)
l ettergree psplitsing (9G2, 1094)
E-a lgorithme (966)
plotterpro gramma's (968)
taalonderz oek (642 , 998, 1016, 1 036 , 1079, 1101, 112 5 )
integrati e diff. v ergelij k i ngen Nordsi ec k (985)
uit lijnen va n teksten (997)
XS-routin es (1005, 1042 )
biband- flexoband (1037)
testen van routines (1053, 1 1 00, 1104)
i n tuftionist ische propositi e-logica (1057 )
Generalize d ALGOL (1070)
nulpunten bepaling (1089, 1118)
speltheor ie ( 7 99 , 1082 , 1110)
formalise ring van syntax en semantie k (1111)
syntacti sche analyse (1136)
werkzaamh eden aan ALGOL-cu rsussen (1013, 1134)
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n A (1086)
idem aan cursus sen Weten schapp elijk Rekene
(1087)
idem aan voorb ereidi ng IFIP- Congre s 1965
(846)
werkg roep machi nesim ulatie mense lijk gedrag
recens ies (1093)
divers en (826, 835, 987, 1058)
f. Afdeli ng Comp tabilit eit:
R 796 (voort gezett e werkza amhed en)
t.b.v. de financ iële
Het betref t hier de uitvoe ring van progra mma's
admin istrati e v an het Mathe matisc h Centru m.
g . Buiten land
R 833 (voort gezett e werkza amhed en)
mma's voor een
Deze opdrac ht betre ft de uitvoe ring van progra
"exten ded ALGOL" .
buiten landse onderz oeker, handel ende over
waren t.'b.v. door
Versch eidene van de voreng enoem de opdrac hten
oek .
Z.W.O. gesub sidiëe rde projec ten van onderz
us belast met de dagel ijkDe heer Van de Laarsc hot werd eind august
en de flcxow riterka mer.
se leidin g van de werkza amhed en in de Xlde Reken afdelin g en
Hij fungee rde ook als contac tperso on tussen
mma's . Deze werkderden bi.j de uitvoe ring van aangeb oden progra
jaar bij wissel ende
zaamhe den werden i n de eerste helft van het
medew erkers van de
dienst tijdel ijk waarge nomen door andere
mma's op de Xl hielReken afdelin g. Bij de verwe rki ng van de progra
ls de heren Harmse en
pen de opera teur, de heer Van Loenen , evena
Enkele werkst u denten en
Van Maanen , alsmed e mejuff rouw Chri s ten.
De heer Harmse was
andere losse kracht en assist eerde n hierb ij.
-progra mma's en de
verder ingesc hakeld bij het ponsen van ALGOL
tresul taten. De Xl was
verwe rking van de door Xl gel eve rde outpu
ook voor een groot gein 1964 niet alleen gedure nde de dag, doch
van de machin e was
deelte van de nacht in bedri jf. De condi tie
doorga ans uitste kend te noemen .
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D. Andere werkzaamheden

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

Van diverse zijden, met name van de zijde van het mid delbaar en
hoger onderwijs , o ntving de Rekenafdeling gr oepen belan gstellend e n voor bezich tiging van de werking d er rekenapparatuu r. De organisatie van deze excurs ies be rustte voor een belangrijk deel bij
d e heer Harmse .
Talri jk waren de adviezen, die werden verleend op programmee rtechni sch en numeriek-wi s kundi g gebied .
Tot de verde re werk za amhede n be hoord e n o .a. h et schriJven van recencies voor tijdschriften e n de beoordeli n g v a n manuscri pten.

3. Publicaties
J . A. Zonneveld

Automatic numerica l integration.
Proefschrift , 110 p. (Mathematical
Centr e To·acts no . 8 )

MR 61a P.J. J . van d e Laarschot

Addenda en corrigenda (I and

II)

bij MR 61 : Text of th e second
ALGOL 60 t r anslalor for th e Xl,
12 p.
MR 67 H. Brandt Corstius

Autom atis ch tellen en sch eiden van
~cclerlandse

MR 68 H. Brandt Corstius

l ettergr epen , 22 p.

Automatic translation of numbers
into Dutch, 5 p. (Ook: Founêt . of
Lang . 19, vol. 1 no. 1, 1965,
pp . 60-61 .

