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VERSIAG OVER HET JAAR 1965

Het hierna volgende jaaroverzicht bestaat uit twee gedeelten. In het
eerste gedeelte (1) worden zaken van algemeen karakter (met name bestuur en organisatie) behandeld, die van wetenschappelijke aard komen
in het tweede gedeelte (II) aan de orde.

I. ALGEMEEN
A. Curatorium
In 1965 kwam in de samenstelling van het Curatorium van het Mathematisch Centrum geen wijziging. Het bestond uit de heren:
J,P. Kruseman,

Voorzitter; Ondervoorzitter van de Centrale
Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappe lijk Onderzoek; Arubalaan 15,
Hilversum;

Prof.dr. F. Loons tra,

Secretari s -penningmeester; Haviklaan 25,
Den Haag;

Prof.dr . W,J,D, van Dijck, 13.P.M., Carel van 13ylandtlaan 30, Den Haag;
Prof.dr. Ph.J, Idenburg,

Direc teur-Generaal van de Statistiek; Oostduinlaan 2, Den Haag; vertegenwoordiger
van de Regering;

Dr. P.J. Koets,

We thoude r van Onderwijs; Stadhuis, Amsterdam; vert e genwoordiger van de Gemeente
Am s t e rdam;

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

Parklaan 36, Eindhoven;

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

Geul berg 1, Nuenen (N.Br.);

Prof.ir, J.Th. Thijsse,

A. Noordewierstraat 15, Den Haag;

Prof.dr. R. Timman,

Nassau laan 9, Delft;

Prof.dr. A.C. Zaanen,

Nassau laan 15, Delft.

6

De vergaderingen van het Curatorium worden q.q. bi jgewoond door de
heer J.H. Bannier, directeur van de Nederl andse Organisatie voor
Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (Ju l iana van Stolberglaan 148 ,
Den Haag).
In het verslagjaar kwam het Curatorium vijfmaal in vergadering bijeen,
t.w . op 25 januari, 4 maart, 1 a pril , 15 juli en 18 augus tus . De directeur van het Mathematisch C.en trum heeft aan alle v ergade ringen deelgenomen.

B. Raad van Beheer
In de vacature in 1964 ontstaan door het overlijden van Prof.dr. J.F.
Koksma werd voorzien door de benoeming van Prof . dr . P.C. Baayen per
1 juni. Vanaf 1 januari woonde Prof. Baayen de vergaderingen reeds bij
als waarnemer voor Prof . de Groot, die de eerste helft van h e t jaar
wegens ziekte verhinderd was aan de vergaderingen deel te nemen.
Per 31 december 1965 was de samenstel l ing van de Raad van Beheer als
volgt:
Prof.dr.ir. A. van Wijngaarden, voorzitter, tevens directeur van h et
~la thematisch Centrum
Prof.dr. P.C. Baayen
Prof.dr. J. de Groot
Prof,dr. J. Hemelrijk
Prof.dr. H.A. Lauwerier

C. Raad van Bijstand
In 1965 had de Raad van Bijstand het ver l ies te betreuren van één van
haar leden, Prof.dr. E.J. Dijksterhu is. Zijn nagedachtenis zal bij het
Mathematisch Centrum in hoge e re bl i jven.
Prof.dr. J. Ridder trad in maart op eigen verzoek uit de Raad van Bijstand.
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Verdere wijzigingen deden zich niet voor. Voor de volledige samenstelling van de Raad van Bijstand per 31 december 1965 wordt verwezen
naar de achter in dit jaarverslag opgenomen l edenlijst.

D. Algemene Dienst
In de leiding over de administratieve diensten kwam een wijziging door
het vertrek van de heer P. Willemse, hoofd Algemene Zaken. Per 1 juni
werd de heer F.J.M. Barning, medewerker van de Rekenafdeling, benoemd
tot secretaris van het Mathematisch Centrum. Hij werd o.m. belast met
de uitvoering van diverse organisatorische werkzaamheden en kreeg de
leiding over alle diensten van het Mathematisch Centrum, van algemene en
niet-wetenschappe lijk aard.
Aan een ingesteld algemeen secretariaat werd per 1 juni toegevoegd de
heer M.F. Calisch die vanaf l

januari werkzaam was als assistent op

de bibliotheek, en op 1 november mej. R.M . Witkamp, voordien werkzaam
als typiste.
Op 1 februari trad op de comptabiliteit / boekhouding in dienst mej.
J.P.H. van der Straten als boekhoud-assistent e.
Van 1 januari tot 1 mei was mej. J.G. de Vink als algemeen secretaresse
e n hoofd typekamer in dienst. In deze laatste funct ie werd zij per 1
mei opgevolgd door mej. H. de Hoyer . Mevr. E. Mac Nack-Jubitana was
door huiselijke omstandigheden genoodzaakt haar werk in het voorjaar te
staken, doch per 1 oktober heeft ze haar werk weer hervat. Per 1 november trad in dienst mej. E. Papelard als typiste. Op 22 februari werd
mej. H. Mittemeyer als assistent telefoniste-typist e aangesteld.
Op de bibliotheek was van 1 juni tot 17 oktober de heer H.G.M. Blocks
als assistent in dienst. Op 18 oktober traden mej. A.M.C.A. van Schooten
en mevr. G.D.G. van der Hurk-van Haagen als assistente in dienst en op 22
november mej. C.A.S. Koedooder. Mevr . H.A.M. Makkinga-Eilers verliet per
11 oktober de dienst van het Mathematisch Centrum. Op 1 november trad
in dienst de heer S.I. The, die per 1 december werd aangesteld als
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bibliothecaris, Hij nam op deze datum de dagelijkse leiding in de
bibliotheek over van mevr. A. Lie-Rooseman, die op 1 december de
dienst verliet.
De telefoniste mevr. J.P.M. Huiberts verliet per 15 december de dienst
van het Mathematisch Centrum, Met ingang van 16 december werden haar
werkzaamheden overgenomen door mej. M. Bijderwieden.
Voor de volledige samenstelling van het personeel per 31 december 1965
wordt verwezen naar de achter in dit jaarverslag opgenomen lijst,

E. Gebouw
In verband met de ontwikkelingen in de computerafdeling was het noodzakel i jk enige ingrijpende voorzieningen te treffen aan het gebouw.
Dit betrof ondermeer de inrichting van een ruimte op de parterre, bestemd voor de bestelde electronische rekenmachine EL-XS.
Het bouwkundige gedeelte van de werkzaamheden, alsmede de electrici teitsvoorzieningen en de installatie van een airconditioningsyst eem
kwamen in de loop van 1965 gereed.
Daar het efficiënter werd geacht de gehele computerafdeling op de begane grond te huisvesten, werden op de parterre tevens lokalen ingericht voor de installatie van de Xl en de plaatsing van de flexowriters,
alsmede werkruimten vrijgemaakt voor programmeurs en operateurs.
Een en ander was mogelijk doordat enkele lokalen waren vrijgekomen na
het vertrek van Electrologica in 1964. Wel was het nog noodzakelijk
de keuken te verplaatsen naar een noodruimte op de binnenplaats.
De verplaatsing van de Xl en de flexowriters naar de begane grond
bracht met zich mee, dat op de tweede verdieping een lokaal vrijkwam,
dat werd ingericht als assistentenkamer,
De personeelsverdelin g over de verschillende lokalen werd zeer ongunstig
beïnvloed door het nijpende ruimtegebrek, waarmede het Mathematisch
Centrum te kampen heeft.
Het was helaas ook dit jaar niet mogelijk door een uitbreiding verbetering te brengen in de huisvesting.
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F. Technisch e apparatuu r
De aflevering van de in het vorige jaar bestelde electronis che rekenmachine EL-X8 kon in 1965 nog niet plaatsvind en. Verwacht wordt dat
begin 1966 de machine zal kunnen worden geïnstalle erd.
De hoge eisen die aan temperatu ur en vochtighe id gesteld worden in
de ruimte waarin de EL-X8 zal worden opgesteld , maakten het noodzakelijk in de daarvoor bestemde lokalitei t een aircondit ioningins tallatie aan te leggen.
Aan het eind van dit jaar werd een order geplaatst voor vier flexowriters, noodzakel ijk i.v.m. de uitbreidin g van de werkzaamh eden.

Om het vele reproducti ewerk tot uitvoerin g te kunnen brengen, werd
besloten, de in gebruik zijnde offset-ma chine te vervangen door een
moderner en sneller apparaat.

G. Financiën
Met betrekkin g tot de financiën van het Mathemati sch Centrum over 1965
wordt gerapport eerd door de heren Van Dien, van Uden & Co., accountan
ts.
Ook in 1965 ontving het Mathemati sch Centrum belangrijk e subsidies ;
all ereerst zij vermeld de grote financiële steun die werd verleend
door de Nederland se Organisat ie voor Zuiver-We tenschapp elijk Onderzoek
(Z.W.O.), welke organisat ie zowel voor het uitoefene n van wetenscha ppelijke werkzaamh eden alsook voor de financieri ng van de EL-X8 en bijkomende apparatuu r grote bedragen ter beschikkin g stelde.
Wederom werden dit jaar subsidies ontvangen van de Centrale Organisat
ie
voor Toegepast -Natuurwe tenschapp elijk Onderzoek (T.N.O.) en de Gemeente
Amsterdam , welke laatste eveneens het gebouw, waarin het Mathemati sch
Centrum is gevestigd , ter beschikkin g stelt.
Van enige Nederland se bedrijven en instelling en werden donaties ontvangen, alsook vergoedin gen krachtens overeenko mst, o.a. van de zijde
van de N.V. Electrolo gica en de Universit eit van Amsterdam .
Uit voor derden uitgevoer de opdrachte n (met verschille nde bedrijven
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bestaan dienaangaande contracten) en voor het gebruik van de X1 ontving het Mathematisch Centrum eveneens inkomsten, alsook - zij het
van geringere omvang - uit de verkoop van pu blicaties en uit cursusgelden.

H. Bibliotheek
Aanwinsten
In dit verslagjaar kon de collectie worden uitgebreid met 396 boeken
en een 450-tal rapporten, deels door aanschaf, deels ook door ruil en
schenkingen. In het bijzonder zij vermeld de collectie boeken en manuscripten op het gebied van de getallentheorie, die door Dr. N.G.W.H.
Beeger aan het Mathematisch Centrum werd gelegateerd. De Culturele
afdeling van de Franse Ambassade in Amsterdam, "Maison Descartes ",
heeft een aantal wiskundige werken aan de bibliotheek geschonken.
Het aantal tijdschriftabonnementen werd met 20 uitgebreid , waarvan
een 12-tal door ruil werd verkregen. Als bijzonderheid dient te worden
vermeld dat door ruiling met het Wiskundig Genootschap van Moskou, van
het tijdschrift "Matematiceskii Sbornik" de l e jaargang (1866) tot en
met de 38e jaargang (1931) - op enkele nummers na - werden verworven.
Van de belangrijkste nieuwe tijdschriften volgen hieronder de titels:
- Acta Mechanica (Springer)
- Communications in Mathematica! Physics (Springer)
- Ekonomicko-Matematicky Obzor (Ceskosl.-Akad. Ved)
- I.E.E.E. Spectrum (lnst . of Electrical and Elec tron ic Engineers)
- Int ernationa l Journal of Computer Mathematics (Gordon and Breach)
-

Izves tija Akad, Nauk Moldavkoja, Kishinev (Seria F iz.-matem.)

- Izvestija na Matem. Inst. Bulgarska Akad. na Naukite
- Journal of differential Equations (Academie Press)
- Journal of the Institute of Mathematics and its Applications (Academie Press)
- Kybernetika (Kiev)
- Le Matematiche (Sem, matem. Univ. di Catania)
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- Notatos de Logica matemati ca ( I nst. de matem . u niv. Nae.
del Sur.
Bahia Bla nca)
- Public. I nstitu to di matemati co (Univ . degli studi di Trieste)
- Public. Centro di calcolo (Univ . degli studi di Trieste)
- Publicat ions of the research institut e for Mathema tica! Sciences
(Kyoto Unive rsity , Series A en B)
- Spizanij a Fyziko-M a tem. (Inst . Akad . Nauk Bulgaria )
- Transact ions o f the Academy of S c iences of the USSR (Mathem.
Series ,
vertalin g van de Izvestij a Akad. Nauk SSSR)
Centrali satie
Als een belangri jke verbeter ing kan worden genoemd de centrali
satie
der afdeling sbiblioth eken. De collecti es van de verschil lende
afde lingen zijn sinds juni 1965 overgebr ach t naar é én ruimte naast
de
leeszaal .

Evenals voo rgaande jaren werd ook dit jaar een boekente ntoonste
lling
van leer- e n studiebo eken, verbonde n aan de vacantie cursus
voo r l eraren
bij het V. H.M.O . , door de biblioth eek verzorgd .
Ui t l een
Het aantal uitlenin gen aan derden be droeg d it j aar 1600, t egen
h et
vorig jaar 1762 .

II. WETENSCHA PPELIJKE AFDELINGEN
Inleidin g
Met betrekki ng tot de werkzaam heden der vi er afdeling en van
het Mathematisch Centrum, welke onder A t / m D (blz. 1 4 e .v . ) gedetai
ll ee rd worden besproke n, zij hi e r vermeld dat in alle afdeling en cursusse
n, colloquia en voordrac hten werden georgani seerd, opdracht en werden
ui tgevoerd e n wetensch appelijke onderzoe kingen werden verricht ,
h etzij op
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eigen initiatief, hetzij op verzoek of in opdracht van derden . De resultaten van de wetenschappelijke werkzaamheden werden voor het merendeel in rapporten of andere publicaties vastgelegd.
Het Math ematisch Centrum onderhield ook in 1 965 vele contacten met
centra van wetenschap, industrie en bedrijfsl even zowel in binnenals buitenland.
Actief werd deelgenomen aan diverse congressen, conferenties en symposia, zowel binnen als buiten' onze grenzen.
Van de buitenlandse mathematici di e een kort bezoek aan het Mathematisch Centrum brachten worden genoemd (in volgorde van bezoek):
F . Ursell (Manchester University); H. Juricic(Centre de Recherches
Physiques, Marseille); S . Mardesié (Uni vers i ty Zagreb); A. Erdélyi
(University of Edinburgh); H.O. Kreiss (Chalmers Institute of Technology, Göteborg); W. Hayes

(Princeton University); R. Purves (Imperial

Col lege, London); N. Gohlschmidt (Frei e Universität, Berlin); D.M.G.
Wishart (Birmingham University); L. Kish (University of Michigan);
A.M.H. Verhagen (C.S.I.R.O., Australia); M.G. Wurte le (University of
California); V.L. Klee (Universi t y of Washington) ; K.W. Gruenberg
(University of London); A.E. Heins (University of Michigan); B. Despotovic (Beograd) .
Enkelen van hen hielden t i jdens hun verblijf alhier een voordracht in
het Mathematisch Centrum, te weten:
23 februari, Prof. F. Ursell

"Short-wave asymptoti cs of partial dif-

19 maart, Prof. S . Mardesié

" continuous images of ordered compacts".

fercntial equations".

23 maart, Prof. A. Erdélyi

"Singular perturbation problems".

30 maart, Prof . H.O. Kreiss

"on difference approximations of the
dissipative type".

14 april, Prof. W. Hayes

"Method of averaging in non-linear
differential equations" ,

24 mei, Dr. D.M.G. Wishart

"Queues with several servers".

15 september , Prof. V.L. Kl ee : "convex polytypes and linear programming".
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5 oktober, Dr. K.W. Gruenberg: "Free presentations of groups".
18 oktober, Prof. A.E. Heins : "some representation theorem for
certain partial differential equations".
Wat de educatieve taak betreft zij vermeld dat in 1965 16 cursussen en
colloquia door het Mathematisch Centrum werden georganiseerd, zowel in
als buiten Amsterdam; er stonden circa 30 lezingen op het programma,
die gedeeltelijk door niet aan het Mathematisch Centrum verbonden
binnen- en buitenlandse mathematici werden gegeven. De bijeenkomsten
werden zoals gewoonlijk in het voor- en najaarsrooster, alsmede in
afzonderlijke convocaties aangekondigd, die regelmatig aan belangstellenden werden toegezonden . De organisatie dezer activiteiten geschiedde
deels in samenwerking met andere wetenschappelijke instanties. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de afdelingsverslagen.
Van het merendeel der cursussen en voordrachten werden syllabussen
vervaardigd. Daarvoor geschikte syllabus sen en wetenschappelijke rapporten werden tegen een redelijke vergoeding beschikbaar gesteld dan
wel als ruilobject gebruikt in het verkeer met andere wetenschappelijke
instanties in binnen- en buitenland .
In een nieuwe serie "Me Syllabus" verschenen in druk de volge nde del en
van de Leergang Mathematische Bes liskunde:
1.1, F. Göbel en J. van d e Lune , Wiskundige Basi s kennis;
1.2, J. Hemelrijk en J. Kriens

, Kansrekening;

1.3, J. Hemelrijk en J . Kriens

Statistiek .

In de serie "Mathematica! Centre Tracts" verscheen:
H. Brandt Corstius, J.A.Th.M . van Be rckel en A. van Wijngaarden,
Forma! properties of newspaper Dutch, M.C. Tract no. 12.
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 hi e rna volgende afdelingsverslagen.

A.

VERSIAG VAN DE AFDELING ZUIVERE WISKUNDE

1, Personeel

De leiding van de afdeling berust te bij Prof.dr. P.C. Baayen.
Tot 31 mei was Prof. Baayen als sous-chef aan de afdeling verbonden;
per 1 juni werd hij benoemd tot chef, terwijl mevr. dr. A.B. Paalman-de Miranda met ingang van dezelfde datum tot sous-chef werd benoemd. Prof.dr. J. de Groot was als adviseur aan de afdeling verbonden.
De heer Baayen werd per l

januari benoemd tot buitengewoon hoogle-

raar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Per 1 juni werd hij tot
gewoon hoogleraar aan deze Universiteit benoemd. Tot 1 september
trad hij voorts op als docent bij de cursus tot opleiding voor de
akte M.0.-A uitgaande van het Nutsseminarium voor Paedagogiek.
Mevrouw Paalman- de Miranda kreeg verlof om voor een gedeelte van de tijd werkzaamheden op h et gebied van h et hoger wiskundeonderwijs buiten het Mathematisch Centrum te verrichten. Tot 1 juli
was zij belast met de leiding van een practicum-werkgroe p aan de
Universiteit van Amsterdam, terwijl zij vanaf 1 september aan deze
Universiteit een leeropdracht in d e "Analyse" vervulde.

De medewerker drs. D. Kruyswijk kreeg toestemming als docent aan
het Knorringa Avondlyceum (Gem. Amsterdam) op te treden .

De medewerker dr. W. Kuyk, die met verlof i n Canada verbleef, aanvaardde een benoeming tot associate professor aan de McGill Universiteit in Montrea l. Op zijn verzoek werd hem per 1 maart eervol ontslag verleend.
De medewerker dr. M.A. Maurice, di e met verlof in de Verenigde Staten verbleef, werd benoemd tot lector aan de Vrije Universiteit te
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Amsterdam. Ook h em werd op zijn verzoek eervol ontslag verleend , en
wel per 30 juni.
Per 1 septembe r werd tot assistent benoemd de h eer E. Wat te l. Nadat
de heer Wattel op 30 september met goed gevolg doctoraal examen afgelegd had werd hij per 1 oktober bevorderd tot me dewerker.
De heer J. van de Lune bl eef als assistent aan de afde ling verbonden.
De heer P. van Emde Boas , die op 17 september het candidaatsexamen
Wi s- en Natuurkunde cum laude aflegde, werd p er 1 oktober bevorderd
tot assistent.
Gastmedewerkers
Dr. J. Neggers bleef to t 15 juni al s g astmedewe rker bij de afdeling
werkzaam. De h eer Neggcrs was t even s als wete n schappelijk medewerker
verbonden aan de Univers it e it van Amsterdam.
In september voegde d e heer G.E. Strecker (Tulane University, New
Orleans) zich als gastmedewe rker bij de afdeling .
Voor de s ame n ste l ling van het personeel van de afdeli ng per 31 december 1965 zie blz. 78 van dit v e r slag .

2. We rkzaamh e d e n
a . Wetenschappelijke werkzaamheden
Prof . Baaye n hield z i ch bezig met topologische linearisering van
topologische transformatie-groep en werkend op metri sche ruimten.
Over dit onderwerp hield hij een voordrach t tijdens het Eerste Nederlandse Mathematische Congres, gehouden op 21 en 22 april aan de
Technische Hoges chool te Twente. Een onderzoek naar bepaalde combinator ische eigen schappen van eindige groepen en halfgroepen, verri c ht in samenwerking met d e heren Kruy swij k e n van Emde Boas, re··
s ulteerde in een tweetal rapporten (ZW 1965-006 e n ZW 1965-007).
Mevrouw Paalman-de Miranda zette haar bestudering van d e th eorie
d er topologische half groepen voort e n verrichtte een literatuurstudie
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op dit gebied ter voorbereiding van een tweede deel van haar monografie over topo l ogische halfgroepen. Tijdens het Eerste Nederlandse Mathematische Congres hield zij een voordracht getiteld "Eindig
voortgebra.chte commutat ieve halfgroepen", waarin een overzicht werd
gegeven van de topologische e n a lgebraïsche structuur van derge lijke
halfgroepen (zie rapport ZW 1965-10). Voorts bestudeerde zij intensief de Bohr-compact ificatie, terwijl zij ook tezamen met Prof. dr .
C .G. Lekkerkerker werkte aan de samenstelling van een syllabus van
een college over analys e.
De heer Kruy swijk zette zijn onderzoek betreffende pri emgetalexpon e nten in sommen van r eciproken voort. Over dit onderwerp hield hij
een voordrac ht, getit eld "Eindige harmonische sommen" op het Eerste
Nederlandse Mathematische Congres. Voorts onderzocht hij het gedrag
van commuterende functies. Een nevenresult aa t van dit onderzoek werd
vastgelegd in een intern rapport (WN 17). Een resultaat van de h eer
Kruyswijk over automorfe delers werd aanleiding tot het reeds genoemde onderzoek naar bepaalde combinatorisch e eigenschappen van
eindige groepen, in samenwerking met Prof. Baayen en de heer van
Emde Boas. Daarnaast bestudeerde de heer Kruyswijk de congruenti e
van Abel-Wi e f erich .