MR 69 H. Brandt Corsti us

Compu ter typesetti n g, 3 p . (Ook :
Proc. Comp . Typeset t ing Conf . 20,
1 964 ,

MR 70 H. Brandt Corstiu s

Taal statis ti ek , 1 5 p. (Ook: Stat .
Neer! . 5 18, 1964, pp. 353-367.
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MR 71 H. Brandt Corstius

De computer in de taalkunde , 25 p.
(Ook verschene n als rapport ZW 1964-

014)
F.E.J. Kruseman Aretz

ALGOL 60 translatio n for everybody .
(Elektron ische Datenvera rbeitung,
Heft 6, 1964 , pp. 233-244)

De in het vorige jaarversla g vermelde publicati e
MR 65 P. Wynn

Partial different ial equations
associated with certain non-linea r
algori thms

is ook verschene n in ZAMP 15, 1964 , pp. 273-289.
R 917 F.J.M. Barning

X8-simula tor, simulatiep rogramma
voor het uitvoeren van X8-program ma's met behulp van de Xl. Programma tekst en gebruiksa anwijzing (voorlopig rapport), 61 p.

R 917a F.J.M. Barning

Addendum bij R 917, 18 p.

R 968 J.A.Th.M. van Berckel

Xl Plotter system, 15 p .

and 3.J. Mailloux
Van de cursus "Wetensch appelijk Rekenen" kwamen de volgende syllabi
gereed:
Cursus A: Th.J. Dekker

Syllabus Numerieke Methoden,
Hoofdstuk I: ALGOL 60, pp. 1-20

Cursus B: E. van Spiegel

Syllabus Numerieke Analyse, 3 delen,
pp. 1-298, Deze syllabus kwam tot
stand met medewerki ng van de heren
A.J. Geurts en M.H.C. Paardekoo per,
beiden als wetenscha ppelijk ambtenaar verbonden aan de T.H. Eindhoven.
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In 1964 publiceerd e de afdeling, naast bijdragen van andere zijde,
de volgende teksten in de AP-serie (standaard procedure s in het
MC ALGOL-sys teem) :
a) Serie AP 100 (machineco de-proced ures) :
AP 167

PLOT

AP 168

PLOTFRAME

AP 169

PLOTTEXT

AP 170

PLOTAXIS

AP 171

PLOTCURVE

AP 172

BPFLEX

AP 173

FIX PLOT

AP 174

ABSFIXPLOT

AP 175

FLOPLOT

b) Serie AP 200 (procedure s in ALGOL 60):
AP 243)
AP 244)

Complete Elliptic Intcgrals
of the first and second kind

AP 245
AP 246)
AP 147)

Incomplet e Elliptic Integrals
of the first and second kind

AP 248
AP 249)

Jacobian Elliptic Functions

AP 250
c) Serie AP 400 (complete ALGOL GO-progra mma's):
AP 400

Programma SYMEVE

AP 401

Programma Factor-an alyse

AP 402

Programma Eigenwaar den en Principal e Component en
Programma Multipele Correlati es, Eigenwaar den en