De heer Wat tel hield zich enige tijd bezig met groepen voorzien van
een ondergroepen-t opologie. Een onderzoek van de onderlinge samenhang van een aantal topo l ogi sche axioma's, verricht in s amenwerking
met de heren Strecker, van Emde Boas, en enige anderen, r esulteerde
in een volledige kla ssif i catie van deze axioma's (WN 18). Tezamen
met de heer Strecker bestudeerde d e heer Wat t el v e rder semi -reguliere ruimten e n minimale Hausdorff-ruim ten. In verband met het colloquium "Algebraïsche getal l en" (zie onder c(i )) , waarin hij een aantal voordrac hten hi eld , verdiepte d e h ee r Watte l zich in de abstracte algebra en de waarderingsth eorie.
De h eer van d e Lune bestudeerde een aantal onderwerpen uit de analyse. Hij hi e ld zich intens i ef bezig met Tauber- s tellingen en hun
1.oepassingen in de analytische getallentheori e e n gaf over dit
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onderwerp een interne cursus. Een incorrect gebruik van de sommatieformule van Euler op sommige plaatsen in de recente literatuur voerde tot een onderzoek dat resulteerde in een rapport (Z\'r 1965-11) •
Verder hield de heer van de Lune zich bezig met getallentheorie en
verdiepte hij zich in enige meetkundige onderwerpen. In het Oriënterend Colloquium "Groepentheorie en Lineaire Algebra" hield hij
enkel e v o ordrachten (zie onder c(ii)).
De heer van Emde Boas had een werkzaam aandeel in de reeds genoemde
onderzoekingen over bepaalde topologische axioma's, tezamen met o.a.
de heren Wattel en Strecker (zie rapport WN 1 8), en in de eveneens
reeds vermelde onderzoekingen over eindige halfgroepen, tezamen met
Prof. Baayen en de heer Kruyswijk (zie rapport ZW 1965-006). De resultaten van het laatstgenoemde onderzoek werkte hij nader uit voor
de halfgroep van alle zelf-afbeeldingen van een eindige verzameling
(rapport ZW 1965-009). Tezamen met ctrs. J. Aarts verrichtte de heer
van Emde Boas een onderzoek over compactificatie met continua; een
publicatie over de bereikte resultaten is in voorbereiding. In samenwerking met de heer Kruyswijk hield hij zich verder bezig met commuterende functies .
De heer Neggers hi eld zich bezig met een aantal onderwerpen die
verband houden met valuatie- theorie, en hi eld een voordracht over
enige resulta ten van deze studie in het stafcolloquium van de
Univers iteit van Amsterdam en op het wiskundig col loqu ium van de
onderafdeling der Wiskunde van de Technische Hogeschool te Delft.
Zijn studi e bracht hem er toe om zg . "quasi-vermenigvuldigingen"
in wil l ekeurige commutatieve ringen te onderzoeken; met behulp van
deze qua s i-ve rmenigvuldi gingen generaliseerde hij het begrip
"inertiaal automorphisme", bekend uit de theorie der waarderingsringen, tot commutatieve ringen in het algemeen. In de serie "Actualiteiten" sprak hij over "Afgeleiden op p-adische lichamen".
De h eer Strecker nam deel aan een aantal reeds eerder genoemde
topologische onderzoekingen, en hield zich verder intensief bezig
met cotopologie. Over dit laatste onderwerp hield hij in december
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e en voordracht in het stafcolloquium van de Universiteit van Amsterdam .

Evenals in vorige jaren verrichtten de medewerkers literatuurstudie
over een aantal onderwerpen uit de wiskunde, namen z ij van elkaars
onderzoekingen kennis en verleenden zij e lkaar hulp door geregelde
werkbesprekingen.
b. Werkzaamheden van con su ltatieve aard
De afdeling verstrek te verschillende malen adviezen aan medewerke rs
van andere afdelingen e n aan p e r sonen en instel l ingen buiten het
Mathematisch Centrum.
Ook had zij het toezicht op de bibliotheek, o.a. wat bet reft aan te
schaf fen boe ken e n tijdschriften, h e t bijhouden van d e systematische
cata logu s , het organiseren van d e boeken-tentoonst e lling voor de
Vacantie- cursus V.H . M.O., e tc.
Mevrouw Paalman-de Miranda bra c ht als adviseuse van d e bibliotheek
een gedeelte van haar werktijd daar door . De heer Kruy swijk assisteerde eveneens bi j de werkzaamheden van de bibliotheek; met name
n am h i j d e c atalogise ring op zich van de nala ten schap van dr . N.G.
W.H. Beeger.
Evenals in vorige jare n schreven de medewer k e r s een aantal recens ies voor de

~tath ematica l

Reviews en h et Zentralblatt für Mathema-

t ik und ihre Grenzgebiete, en beoordeelden zij een aantal manusc ripten.
c . Co lloquia en werkzaamheden van educatieve aard
(i) ~~!!~g~~~

Het colloquium "co-topologie", georganiseerd in samenwerking met h et
Mathematisch Insti tuut van d e Universiteit van Amsterdam, werd in
het v oorjaar voortgezet , Mevrouw Paalman-de Miranda e n Prof. Baayen
hie lden voordrachten in di t colloquium; ook d e heer van Emde Boas
behoorde tot de deelnemers.
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In het voorjaar werd begonnen met een colloquium "Algebraïsche
Getallentheorie" onder leiding van Prof.dr. F. van der Blij (Utrecht).
De heer Wattel hield in dit colloquium enige voordrachten; Prof.
Baayen, mevrouw Paalman-de Miranda en de heren Kruyswijk, van de Lune
en van Emde Boas behoorden tot de deelnemers. Dit colloquium wordt
in 1966 voortgezet.
Voorts namen een of meerdere medewerkers van de afdeling deel aan
de volgende colloquia en cursussen buiten het Mathematisch Centrum:
Stafcolloquium

(Universiteit van Amsterdam);

Colloquium "Ergodentheorie"

(Universiteit van Amsterdam);

Algemeen Colloquium

(Vrije Universiteit);

Werkgroep "Topologische Halflicham en"

(Vrije Universiteit).

(ii) 2:!~~!~:~~~~-~2!!29~!~-~22:_!~:~:~~-Y~~~~~2~-!~-~~!~E~~-~~
2~~~~!~~

Het oriënterend colloquium "Groepentheorie en Lineaire Algebra"
werd i n het najaar voortgezet. Voor dit colloquium, waarin mevrouw
Paalman-de Miranda, Prof. Daayen en de heer van de Lune voordrachten hielden, bleek wederom grote belangstelling te bestaan. De
voorbereiding was in handen van een adviescommissie , die als volgt
was samengesteld:
Dr. H. Mooy (Amsterdam); Drs. C.J. Alders (Haarlem); R. Troelstra
(Hilversum); E. Algra (IJmuiden); W.P.J. Koster (IJmuiden-Oost);
Dr. W.J . Fuss (Aerdenhout); Dr. A. van Dop (Hilversum); Dr. E.B.
Plooy (Zevenbergen); Drs . J.H. Bos (Zaandam).
Namens het Mathematisch Centrum had Prof. Baayen in de commissie
z itting tot 1 september; na 1 se pt ember nam mevrouw Paalman-de
Miranda deze taak van hem over.
Gezien de grote belangstelling voor de colloquia in deze serie ,
besloot de advi escommissie ook in het najaar een dergelijk colloquium te organiseren . Als thema werd gekozen "Lineaire algebra en
Galois- theorie". Een zes-tal bijeenkomsten werd belegd welke zeer
goed werden bezocht . In deze bijeenkomsten spraken mevrouw Paalmande Miranda en Prof. Baayen. Dit col loquium zal in 1966 worden voort gezet .
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De Vacantie- c urs us voor leraren en andere belangstell e nden, die
jaarlijks met medewerking van de afdeling wordt georganiseerd,
werd ook in het verslagjaar gehouden . Als centraal thema van de
cursus werd gekozen het onderwerp "Getallentheorie" ; vier sprekers
hielden voordrachten, t.w.:
Prof.dr . P. Mullender,

Iets over meetkunde der getal l en; in het
bijzonder, producten van lineaire vormen;

Prof.dr. A.F. Monna,

P-adische getallen;

Prof.dr. S . C. van Veen, De roosterpunten in h et platte vlak;
Prof . dr. J . Popken,

De reële getallen van getaltheoretisch
standpunt uit bekeken .

Op verzoek van d e adviescommissie we rd besloten deze cursus bij
wijze van e xperiment op twe e plaatsen t e houden, en wel te Amsterdam op 31 augustus en 1 september en te Eindhoven op 1 en 2 septemb e r. In beide plaatsen bleek ruime belangstelling te bestaan (in
Amsterdam nam e n 111 pers onen aan de cursu s deel, in Eindhoven bed roeg het dee lne mertal 16). De voorbe r e iding van de vac antie-cursu s
be ru s tte bij de re e ds genoemde advi es commissie, s amenges teld uit
vertegenwoordige r s van onderwijscentra in Nederland. De ze commissie
werd verrijk t door h e t

toe trede n van de h e ren Lambe rs, Groot e ndorst

e n Solberg, en i s nu als volgt samengesteld:
Dr.ir. B. Groe n e veld (Waalre ), voorzitt e r; Dr. H.A. Gribnau (Haarl e m); Prof.dr. G.H.A. Grosh e ide F.Wz n. (Amst e rdam); Drs. J.F. Huff e rman (Zeist); Prof.dr. F. Loons t ra (Den Haag); Drs. Th.H.M. Lambe r s

(Amstelvee n); Dr. A.W. Groot e ndors t

(Den Haag); Drs . J.W. Sol-

berg (Eindhoven); Dr. P.G.J. Vrede nduin (Oosterbeek) en Prof.dr.
P.C. Baayen, we lke laatste de Raad Van Beheer van h e t Mathematisch
Ce ntrum in de commissie vertegenwoordigde.

De in 1964 onder auspiciën van het Mathematisch Ce ntrum in Den
Haag aangevangen cursus "Spe ciale functi e s" door Prof. B. Meul e nbe ld werd medio 1965 afgesloten.
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Deze serie lezingen werd wederom voortgezet.
Dit jaar werd door 6 wiskundigen het woord gevoerd, t .w.:
27 januari,

Prof.dr. T.A. Springer, Quaternionen ;

17 februari, Prof .dr. A.H.M. Levelt, Substitutie van Machtreeksen;
24 maart,

Prof.dr. Ph. Dwinger,

19 mei,

Prof. J.J. de Iongh,

Representatiestellingen;

27 oktober,

Prof .dr. G. Helmberg ,

Wiskundige grondslagen van het

Toepassingen in de algebra en

topologie vanenige verzameling-theoretische resultaten;

mixen van cocktails en het kneden van deeg;
24 november, Prof.dr. W.T. van Est,

De topologie van algebraïsche

krommen.
(vi) "Actualiteiten"
Door medewerkers van het Mathematisch Centrum werden onder auspicitin van de afdeling twee voordrachten gehouden in de serie ''Actualiteiten". Deze voordrachten waren:
F . Göbel,

Bal lot-problemen;

J. Neggers, Afgeleiden op p-adische lichamen.
In verband met het fei t dat het Wiskundig Genootschap de traditionele zaterdagmiddag-vergaderinge n heeft gestaakt, is de serie "Actualiteiten" s inds maart voorlopig geschorst.

3. Publicaties

003

J. Neggers,

Quasi-multiplications and inertial
automorphisms I, 13 p.

006

007

P.C. Baayen, D. Kruyswijk

A combinatorial problem on finite

and P. van Emde Boas,

semigroups, 23 p .

P.C. Baayen and D. Kruyswijk, A note on the multiplicative
semigroup of t he residue classes
modulo n, 14 p,
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009

P. van Emde Boas,

A combinatorial problem on the
semigroup of all transformations
of a finit e set, 7 p.

010

A.B. Paalman-de Miranda,

Eindig voortgebrachte commutati eve h al fgroepen, 5 p.

011

J. van de Lune,

Enkel e o pmerkingen over he t gebruik van de somma tieformule van
Euler, 7 p.

WN 17 D. Kruyswijk,

Een continue functie met sterk
transfiniete omkering, 4 p.

WN 18 P. van Emde Boas,

De onderlinge afhankelijkheid

D. Mantel, J . van der Slot,

van e en aantal topologis che

G.E. Strecker en E . Watt e l,

a x ioma's die verband houden met
het K-axioma, 16 p.

P.C. Baayen and Z. Hedrlîn,

The existence of well distributed
s equences in compac t spaces. Proc .
Kon. Ned . Akad., Serie A, 68 (1965),
221-228.

P.C. Baayen,

Linearization in Hilbert-spaces.
Nachrichte der Osterreichische
Mathematisch e Gesellschaft, 79
(1965), 41.

P.C. Baayen,

De continuüm-hypothese. Een onoplosbaar probleem. Geloof en Wetenschap, 63 (1965 ) , 21-32.

P.C. Baayen ,

Opmerkingen over de verzame linge ntheoret ischc topologie. Euclides,
41 (1 965) , 33-58 .

P .C. Baayen en G. Helmberg,

On families of equi-uniformly
distributed sequences in compact
spaces. Math. Annalen , 161 (1965),
255-278.
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Oriënterend colloquium "Groepentheorie en Lineaire Algebra"
(A.B. Paalman-de Miranda, P . C. Baayen) 69 p.

1)

Oriënterend colloquium "Lineaire Algebr a en Galoistheorie"
(A.B. Paalman-de Miranda) 28 p.
Vacantie-cursus 1 965: "Getallentheor.i,e" (P. Mullender, A.F. Monna,
S.C. van Veen, J. Popken) 47 p.
Interne cursus "Tauberstellingen met als toepassing een afleiding
van de priemgetal stelling" (J. van de :Ume) 41 p.
"Uitbreiding van Valuaties" (E. Wattel, in het kader van het
colloquium "Algebraïsche Getallentheorie") 9 p.

In deze, onder auspiciën van de afdeling Zuivere Wiskunde georganiseerde lezingenserie, verschenen de volgende syllabi:
001 T.A. Springer, Quaternionen, 8 p.
004 A.H.M. Levelt, Substitutie van Machtreeksen, 14 p.
005 Ph. Dwinger,

Toepassing in de algebra en topologie van enige
verzamelingentheoretische resultaten, 5 p .

008 G. Helmberg,

Wiskundige grondslagen van het mixen van cocktails en het kneden van deeg, 9 p.

d) Serie "Actualiteite n"
In de serie "Actualiteiten" verscheen het rapport
002 F . Göbel,

Ballot-problemen (S 339) 10 p.

l) Gedeeltelijk gereedgekomen in 1964.

B.

VERSIAG VAN DE AFDELING TOEGEPASTE WISKUNDE

1. Personeel

De afdeling stond onder

leid~ng

van Prof.dr. H.A. Lauwerier.

Voor de samenstelling van het personeel per 31 december 1965
zie blz. 78 van dit . jaarverslag.
De sous-chef Prof.dr. E.M. de Jager verliet, na zijn benoeming tot
gewo~n

hoogleraar aan de Technische Hogeschool Twente, op 1 maart

het Mathematisch Centrum. Hij werd opgevolgd door drs. R.P. van de
Riet.
De gastmedewerker Prof.dr.ir. W. Eckhaus werd per 1 september benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Technische Hogeschool Delft,
en verliet op deze datum het Mathematisch Centrum.
De assistent G.J.R. Förch werd, na het afleggen van het doctoraal
examen in maart, per 1 april bevorderd tot medewerker.
Voorts verlieten de medewerker drs. C. Hoede per 1 september en de
assistent drs. J.F. Frankena, die in september het doctoraal examen
aflegde, per 1 oktober het Mathematisch Centrum. Zij aanvaardden
beiden de functie van we tenschappelijk medewerker aan de Technische
Hogeschool Twente.
Twee nieuwe medewerkers werden aangesteld, te weten mevr. ir. M.P. van
Ouwerkerk-Dijkers per 1 september en ir. E.R. Paërl per 1 oktober.

2. Werkzaamheden
De werkzaamheden vallen in drie categorieën uiteen, te weten:
a. Wetenschappelijke werkzaamheden.
b. Werkzaamheden van consultatieve aard.
c. Werkzaamheden van educatieve en representatieve aard.
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(Voor de verschillende we rkzaamheden staat een nummer, dat v e r wi j s t
n aar een intern opdracht e nsysteem).
a. Wetenschappelijke werkzaamheden

Onderzocht werd e e n differentie-schema voor de vergelijking
van het gemengde type van Chaplygin, met behulp van de resultaten voor de Tricomi-vergelijking.

155. ~~~~~~-9P!9~~!~~~~-Y~~-!~_9E9~-P~E!!~!~_9!!!~E~~!!~~!:Y~E~~!!J:.

~!~~~~
Een theoretische verhandeling (TN 43) werd opgesteld over de
zwakke oplossingen van le orde partiële differentiaal-v e rgelijkingen van het hyperbolische type.

Een numerieke oplossing voor de chromatografie-vergelijkingen
werd gecon s trueerd met behulp van een methode aangegeven door
P. Lax en B. Wendroff.

157. ê!~~!!!!~!!_Y~~-9!!!~~~~!!~:~~~~~~~~
Ten behoeve van het colloquium "stabiliteit van differentieschema's" (zie c ) werd een literatuur-onderzoek verricht, in
het bijzonder wat betreft het Russische werk op dit gebied.
Het onderzoek betrof verder het gedrag van viscositeitstermen.

158. P!!!E~~!!~-!~-~~~-~!~
Voortbouwend op methoden die bij de behandeling van het Noo r dzee probleem ontwikkeld werden, is een begin gemaakt met berekeningen over diffractie in een rechthoekige wig.

Een literatuur-onderzoek werd verricht over de representaties
van de Lorentzgroep. Tevens werd een aanvang gemaakt met de
bestudering van de transformatie-wijze van alle lichtlijne n in
de vier-dimensionale tijd-ruimte bij Lorentz-transformatie.
Het onderzoek zal worden voortgezet.
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Met behulp van asymptotische ontwikke lingen werd een verbeterde behandeling van het schip-golf probleem gegeven (beschreven
in TN 41).

161. ?a:!!~!~-~!!!~:~~!!~~!~~:~~!!J~!~~~~-~~!-~~~-~!~!~~-P~:~~~!~:
Een publicatie werd samengesteld over het singuliere storingsprobleem.
Ten behoeve van het colloquium "Partiële diff erentiaalvergelijkingen met een kleine parameter'', werden uitgebreide onderzoekingen verricht, te weten:
a) Onderzoek naar "meersoortige tijdschalen" methode.
b) Onderzoek naar parabolische grens lagen.
c) De theorie van Langer.
d) De P.L.K. methode.
e) Het werk van Kaplun.

Een literatuur-onderzoek werd verricht.
Een aanvang werd gemaakt met een onderzoek op het gebied van
"comparison theorems".

Het bestaande ALGOL 60 programma voor de berekening van de
hoogte van de Noordzee, werd aanzienlijk verbeterd door onderzoekingen over de interne stabiliteit van het gebruikte differentie-schema en onderzoekingen met betrekking tot niet uniforme roosters en willekeurige kusten.

Een begin werd gemaakt met een studie over groepentheorie i.v .m.
het Ising-probleem.

Met behulp van congruente hypergeometrisehe functies werd een
betere beschrijving gegeven van de Poiseuille-stroming in een
chemische reactor, dan tot nog toe bekend was.
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Het onderzoek, dat reeds in 1964 aanving, naar de mogelijkheden om met behulp van de rekenmachine algebrarsche operaties uit te voeren door middel van ALGOL 60 programma ',s, werd
voortgezet. Dit resulteerde o.a. in een programma dat de Taylorreeks-ontwi kkeling van functies gedefiniëerd door het Cauchyprobleem, berekende. Dit programma werd gebruikt voor het zogenaamde " Blunt body" probleem.
Het onderzoek naar algemenere methoden en andere toepassingen
duurt voort.
b. Opdrachten en consulten

Opdrachtgever: een FOM-laboratori um.
Over een Bessel-achtige vergelijking werd een advies verstrekt.

Opdrachtgever : een overheidsinst elling.
In samenwerking met de opdrachtgever werd een publicatie over
het, ten dele in 1964 en ten dele in het verslagjaar, verrichte
onderzoek met betrekking tot de diffusie van bepaalde stoffen
door twee aan elkaar grenzende media met verschillende diffusiecoëfficiënten, voorbereid.
Deze publicatie zal in 1966 verschijnen.

Opdrachtgever: een universiteit.
Bestudeerd werd het massatrans port in een gelijkstroombo og en
in een laminaire vlam. Een bevredigend mathematisch model kon
worden opgesteld. Resultaten van de berekeningen werden verwerkt
in publicaties van de opdrachtgever; een eigen publicatie is in
voorbereiding.
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Opdrachtgever: een research-laboratori um van een industrie.
Het onderzoek naar de tweecte orde benadering van de oplossing
van een aantal partiële niet-lineaire different iaal-vergelijkingen, die de beweging beschrijven van golven op het oppervlak van een vloeistof dat oppervlakte-actiev e stof ( zeep) bevat, werd voortgezet. Met name werden de zogenaamde nulde orde
termen beschouwd.
Een uitbreidi ng van het reeds bestaande ALGOL 60 programma is
in bewerking. Met dit programma worden de algebraîsche subst ituties uitgevoerd die nodig zijn om het probleem op te lossen,

Opdrachtgever: een overheidsinstellin g.
Resultaten van een onderzoek met betrekking tot een aantal
eerste orde niet-lineaire differentiaal-verg elijkingen, werden door de opdrachtgever gebruikt in een publicatie.
133. Noordzee-onderzoek
Opdrachtgever: een overheidsinstellin g.
Voor een aantal door de opdrachtgever opgegeven windvelden
werden de waterhoogten van de Noordzee berekend, met behulp
van een ALGOL 60 programma (zie a 180).

Opdrachtgever: een research-laboratori um van een industrie.
Ter oplossing van de stroming van vloeistof, waarin oppervlakteactieve stof is opgelost, in een horlogeglas, werd voorlopig
de stroming van deze vloeistof op een hellende vlakke plaat
bestudeerd. Voor de oplossing van de bewegingsvergelijk ingen
kon een goede benadering worden gevonden.

De benadering die voor de oplossing van de diffusie-vergelijking werd verkregen is nog onderwerp van studie .
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Opdrachtgever: een gemeentelijke instelling.
Een advies werd verstrekt met betrekking tot het probleem om
storingen in een magnetisch veld op te hef fen met behulp van
electronische apparatuur.
c. Werkzaamheden van educatieve en representatieve aard

De werkgroep die een drietal malen bijeenkwam in het verslag-

jaar werd bezocht door Prof. Lauwerier en de heren van de Riet
en van der Houwen.
De heer v.d. Riet hield op een dezer vergaderingen een voordracht
over "Algebraïsche bewerkingen in ALGOL; het Cauchy-probleem".

102.

g~!!~9~!~~-~ê!!!~!~-~!f!~!~~!!êê!~~:~~!!j~!~~~~-~~!-~~~-~!~!~~
Eê!ê~~!~!