AP 403

Principal e Component en
AP 404

Programma Priemgeta llenkleedj e

AP 405

Programma Nulpunten van Polynomen d.m.v. ZE REX

AP 406

Programma REVAVEC
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Prof.dr. H. J.A. Dupa r c , Insulindeweg 26, Del ft
Prof.dr. Ph . Dwinger, Sasboutstraat 88 , Delft
Prof.dr. J. Engelfriet , Van Bronckhorstlaan 20 , Wassenaar
Prof.dr. W.T. van Est, Duyvendakstraat 18 , Leiden
Prof.dr. M. Euwe, Joh. Verhulststraat 183, Amsterdam-Z
Prof.dr. A. Fokker, Engelanderweg 32, Beekbergen
Prof.ir. R.J. Forbes, Haringvlietstraat 1, Amsterdam-Z
Pro f . dr . H. Freudenthal, Schubertstraat 11, Utrecht
Prof.dr. J . C.H. Gerr etsen , Gratama straat 31, Gron i ngen
Prof.dr . C.J . Gorter , Burggravenlaan 3, Leiden
Prof.dr . J. de Groot, Rabocs 23 , Laren (N . H.)
Prof.dr . G.H.A. Grosh ei de F.Wzn . , Linnaeushof 72, Amsterdam-0
Prof . dr . A. Heyting , Mathematisch Instituut der Universiteit van
Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 121, Amsterdam- C
Prof. J. J. de I ongh, v. Schaek Ma thonsi ng el 95, Nijmegen
Prof.dr . C.C. Jonker, Watteaustraat 30, Amsterdam-Z
Prof.dr.ir. W.T. Koiter, Ch. de Bourbonstraa t 14, Delft
Prof.dr.ir. L. Kosten, Joh . Bildersstraat 25, De n Haag
Prof. J. Krien s, Julianalaan 35, Breda
Prof.dr. R. Kroni g , Oostsinge l 204, Delft
Prof.dr. N.H. Kuiper, Hollandseweg 376, Bennekom
Prof.dr. L . Kuipers, St. Eustatiusstraat 7, Delft
Prof.dr. C.G. Lekk erke rker, Ol ympiaplein 20 hs, Amsterdam-Z
Prof.dr. G.J. Leppink, Parelmoerhorst 348, De n Haag
Prof.dr . A.H.M. Levelt, Groesbeek seweg 64, Nijmegen
Prof.dr. J .H . van Lint, Beukenlaan 15, Nuenen (N . Br .)
Prof.dr. B. Meulenbeld, Heemskerkstraat 32, Delft
Prof .dr . C .S. Meijer , Rijksstraatweg 348, Haren (Gr.)
Prof.dr . M.G.J. Minnaert, Zuilenstraat 25 bis, Utrecht
Prof.dr. P . Mullender, Plantsoen Laanhorn 2 1 , Amstelveen
Prof.dr. J.H . Oort, Sterrewacht 5, Le iden
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Prof.dr. C.H. van Os, Prof. Schoemakerstraat 51, Delft
Prof.dr.ir. A.D. de Pater, Ruygrocklaan 147, Den Haag
Prof.dr. W. Peremans, Vesaliuslaan 46, Eindhoven
Prof.dr.ir. W.L. van der Poel, Laan van Meerdervoort 1715, Den Haag
Prof.dr. J. Popken, Dr. D. Beslaan 2, Amstelveen
Prof.dr. J. Prins, Nassaulaan 1, Delft
Prof.dr. J. Ridder, Li ndenlaan 38, Zeist
Prof.dr. B. van Rootselaar , van Nijenrodeweg 914 , Amsterdam
Prof.dr. J.P. van Rooijen, P . Potterstraat 25, Naarden
Prof.dr. J,Th. Runnenburg, van der Helstpark 69, Muiderberg (N .H.)
Ir. H.J. Schoemaker, Julianalaan 149, Delft
Prof.dr. J.J. Seidel, Vesaliuslaan 26, Eindhoven
Prof.dr. P.C. Sikkema, Kwikstaartlaan 21 , Den Haag
Prof.dr. A. van der Sluis, Karel Doormanlaan 34, Utrecht
Prof.dr. L.J. Smid, Mr. P.J. Troelstraweg 104, Leeuwarden
Prof.dr. J.A. Sparenberg, Meerkoetlaan 7, Paterswolde
Prof.dr. E. van Spiegel , Insulindeweg 12, Delft
Prof.dr. I.W. van Spiegel , Langenkampweg 99, Enschede
Prof.dr. T.A. Spl~nger, Het Steenbeek 1, Maarn
Prof.dr. A.J. Stam, C.F . van Sytzamastraat 21, Winsum
Prof.dr. J. Tinbergen, Haviklaan 31, Den Haag
Prof.dr. S.C. van Veen, Van Miereveltlaan 13, Delft
Prof.dr. G.R. Veldkamp, Van Miereveltlaan 15, Delft
Prof.dr. G.W. Veltkamp, Le Sage ten Broeklaan, 79 Eindhoven
Prof.dr.ir. F.A. Vening Meinesz, Potgieterlaan 5, Amersfoort
Prof.dr. c. Visser, Krimkade 47, Voorschoten
Prof.dr . ir. A.I. van de Vooren, Dilgtplein 6, Haren (Gr.)
Prof.dr. J.D. van der Waals, Minervalaan 82, Amsterdam-Z
Prof. P . de Wolff, Vondelkade 4, Heemstede
Prof.dr. F. Zernike, Flatgebouw Zandbergen, Amersfoortsestraatweg 90-14a,
Naarden
Prof.dr. G. Zoutendijk, v. Vollenhovekade 5, Leiden
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PERSONEELSSAMENSTELLING PER 31 DECEMBER 1964