Dit colloquium, reeds begonnen in 1964, werd in het verslagjaar voortgezet en afgesloten.
De leiding berustte bij Prof. Lauwerier en Prof. Eckhaus.
Voordrachten werden gehouden door Prof, Eckhaus, Prof, de Jager,
Prof. Lauwerier, en de heren Frankena, van der

H~uwen

en Nuis,

alsmede door de heer D. Dunnebier, student aan de Universiteit
van Amsterdam.

In samenwerking met de Rekenafdeling werd een aanvang gemaakt
met een colloquium over de stabiliteit van differentie-schema's
voor differentiaalverge lijkingen van het parabolische type .
In dit colloquium dat onder leiding staat van Prof. van Wijngaarden en Prof. Lauwerier werden voordrachten gehouden door
de heren van de Riet en van der Houwen.

De heer Hoede hield vier voordrachten over het Ising-probleem,
en besloot daarmee een serie voordrachten, waarmede in 1964
een begin werd gemaakt .
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Prof. Lauwerier en de heren Nuis, Bavinck, Hoede en van de Riet
bezochten het

Eerste Nederlandse Mathematische Congres

te Twente,

op 21 en 22 april. De laatste drie hielden voordrachten over respectievelijk:
"Een diffusi e probleem uit de spectro-chemie",
"Problemen rond de diffusievergelijkin g" en
"Algebraïsche operaties met behulp van ALGOL 60".

De heer Nuis bezocht voorts het NATO Advanced Study Institute, van
6 - 18 september te Padua, Italië.
Het onderwerp was: "stability problems of solutions of differential
equations".
!:~~~~g-~~

Prof. Lauwerier hield op uitnodiging van het genootschap "Johann
Bernoulli" op 10 april te Groningen een lezing over "symmetrie".
Prof. Eckhau s hield op uitnodiging van het "Weizmann Institute of
S c ienc e s " te Rehovoth (Israël)

van 3 tot 17 januari een zestal

lezingen over "Niet- lineaire stabiliteitstheori e".

Prof. Lauweri e r en Prof. Eckhaus waren gedurende enige tijd als gecommitt e erden betrokken bij eindexamens van het V.H.M.O.

3. Publicaties, rapporten, etc.
M. van den Tempel and

Damping of Waves by Surface-Active Materials.

R.P. van de Riet,

J. of Chem. Phys. 42 (1965), 2769-2777.

De volgende publicatie kwam in manuscriptvorm gereed en zal verschijnen in de Archive for Rational Mechanics:
W. Eckhaus and

Singular perturbation problems for linear

E.M. de Jager,

partial differential equations of elliptic
type.
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Voorts werden de volgende rapporten en notities gepubliceerd:

TW 96 R. P. van de Riet, Alge braic operations

i~

ALGOL 60, A second

order problem, 40 p.
TW 97 R.P. van de Riet, Algebraic operations in ALGOL 60, The

Cauchy problem I, 37 p.

TW 93 H. Bavinck,

Mass transport through arcs and flames,
12 p.

TN 39 H.A. Lauwerier,

The deformation of a square wave by a
linear filter, 7 p.

TN 40 C. Hoede,

Enige voordrachten betreffende het Isingprobleem, 63 p.

TN 41 S.J. Bijlsma,

Kclvin's schip-golf probleem, 33 p.

TN 42 J.F. Frankena,

De tweede methode van Lyapunov en haar
toepassing op het stabiliteits-probleem
bij stelsels partiële differentiaal-vergelijkingen, 62 p.

TN 43 G.J.R. Förch,

Het Cauchy-probleem voor hyperbolische
systemen quasi-lineaire partiële differentiaal-vergelijkingen van de eerste orde
in twee onafhankelijke variabelen, 40 p.

TN 44 H.A. Lauwerier,

A note on Landen's transformation, 4 p.

Tenslotte dient vermeld te worden dat M.C. Tract no. 13 getiteld
Asymptotic Expansions, geschreven door Prof. Lauwerier, gereed
kwam en aanvang 1966 zal verschijnen.
De volgende sy llabi verschenen in het verslagjaar:
1. Colloquium: Partiële differentiaal-vergelijkinge n met kleine
parameter (D. Dunnebier, W. Eckhaus, J.F. Frankena, P,J, van
der Houwen, E.M. de Jager, H.A. Lauwerier, J. Nuis) 251 p.
2. Colloquium: Stabiliteit van differentie-schema's (P.J. van
der Houwen, R.P. van de Riet) 59 p.

c.

VERSIAG VAN DE AFDELING MATHEMATISCHE STATISTIEK

1. Personeel

De afdeling stond onder leiding van Prof . dr. J. Hemelrijk.
Op 1 januari werd de sous-chef dr. W.R. van Zwet benoemd tot lector
in de Mathematische Statistiek aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
De heer van Zwet bleef als adviseur aan de afdeling verbonden.
Gedurende de ee rste helft van het jaar vervulde hij een visiting
associate professorship aan de University of Oregon.

De adviseur Prof ,dr . J.Th. Runnenburg verbleef vanaf september in
Amerika, waar hij gasthoogleraar was aan de University of North
Carolina.
Dr.· J. Fabius volgde de heer van Zwet op als sous-chef van de subafdeling Mathematische Statistiek. Van 1 januari tot 15 juli vervulde
de heer Fabius een leeropdracht in de Mathematische Statistiek aan
de Rijksuniversiteit t e Leiden. Voor het studiejaar 1965-1966 aanvaardde hij een l eeropdracht in de Waarschijnlijkheids rekening aan
de Universiteit van Amsterdam.
Dr. G. de Leve werd per 1 januari benoemd tot buitengewoon hoogleraar
in de Besliskunde (in het bijzonder de bedrijfseconomische toepassingen) aan de Universiteit van Amsterdam.
Drs. R. Helmers werd op 9 december aangesteld als

wetenschappelij~

medewerker.
De heer Th. Junius werd na het slagen voor het candidaatsexamen
Econometrie op 8 oktober, bevorderd tot wetenschappelijk assistent.
Drs. P. van der Laan, sinds 1 960 als medewerker in dienst van de
afdeling, verliet de dienst per 15 januari om een functie te aanvaarden in de industrie.
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Op 1 maart verliet de heer M.J .W. Jansen, technisch assistent, wegens
studieredenen de dienst.
Per 1 april verliet de medewerker dr. C. G.C. van Herk wegens het
bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd de dienst van het Mathematisch Centrum .
Per 16 mei werd de heer K.J. Arwert, technisch assistent, beroepen
tot gereformeerd predikant te Balk (Fr.) en verliet de dienst van het
Mathematisch Centrum.
Dr. A. Mait ra, gedurende een jaar gastmedewerker bij de afdeling, keerde

eind november t eru g naar India.
Per 1 september verl i e t mevr. J.C. Verkade-Jageri nk de dienst. De
technische assistent J. Hilleb rand werd hierna belast met werkzaamheden t.b .v. d e afde lingsbiblioth eek e n andere admini stra tieve werkzaamheden.
De heer .J.M. Anthonisse, die met ingang van januari bevorderd werd

tot wetenschappel ijk assi stent, moest wegens het vervullen van de
militaire dienstplicht zijn werkzaamheden bij het Mathematisch Centrum onderbreken .
De technische assistent A.C. IJsselstein werd per 1 nove mber overgeplaatst naar de Rekenafdeling.
De afdeling verleende gastvrijheid aan enige assistenten van het Instituu t voor Toepassingen van de Wiskunde en aan een assistent van het
Instituut voor Actuariaat en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam.
Voor de volledige samenstelling van het pe r soneel van de afdeling per
31 december 1965 zie blz. 79 van dit verslag.

2. Werkzaamheden
De werkzaamheden kunnen worden onderverdeeld in de categorieën theoretisch onderzoek (a), consul ten (b), cursussen en colloquia (c) en
werkzaamheden t.b.v. commissies, werkgroepen en besturen (d).
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~!g~~~~~-!~!~!~!~g
De heer Oosterhoff verrichtte in samenwerking met de heer van der
Laan een onderzoek over Monte-Carlo-schattingen v an de onderscheidingsvermogens van enige verdelingsvrije toetsen. Op de Statistische Dag
van de Vereniging voor Statistiek werd in een lezing de gebruikte
methode toegelicht. Bij deze zelfde gelegenheid sprak de heer Molenaar over zijn onderzoek inzake ontmengingsmethoden voor twee normale verdelingen en de heer Mokken over de ontwikkeling van een standaard-toetsingsprogramma.
De 35e z itting van het International Statistica! Institute, gehouden
te Be lgrado werd door vijf leden van de afdeling bijgewoond. Op deze
conferen tie hield de heer Molenaar een voordracht over mengsels van
verde lingen, de heer Maitra over de resultaten van zijn onderzoek
inzake stabiele

maattrouwe transformaties en de heer Göbel over

wachttijden. De teksten van deze lezingen verschenen als rapporten
van de afdeling. Verder woonden ook de heer Fabius en Prof. de Leve
de conferentie bij.
Het 9e congres van de European Organization for Quality Control, dat
in het najaar te Rotterdam werd gehouden, werd bijgewoond door Prof.
Hemelrijk, die een voordra cht hield over a priori verdelingen in de
industrie.
Wat betreft het theoretisch onde rzoek op het gebied van de Mathematische Besliskunde zijn lezingen over Markov-programmering door
Prof. de Leve en de heer Maitra gehouden voor respectievelijk de
Sectie Operationele Research van de Vereniging voor Statistiek en
voor het Colloquium Wis- en Besliskunde. Gedeeltelijk werden de resultaten van de onderzoekingen vastgelegd in rapporten. Zo verschenen
er o.a. publicaties over lineaire- en dynamische programmering, over
de theorie van één- en meertrapsbeslissingsproblemen en over wachttijden. Bij een gedeelte van de onderzoekingen werd assistentie
verleend door Prof. J. Kriens.
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Zowel op het gebied van de Mathematische Besliskunde als de Mathematische Statistiek werd voortgegaan met de ontwikkeling en publicatie
van standaardprogra mma' s in ALGOL voor geregeld voorkomende statistische en besliskundige technieken. Van de programma's kon bij de
uitvoering van opdrachten veelvuldig gebrui k gemaakt worden, hetgeen
vaak een belangrijke vereenvoudigin g van de werkzaamheden betekende.
De gegeven consulten waren van zeer uiteenlopende aard. Onder de op-

drachtgevers bevonden zich zowel universitaire instellingen, biologen,
medici, psychologen, enz., als kleine en grote industriële instellingen. Meermalen werd assistentie verleend bij de statistische analyse
van waarnemingsm ateriaal t.b.v. academische proefschriften . Herhaaldelijk gaf een opdracht aanleiding tot een nader theoretisch onderzoek, dat buiten het kader van de eigenlijke opdracht viel.
Bij de uitvoering van werkzaamheden werd veelvuldig gebruik gemaakt
van de electronische rekenmachine Xl.
Met praktische problemen op het gebied van de mathematische besliskunde werd de afdeling veelvuldig geconfronteerd bij besprekingen
met de industrie en het bedrijfsleven. Tot de bedrijven aan wie
advies werd verstrekt behoorden enkele ondernemingen, waarmede de
samenwerking geschiedde op contractuele basis.
Wat de educatieve werkzaamheden betreft, dient in de eerste plaats
de derde herhaling van de Leergang Mathematische Besliskunde, die
in het najaar begon, vermeld te worden. De tekst van de behandelde
stof kreeg een meer definitief karakter, daar zij werd uitgegeven
in de serie "Me Syllabus". Evenals bij de Cursus Besliskundig Analist,
in h e t najaar georganiseerd in samenwerking met twee andere instellingen, was het aantal deelnemers zeer bevredigend. De organisatie
en werkredactie van de cursus berustte bij het Mathematisch Centrum.
De overige cursussen die in 1965 gegeven werden zijn de cursus
Steekproeftheo rie bij accountantsco ntrole die reeds vanaf 1961
plaatsvindt, en de cursus Mathematische Statistiek, die in 1964
op uitnodiging van het genootschap "Johann Bernoulli" begon, en die
aan het begin van dit jaar werd afgesloten.
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Het colloquium Waarschijnlijkheidsrekening dat in samenwerking met
het Instituut voor Toepassingen van de Wiskunde van de Universiteit
van Amsterdam wordt gehouden, werd voortgezet, evenals het colloquium
Wis- en Besliskunde, waarin de heer Maitra een drietal lezingen hield
over Markov-programmering. Het colloquium van de Vereniging voor
Statistiek, dat in Utrecht plaatsvond, werd regelmatig door enkele
medewerkers van de afdeling bezocht.
Met betrekking tot commissies, besturen, e.d. kan vermeld worden,
dat de afdeling door verschillende van haar medewerkers in nationale
zowel als internationale organisaties was vertegenwoordigd. Tot lid
van het International Statistica!

Institute werd gekozen Prof. Run-

nenburg. In het bestuur van de Sectie Operationele Research van de
Vereniging voor Statistiek volgde de heer Weeda in het najaar Prof.
Kriens op. Prof. de Leve nam zitting in het syndicaat van de cursus
Besliskundig Analist, terwijl de werkredactie van deze cursus gevormd werd door de h eren Dorhout en van Toeren. Verder deden zich
geen wijzigingen voor in de functies die door leden van de afdeling
in commissies werden bekleed.
Naast de hiervoor reeds genoemde activiteiten moet nog worden vermeld
dat Prof. de Leve in september het congres van het Institute of
Management Science te Wenen bijwoonde. De heer van Zwet nam deel
aan het 5e Berkeley Symposium in California. Het Eerste Nederlandse
Mathematische Congres te Twente werd bijgewoond door de heer

Göbel,

en het Symposium Operationele Analyse te den Helder door de heer
Boschloo.
Een gedetailleerd overzicht van de verschillende werkzaamheden wordt
hieronder gegeven in de rubrieken a t / m d.

226 ~~!~~~:P!~~~~~~~-~~-~~~~~!~~~~-P!~~!~~~!!~~ (interne opdracht)
Ter voorbereiding van een publicatie over het oplossen van beslissingsproblemen met behulp van dynamische programmering werd een
literatuur-onderzoek betreffende dit onderwerp verricht. Mogelijk-
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heden voor het oplossen van een uit het bedrijfsleven afkomstig
probleem werden nagegaan.

Er werd een begin gemaakt met een onderzoek naar de optimale beslissingsregels bij enkele wachttijdsituaties in het wegverkeer.
Dit gaf aanleiding tot de bestudering van een speciaal type Markov-programmerings problemen.
230 Y~!~~!!~g~~!!j~-~~!~~~~~ (interne opdracht)
Met behulp van Monte-Carlo methoden werd het onderzoek naar de
onderscheidingsverm ogens tegen verschuiving van de twee-steekproeven toetsen van Wilcoxon, van der Waerden en Terry voortgezet. Over de gebruikte methode werd op de Statistische Dag van
de Vereniging voor Statistiek een lezing gehouden (zie punt 4),
waarvan d e tekst in Statistica Neerlandica is verschenen. Een
publicatie over de verkregen resultaten is in voorbereiding.
233 · ê!~~~P!~~!!~~~!!~ (inte rne opdracht)
In samenwerking met enkele accountantskantore n werd voortgegaan
met het opstellen van memoranda, waarin de steekproeftheorie,
speciaal gericht op toepassingen op administratief gebied, wordt
behandeld (zie punt 3; rapporten S 308 en S 334).
238 ~!~~~~!~~~~ (interne opdracht)
Het onderzoek van grondslagenproblem en werd afgesloten.

(Zie

ook nummer 260).
239 ~~g~~~!~~~~ (interne opdracht)
Aandacht werd besteed aan de verbetering van enkele rangschikkingsprocedures in ALGOL.
241 ~~!!~=~~~~!!!~~ (interne opdracht)
Het onderzoek inzake ratio-schatters werd afgesloten met de publicatie van rapport S 358 (zie punt 3).
246 ~~!!!~~!!~!~=-~~-!~~!~!~~~!~~~ (interne opdracht)
Incidenteel werd op het gebied der multivariate- en factoranalyse
enig onderzoek verricht.
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251 !22E~!E~g~~~!!~-~~~-~E~~!~~ (interne opdracht)
Een statistisch e analyse van woordtellin gen uit tien Nederlandse
dagbladen werd uitgevoerd. De resultaten werden in een M.C. - tract
samengevat ( zie punt 3; M. C.-tract nr. 12).
252 !!~~~~9!~~-PE~~E~~E!~~ (interne opdracht)
Een ALGOL-progr amma voor h et oplossen van kwadratisch e programmeringsprob lemen kwam gereed. Van verschillen de practische problemen werd nagegaan, hoe ze in een vorm gebracht kunnen worden,
waarin ze met standaardme thoden kunnen worden opgelost.
255 ~~~~~~!§_~~~-~~!9~!!~~~~ (interne opdracht)
Een overzicht van ontmengings methoden voor twee normale verdelingen werd gegeven in rapport S 344; voor de uitwerking van
voorbeelden werden enige ALGOL-progr amma's geschreven. Over
dit onderwerp werd een lezing gehouden op de Statistisch e Dag
van de Vereniging voor Statistiek (zie punt 4), waarvan de tekst
verscheen in Statistica Neerlandica (zie punt 3).

De resultaten van meer theoretisch e onderzoekin gen over mengsels
van verdelingen werden vastgelegd in rapport S 343. Hierover
werd een voordracht gehouden tijdens de 35e z i tting van het
Internati ona l Statistical Institute i n Belgrado ( zie punt 4).
Een uitbreiding van het onderzoek leidde tot een in februari
1966 te verschijnen publicatie (rapport S 353) en tot rapport
S 356 (zie punt 3).
260 ~~~!~~-~~~~9§!~~~~PE22!~~~ (interne opdracht)
Op zaterdag 16 januari werd voor de Vereniging voor Logica en
Wijsbegeert e der Exacte Wetenschapp en een lezing gehouden onder
de titel: "Is er een grondslagen probleem van de statistiek? "
(zie punt 4). Het voorbereide nde werk werd op het Mathematisc h
Centrum verricht.
262 2~9~!~~~~-~ - ~- ~=!~2~! (interne opdracht)
Een scriptie over de typeïndelin g en het o nderscheidin gsvermogen
bij 2 x 2-tabellen werd in november voltooid.
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263 g2~2!~~!2!!~~~~-Y.~!~~!!~~~~ (interne opdr acht)
Er werd veel tijd besteed aan een uitgebreid literatuur-onderzo ek,
Daar naast werden enige problemen beschouwd e n tot een opl ossing
gebracht .
27 3 ~!~~~ ! ( interne opdracht)
Het l osbladige systeem met ALGOL-programma's en procedures op het
gebied van de mathematische statistiek en de mathematische besliskunde werd v e rder u itgebre i d (zie punt 3). Een aantal nieuwe bladen en enige corr ecties op de ree ds gepubl iceerde zijn in voorbereiding.
275 ~~~~e!~~-9~~e~!~~~~- P!2~!e~UE~!!~S (inte rne opdracht)
Een onderzoek n aar mogelijke generalisatie van de resultat e n
van Blackwell en Maitra werd afgerond. Een manuscript voor een
publicatie kwam geree d (rapport S 355; zie punt 3).
276 ~~~~e!~~-~!~29!~-!~~2!~-e~~-~e!~2Y.:P!2~~~~~~ (interne opdracht)
Met behulp van de theorie van Renyi over stabiele rijen van eventuali tei tcn werden een aantal eigenscha ppen van s tabiele maattrouwe transformaties bestudeerd. De verkregen resultaten werden
neergelegd in rapport S 338 (zi e punt 3) . Teve ns werd over dit
onderwerp een lez ing gehouden op de 35e zitting van het International
Statistica! Ins t itute in Belgrado (zie punt 4).
287 ~2~e!~-~~~e~~!!~g_Y.e~- ~~-~~P~!~~2~~!!!~~~~-Y.~!~~!!~~ (interne opdracht)
Er werd een numeriek onderzoek uitgevoerd inzake de normale benadering van de hypergeometrische verdeling. Een korte publicatie
over de resultaten van dit onderzoek is in voorbereiding.

291 ~~~~e!~~-~e~~!!!J9~~ (interne opdracht)
In januari werd een begin gemaakt met het opste llen van een wachttijdmodel voor transitogoederen. In enkele speciale gevallen werden resultaten gevonden voor de wachttijd en de rijlengte van
klanten. Naar aanleiding van dit onderzoek werd rapport S 350 (zie
punt 3) geschreven . Tijdens de 35e zitting van het International
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Statistical Institute te Belgrado werd een lezing gehouden
over dit onderwerp (zie punt 4).
293 M~!!!~~~!~!~-~~:~~!!~g (interne opdracht)
Ten behoeve van een scriptie werden de meest aannemelijk e schatters bepaald voor de parameters van een ééntoppige multinomial e
verdeling.

404 ~~:~~!!!~!!~!~~!~~~ (interne opdracht)
Er werd begonnen met een scriptie voor een doctoraalexa men over
verschillen de normaliteit stoetsen, waaronder een nieuwe toets
van Shapiro en Wilk.
405 ~~~~!~!~~~~~~ë!!!~S (interne opdracht)
Een literatuuron derzoek werd verricht over de schatting van gemiddelde-en variantie van de grootte van gezinnen.
410 9~~~:~:~~-~ê~_!!J~!~~ - ~ê~-ê~~!~~!~-~~!~!!~~ (interne opdracht)
Een ALGOL-progr amma voor het genereren van lijsten van aselecte
getallen ten behoeve van steekproefg ewijze accountants controle
werd ontwikkeld en voltooid.
414 ~~~~!~~!!~-~ê~-!~~!~~~ (interne opdracht)
De bestudering van asymptotisc he optimale combinaties van onafhankelijke statistisch e toetsen werd voortgezet. Hierbij werd
in het· bijzonder aandacht besteed aan minimax-op lossingen voor
het probleem van twee onafhankeli jke, normaal verdeelde toetsingsgrooth eden.
424 ê~~ë~!~~~~!!~~ (interne opdracht)
Er werd een begin gemaakt met de bestudering van stochastisc he
modellen op het gebied van sociaal-wet enschappeli jke meetmethode n.
425 ~!~~~~~~-~~~~!!~:~ (interne opdracht)
Er werd een literatuuron derzoek gedaan naar de betekenis en toepassingsmog elijkheden van de theorie van afdoende stochastisch e
grootheden in de schattingst heorie.
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.426 Y~!~~!!~~~~~!j~-!~!~~~~!!~:!~!~!~~!!~~ (interne opdracht)
Een memorandum voor d e constructie van v erde lingsvrije tolerantiegebieden in de vorm van intervallen is in voorbereiding en za l in
1966 verschijnen.
430 Qp!!~~~!-~!~~!~~-~~~-~~~-~~~~~!!~! (interne opdracht)
Een b egin werd gemaakt met het schrijven van een programma i n
ALGOL om langs numerieke weg inzicht t e krijgen in de oplossin g
van een eenvoudige versie van h et probl eem .