Dil·ectie
Prof,dr.ir. A. van Wijngaarden, directeur
mej . H. Schuu ring, secretaresse
Afdeling Zuivere Wiskunde
Prof.dr. J. de Groot, adviseur
Ur. P.C. Baaycn, sous-chef
Dr. J. Neggers, gastmedewerker
Drs. D. Kruyswijk, medewerker
Dr. W. Kuyk, medewerker
Mevr. dr. A.B. Paal man-de Miranda, mcdcwe1·ks ter
Dr. M.A. Maurice, medewerker
J. v.d. Lune, cand. assistent
P. v. Emde Baas, technisch assistent
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Prof.dr. H.A. Lauwerier, chef
Dr. E.M. de Jager, sous - chef
Prof.dr.ir.W.Eckh~us,gastmedcwcrkcr

Drs. H. Bavinck, medewerker
Drs. C. Hoede, medewerker
Drs. P.J. v.d. Houw<:n, medewerkc1·
Drs . J, Nuis, medewerker
Drs. R.P. v.d. Riet, medewerker
S.J. Bijlsma, cand. assistent
G.J.R. Förch, cand. assistent
J . F. Frankena, cand. assistent
Afdeling Mathematische Statistiek
Prof.dr. J. Hemelrijk, chef
Prof.dr. J.Th. Runncnburg, adviseur
Dr. G. de Leve, sous-chef (sub-afdeling mathematische besliskunde)
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Dr. W.R. van Zwet, sous-chef (sub-afdeling mathematische statistiek)
Dr. A. Maitra, gastmedewerker
Drs. B. Dorhout, medewerker
Dr. J. Fabius, medewerker
Drs.F. Göbel, medewerker
Dr. C.G.G, v. Herk, medewerker
Drs. P. v.d. Laan, medewerker
Drs. R.J. Mokken, medewerker
Drs. W, Molenaar, medewerker
Drs. J. Oosterhoff, medewerker
C, Visser, medewerker
Ir. P.J. Weeda, medewerker
J.A. Uijterlinden, ass. medewerker
R.D. Boschloo, cand. assistent
J.li.van Frankenhuysen, cand. assistent
W.N. van Nooten, cand . assistent
C.J. van Tooren, cand. assistent
K.S. Thio, cand. assistent
J.M. Anthonisse, techn. assistent
K,J, Arwert, techn. assistent
J, Hillebrand, techn. assistent
M.J.W. Jansen, techn. assistent
Th, Junius, techn. assistent
mevr. E.L. Mijlhoff-Ebling, techn. assistente
E.A. Schwerdt, techn. assistent
mevr .J.C.Verkade-Jagerink, techn. assistente
mej. J.E. v.d. Waals, techn. assistente
A.C. IJsselstein, techn. assistent
Rekenafdeling
Prof.dr.ir, A. van Wijngaarden, chef
Dr. J.A. Zonneveld, sous-chef
Drs. B.J. Mailloux, gastmedewerker
Drs. J.W. de Bakker, medewerker
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Drs. F.J.M. Barning, medewerker
Drs. H. Brandt Corstius, medewerker
Dr. Th.J. Dekker, medewerker
Dr. F.E.J. Kruseman Aretz, medewerker
Drs. P .J.J. v.d. Laarschot, medewerker
J.J.B.M. Nederkoorn, medewerker
J.A.Th.M. van Berckel, rekenaar-medewerker
mej. S.J. Christen, rekenaar-medewerkster
C. Harmse, rekenaar
R.C. van Maanen, cand. assistent
J . van Loenen, techn. medewerker
mevr. M.J . Nuis-Bomers, secretaresse
Algemene Dienst
P. Willemse, Hoofd Algemene Zaken
Bibliotheek
mej . E. de Klerck, bibliothecaresse
mej. H.A.M. Eilers
H.J . Hoogen Stoevenbeld
mevr. A. Lie-Rooseman
mevr. B. Monasch
Comptabiliteit/ Personeel s zaken

mevr. E.P. Reckman-v. Kampen, administratrice
W.J . Mo l, boekhouder
mej . J . H.N . Lanser
Administratie/ Typekamer
mej. L.J. Noordstar, alg. secretaresse
mej. H. de Hoyer
mevr. E. Mac Nack-Jubi t ana
mej. R.M. Witkamp