b, Consulten
100 ~~!!~-~~~~~!!~ ~ (diverse opdrachtgevers )
Hieronder vol gt een overzicht van enkele onderwerpen, die bij
korte consulten ter sprake zijn gekomen .
1. Milieuïnvloed op de eierproduktie van slakken
2. Breken van vl iezen tijdens zwangerschap
3, Studieduurenqu ête
4. Erfelijke afwij kingen bij stieren
5. Voorspelling van testresultaten
6. Enquête onder gehuwde student e n
7. Migratie in Friesland: 1860 - 1 900
8, Amsterdam: v erhuizingen naar de binnenstad
9. Transportprobl eem van een kalkzandsteenf abriek
10. Att itudes van vrouwen met betrekking tot cosmetica
11. Evaluatie van cursu ssen
12. Hul p bij ziekte van d e huisvrouw
13. Enuresis
14. Capaciteiten van dors- e n droogmachines
15. Hui shoudelijke voorlichting
16. Physisch en che misch onderzoek van kunstvoorwerpe n
17. Betrouwbaarhe idsintervallen van het von Neumann-quotië nt
18. Combinatorisch e problemen
1 9. Variantieberek ening in een theoretisch-ph ysisch mode l
20. Nauwkeuri gheid van waarnemingsre sultaten.
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243 y~~~~~~~!IE~~~~~!~ (opdrach tgever: een industri e)
Ook dit jaar werd in opdracht van een bedrijf voor verschil lende
veevoede rs de optimale samenste lling berekend ,
244 P!~~E!~!~~~!!~~~!!~~ (opdrach tgever: een psycholo og)
vroeTen behoeve van het onderzoe k naar de mogelijk heden van een
ntge diagnose van schizofr enie werd de construc tie van d i scrimina
ingsvaria belen, affu~cties, gebaseerd op een groot aantal waarnem
gerond.
250 ~~~!~!!~~~~~!-~~~!_!~!~~!~!!~!~~ (opdrach tgever: een geoloog)
van
Het eerste deel van het onderzoe k leidde tot een publicat ie
de opdracht gever (zie punt 3). Nieuw waarnemi ngsmat eriaal werd
met enige bestaand e en nieuwe ALGOL-p rogramma 's verwerkt . In
gesprekk en en brieven werden talrijke adviezen over de toekomstige e n reeds voltooid e onderzoe kingen gegeven.
socio257 §~~!~!~-~!~~~!~~~!!~-~~~-~~!~~!!~~~~ (opdrach tgever: een
loog)
verEr werd een aantal adviezen verstrek t met betrekki ng tot de
werking en een factoran alytisch onderzoe k van e nquêtem ateriaal.
itair
258 ~~~!~~~~-~~~~~!~~~!~~!~~~!~~ (opdrach tgever: een univers
seminariu m )
massaTen behoeve van een aantal onderzoe kingen op het gebied der
media werden statistis che be r ekeninge n uitgevoe rd.
259 ~~P~!~!!~~~~~~~- ~~~- ~~~~E~ (opdrach tgever : een bioloog)
ngen
De opdracht werd afgeslot en na h et uitvoere n van de berekeni
kevers
inzake het schatten van populati egrootte en mortalit eit van
met behulp van een voor dit doel opgestel d ALGOL-p rogramma.
261 §!!~!!~~~~!!~~-~~~~~~!~!~!~! (opdra chtgever : een jurist)
tot
Inzake de analyse van een aantal strafzak en met betrekki ng
rkt
havendie fstal werden enige adviezen verstrek t. Er werd meegewe
aan de opzet van een havenenq uête. Bovendie n werd in een adviseonrende functie deelgenom en aan de voorbere iding van een groot
derzoek in een havengeb ied.

43

264 9!~!!~_Y!~_ !!!!!~_e!j_!~! ~!!~!~~-Y!~-P~!~!~! (opdrachtgever :
een drietal psychologen)

De invloed van pharmaca op het gedragspatroon van ratten werd
met behulp van een variantieanaly se onderzocht. Tevens werden
enige adviezen verstrekt ten behoeve van een scriptie over het
gedrag van ratten onder verschillende omstandigheden .
268 !~!!~Y!!~!~ (opd rachtgever: een bioloog)

De invloed van enkele milieufactoren op het gedrag van torenvalken
in Oostelijk Flevoland werd aan de hand van het waarnemingsma teriaal statistisch onderzocht. Er werd o.a. een verband gezocht tussen de legtijd en aantallen legsels enerzijds, en de temperatuur,
de neerslag en het voorkomen van veldmuizen anderzijds.
271 !!~!~~P:!!!~ !!~~!!!~g (opdrachtgever : een medicus)
Meest aannemelijke schatters werden berekend van de parameters
in een mode l betreffende de doorstroomsne lheid bij de fractionering
van chemische verbindingen. Met behulp van de Xl-plotter werden
hiervan grafieken vervaardigd. Tevens werd getracht de waarnemingstechniek in een precieser model weer te geven.
272 9!~!!!~!!~!!~-!~_!!!!!!~g!g!Y~!!!g~!!~ (opdrachtgever : een medicus)
Het onderzoek naar de invloed van leeftijd en geslacht op de
groeisnelheid van longtumoren en de relatie tussen stralingsdosis ,
groeisnelheid en over levingsduur werd afgesloten. De resultaten
werden vastgelegd in de dissertatie van de opdrachtgever (zie
punt 3).
274 ~!!~!P!!!_~!!_~!!~! (opdrachtgever : een medicus)
De statistische analyse van waarnemingen betreffende de resorptie

van een aantal stoffen uit urine door verschillende darmgedeelten
werd afgesloten. De resultaten maken deel uit van de dissertatie
van de opdrachtgever (zie punt 3).
279 ~!!~!~~!!!_e!j_!~~!!~!~!!~~!!~ (opdrachtgever : een medicus)
Door middel van een statistische analyse van door de opdrachtgever verzamelde gegevens werden verschillende therapieën tegen
arthrodese van h et enkelgewricht onderling vergeleken.
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280 Y~!!!~~~~!!j~~-~~~!~~~! (opdracht gever: een industrie )
281 ~~!~~~~~!!~-!~-~~~~~~!~~ (opdrachtg ever: een medicus)
De invloed van bepaalde operatiev e ingrepen op de kalkvormi ng in
de femurkop werd met behulp van een variantie- analyse onderzoch t.
282 ~~~!~~!_!~~~~~-!~!9!~~-~~-P~!~~~~~!_!~-~~!~P!~~!~~~ (opdracht gever: een vakbondsf unctionari s)
Er werden enkele adviezen verstrekt met betrekkin g tot een onderzoek naar de verhoudin g tussen leiding en personeel in verschillende soorten werkplaat sen.
283 ~!!~~~~~P!!~- ~~-~~~!!~~-P!~~~~~!~~ (opdrachtg ever: een medicus)
De statistische bewerking van steekproef gegevens ten dienste van
een medisch proefschr ift, gewijd aan de bestuderin g van anticonceptio nele methoden in verband met abortus provocatu s, werd
voltooid. De resultaten van het onderzoek werden opgenomen in de
dissertat ie van de opdrachtg ever (zie punt 3).
290 ~!!~~~!!~~-~~~-~=!-~~~~~!~~!~~!~~~~ (opdrachtg ever: een medicus)
De resultaten van een oriënteren d onderzoek betreffend e nystagmus
na prikkeli ng van het evenwicht sorgaan bij proefdiere n werden
aan een statistisc he analyse onderworp en. Op grond hiervan werden
adviezen gegeven betreffend e de opzet van verdere experimen ten.
De analyse van de uitkomste n hiervan bevond zich eind 1965 in een
vergevord erd stadium.
292 Y~!~~!~!~~-~=~~!~!!~~~~9!~=-~=~=~=~~ (opdrachtg ever: een bioloog)
In een oriënteren d gesprek werden de mogelijkh eden onderzoch t om
met behulp van electronis che rekenappa ratuur een groot aantal gegevens te verwerken over de bodemgest eldheid en de soorten aangetrof fen planten op diverse vindplaats en in Nederland .
294 ~~=!~~~~!~=~-~~-~P~!~~!~~~!!~~ (opdrachtg ever: een bioloog)
Nagegaan werd of het mogelijk is verschille n aan te tonen tussen
verschille nde sperwerso orten en tussen de geslachte n binnen een
soort.aan de hand van afmetinge n van lichaamsd elen en veren,
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295 ~:!~!!J~~~!9~!~~!9:~~-~!j_~P!~!~!j!~~ (opdrach tgever : een
bioloog)
Er werd een methode gevonden om het verschil in resistentie ten
aanzien van een insecticide tussen twee stammen van spintmijten
na te gaan. Deze methode werd toegepast op een reeks waarnemingen. Een genetisch model ter bestudering van mutatieopslag bij
spintmijten is in s t udie genomen.
296 ~~~~~~-~!j_:!j~~!!~~~~ (opdrachtgever: een psycholoog}
Enige adviezen werden verstrekt betreffende de statistische analyse van gegevens over de resultaten van rijexamens.
297

Y9~!~!!!!9!~!!~!!!9: (opdrachtgever: een nationale sportstichting)
Er werd een simulatiemodel ontworpen voor het voorspellen van het
aantal winnaars in de zgn. Drie-in-één-toto, waarbij rekening

werd gehouden met de omstandigheid, dat niet alle deelnemers als
even deskundig beschouwd kunnen worden.
298 ·9!!!~:!!!!~!!!!~_,!'!!~-~!!!~~~~!~~ (opdrachtgever: een sociograaf)
Eén van de medewerkers van de afdeling werkte mede aan een zitting
van een universitair werkcollege ter bespreking van een aantal
problemen bij de demografische analyse van stadswijken.
299 Y~:!:9~~~!!j~~-9P~:~~~! (opdrachtgever: een arrondissementsrec htbank)
Naar aanleiding van de onderzoekingen ten behoeve van deze opdracht
verscheen een vertrouwelijk rapport.
400 E:9!~~!~~!!~~~-~~-P:~~:~~~!~!!~!! (opdrachtgever: een psycholoog)
De invloed van verschillende factoren op een progressiviteitsscore werd aan de hand van een in Delft getrokken steekproef van
personen,met behulp van een variantieanalyse onderzocht.
401 ~~~!~:~~~!~~~-~=~~~~~! (opdrachtgever: een universitair instituut)
Een factoranalyse werd uitgevoerd op 26 items van een Nede rlandse
vorm van de California F-schaal.
406 Accountantscontrol e van inkoopfacturen (opdrachtgever: een
accountantskantoor )
(zie volgende blz.)
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facture n
Voor de contro le van onrege lmatig binnenk omende inkoop
een verwerd een systeem ontwor pen, waarva n de resulta ten in
trouwe lijk rappor t werden opgenom en.
408

(opdra chtgev er: een politic oloog)
ch onderVoor de ontwik keling van een test voor politic ologis
e naar
analys
zoek werd op een aantal enquête gegeve ns een schaal
het Guttma n-mode l toegep ast.

~~!!~~~-~!!~!~:~~~!!!

ureau)
409 ~~~!~~~!~:!~!!~~~-~~!~~~! (opdra chtgev er: een adviesb
alyse
sie-an
regres
In overle g met de N.V. Electro logica werd een
op de veruitgev oerd waarbi j de invloed van bepaald e factore n
keersd ichthei d werd nagega an.
~ (opdra chtgev er:
411 y~~!~~~!-~~~!-~~!~-~!-~~~~-~~~~~~!-~!J_~~~~~!~!~
een bioloog )
htgeEen statist ische toets werd toegep ast op door de opdrac
een aantal
ver verzam eld waarne mingsm ateriaa l om na te gaan of
of koud
in gevang enschap levend e dieren een voorke ur voor warm

voedse l vertoo nde.
413

(opdra chtgev er: een medicu s)
t toeged ienHet versch il in effect van een aantal aan één patiën
ische toetde genees middel en werd met behulp van enige statist

Y~!~~!!J~!~~-~~~-g~~~~~~!~~~!~~

sen onderz ocht.
415

Q~~~!~~~~-~~!!~~~~!~~!!J~~~!~

(opdra chtgev er: een sociaa l paeda-

goog)
de NederTer contro le van de kwalit eit van een steekp roef uit
ns met
gegeve
e
landse bevolk ing werden een aantal demog rafisch
nkomst ige
behulp van aanpas singsto etsen vergele ken met overee
gegeve ns van het Centra al Bureau voor de Statis tiek.
(opdra chtgev er:
417 !~!~!!~!~!!~-~~~-~~~~~~~-~~-~~~!~!~~~~~!!~!!
een medicu s)
mingen
Enige statist ische toetsen werden toegep ast op waarne
betreff ende een aantal bloeds piegel s.
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419 §!~~~-~!~!!~~- !~-~!~P-~ê!~! (opdrachtgever: een aannemerscombinatie)
Er werd een model opgesteld, waarmee het mogelijk bleek voorspellingen te doen omtrent de grootte van de optredende fluctuaties
in de laagdikte bij het storten van steen in diep water.

420 ~~~~~~~~!-~ê~_êPPê!ê!~~ (opdrachtgever: een organisatie-adviesbureau)
Begonnen werd met een literatuuronderzoek naar bestaande methoden
voor de statistische analyse van waarnemingen betreffende de levensduur van apparaten.

421 ~~~!ê~!=~~~~~~-~~-!!~~!!ê!!~ (opdrachtgever: een psycholoog)
Enige adviezen werden verstrekt bij de opzet van experimenten
met het doel de invloed van frustraties op contact-eczeem bij
cavea te onderzoeken.

422 ~~~~!~~~~-~!!~~~~~!!~!ê!!~~ (opdrachtgever: een geoloog)
Een bestaand programma in ALGOL werd gebruikt om na te gaan of
gemeten lengten en breedten van zirkoonkristallen pasten bij
een logarithmisch normale verdeling met beginpunt nul. Het onderzoek is nog in het beginstadium.

423 Y~!!!~~~~!!j~~-~P~!ê~~! (opdrachtgever: een industrie)
429 ~~~!~~~~-~~!~!~ê~~~-~!~~~!~ (opdrach tgever: een psycholoog)
Voor de statistische analyse van de resultaten van een enquête
onder de Amsterdamse kiezers werden enkele adviezen gegeven. Het
onderzoek wordt in 1966 voortgezet.
Consulten n.a.v. contracten met h e t bedrijfsleven

300 ~~~-~!~~!!~~!~~~~-!~~~~!:!~
(algemene besprekingen)
In het kader van het contract nemen enkele personeelsleden van
het bedrijf deel aan de Leergang Mathematische Besliskunde.

301 ~~~!~~~!~~P~!ê~~!-~!j_~!~~!!~~!~~~~-!~~~~!!!~
Er werd een arti kel van een medewerker van de opdrachtgever v66r
publicatie doorgelezen, bestudeerd en van critische aantekeningen
voorzien.
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310 ~~~-2!!~E~!!!~~~~E!J
(algemen e bespreki ngen)
Er werd een overeenk omst gesloten met het betrokke n bedrijf, di e
probleem besprekin gen en onderzoe kingen op stati stisch e n bes liskundig gebied regelt.
311 Qp~!~~L~~~-E!:!~~-2!!~

Een determin istisch model van de dagelijk se uitvoeri ng
van aanvoer, opslag en verwerki ng van ruwe olie werd door middel
van een ALGOL-programma beschrev en. Model en programma werden
regelmat ig aan de ontwikke lingen in het bedrijf aangepa st. Het
programm a is thans operatio neel.
320 Een staalverw erkende industri e

-------- ------------- -------e bespreki ngen)
(algemen

Er werd een contract gesloten met het betrokke n bedrijf, volgens
hetwelk jaarlijk s een zeker aantal probleem besprekin gen op statistisch gebied kan worden gehouden . Binnen h e t kader van de overeenkomst is deelname van enkele personee lsleden van het bedrijf
aan de Leergang Mathemat ische Beslisku nde mogelijk .
330 ~~~-~~~~!~~~~-!~~~~!E!~
(algemen e bespreki ngen)
Er werd een overeenk omstig contract als genoemd bij 320 gesloten .
340 ~~~-~~~~~p~~~E!
(algemen e bespreki ngen)
Er werd een overeenk omst gesloten tussen het Mathema tisch Centrum
enerzijd s en de scheepsw erf anderzij ds voor het verlenen van statistisch e en beslisku ndige adviezen . Er werd een begin gemaakt
met het verzamel en van statistis che gegevens over een bepaald
type scheepsr eparatie .
c, Cursusse n en colloqui a

Het colloquiu m, waar dit jaar over toetsing stheorie werd gesproken, werd door enige medewerk ers van de afdeling regelmat ig bezocht. Twee medewer kers hielden enkele voordrac hten (zie punt 4).

49

221 ~~Eg~~~-~~!~~~~!!~~~~-~~~!!~~~~~~
In oktober begon de derde herhaling van de Leergang Mathematische
Besliskunde. Er werden 24 deelnemers ingeschreven, waarmee het
tevoren begrote aantal ruimschoots werd gehaald. De deelnemers
waren hoofdzakelijk afkomstig van overheidsinstellingen en uit het
bedrijfsleven. Ook werden enkele deelnemers geleverd door bedrijven, die daar contractueel toe gerechtigd waren. De stof, voor het
volgen waarvan geen gespecialiseerde wiskundige vooropleiding vereist
is, werd gedeeltelijk gedoceerd uit reeds bestaande rapporten
(o.a. S 265 en S 158). Tevens werd begonnen met de uitgave van een
syllabusserie, waarvan in het afgelopen jaar de eerste drie delen
verschenen (zie punt 3). De bedoeling van deze uitgave is de stof
een meer definitieve gedaante te geven en deze op grotere schaal
te verspreiden.
242 ~~E~~~-~!~~~PE~~!!~~~E!~-~!j_~~~~~~!~~!~~~~!E~!~ (opdrachtgever:
een accountantskantoor)

De in 1961 begonnen cursus over steekproeftheorie bij accountantscontrole ten behoeve van een aantal medewerkers van de opdracht gever werd voortgezet. Naast nieuwe theorie (zie punt 3; rapport
S 308) werden enige aan de praktijk ontleende voorbeelden bestudeerd en behandeld (zie punt 3; rapport S 334)
245 ~~!!~S~!~~-~!~=-~~-~~~!!~~~~~~
Het colloquium werd door enkele medewerkers van de afdeling bezocht.
Eén van hen hield een drietal voordrachten over het onderwerp Markov-programmering (zie punt 4).
249 ~9!!~~!~~-~~~Eê~~!j~!!j~~~!9êE~~~~!~g
Van enige voordrachten over voorwaardelijke waarschijnlijkheden
verscheen de syl labus als hoofdstuk 3 van rapport S 295. Vervolgens werden martingalen met discrete tijdparameter besproken;
de syllabus hiervan verscheen als rapport S 347 (zi e punt 3).
Tenslotte werden nog enige bijeenkomsten besteed aan de begrippen
separabi liteit en meetbaarheid van stoch astische processen.
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256 ~~E~E~~~~E~~~-!~_gE~~!~g~~

·ne op ver zoek van het genootschap "Johann Bernoulli" te Gr o n ingen
geg even oriënterende cursus Mathematische Statistiek werd op 24
februa r i beëi ndigd.
270 ~~:~~~-~~~!!~~~~!g_~~!!~!
en
In samenwerking met het Adviesbureau voor Kwaliteitsbeleid en
4 07
Besliskunde ir. J. van Ettinger en J. Sittig N.V. te Rotterdam
en het Raadgevend Efficiency Bureau Bosboom en Hegener N . V. te
Amsterdam werd een tweejarige cursus Besliskundig Analist georganiseer d. Deze cursus van middelbaar niveau leidt op voor het
examen O.R.-analist van de Vereniging voor Statistiek. De te
behandelen stof is gericht op practische toepassing.
In het afgelopen jaar kwamen de syllabi voor het eerste cursus jaar gereed. Enkele van de hoofdstukken werden geschreven door
medewerkers van het Mathematisch Centrum (zie punt 3); algemeen
gebruik werd gemaakt van teksten, die reeds door het Mathematisch
Centrum voor cursussen geschreven waren. Het Mathematisch Centrum heeft de coördinatie op zich genomen van het redactiewerk.
Ook voor het project in zijn geheel werd coördinerend en administratief werk verricht door het Mathematisch Centrum.

De cursus nam in september een aanvang met een maximum aantal
deelnemers uit het bedrijfsleven en overheidsinstellingen; om de
vorming van een goede werkgroep te garanderen was een numerus
clausus van 15 deelnemers ingesteld.

d. Commissies , werkgroepen, besturen, e.d.
200 ~~~ê~!!~:~~E~- ~~~E-~!ê!!~!!~ê-~~~!!ê~~!~~

(Prof.dr. J. Hemelrijk - hoofdredacteur; dr. W.R . van Zwet lid van de redactiecommissie)

De hoofdredactiewerkzaamheden voor dit tijdschrift werden voortgezet en enige ter plaatsing aangeboden manuscripten van artikelen werden beoordeeld.
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203 ~~!Y~!ê~!~-P~~!~~!~-~!~§§!!!~~!!~
(drs. F. Göbel)

Een ontwerp voor de indeling van besliskun dige literatuu r werd
voltooid en bij het Nider ingelever d.
205 ~!~!!ê!!~~!_!~~2!i_~~~-~~!~2~-~~ê!!~~!§

(Prof.dr. J. Heme lrijk - regional editor)
Er werden overzicht en, uittrekse ls e n samenvatt ingen van artikelen op statistisc h gebied, die verschene n in een aantal statistisc he
tijdschrif ten uit de Benelux-la nden, verzameld en beoordeel d. Het
practisch e werk voor deze opdracht werd uitgevoer d door de heer
J.A. Uijterlind en.
206 ~~~~~~2~!~ê!~-Q~~~=~~~!!ê!
(C.J. van Tooren - secretari s)

Voor het dit jaar in oktober in Utrecht gehouden examen O.R.-analist verscheen één kandidaat . De examinand us behaalde het diploma
O.R.-anal i st.
207 ~2!1.!!~!!ê~!!~~2~!§§!~

(Prof.dr. J. Hemelrijk en drs. F. Göbel)
Medewerki ng werd verleend aan het samenstel len van een aantal
receptblad en voor het statistisc h verwerken van waarnemin gsresultaten. Twee ontwerp-no rmen werden van kritische aantekenin gen
voorzien.
208 ~!!~!!2~-!~~~~-~~~i
(dr. J. Fabius)

Wederom werd medewerki ng verleend aan de "Citation Index", die
onder redactie van de Statistic a! Technique s Research Group onder
l e iding van Prof. J. Tukey in Princeton wordt samen gesteld.
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209 ~~~!~~!_Y~~-~~-§~~!!~_QP~!~!!~~~!~-~~~~~!~~-Y~~-~~-Y~!~~!S!~g

voor Statistiek
(Ir. P.J. Weeda)
Op 2 september werd Prof. J. Kriens in het bestuur van de S.O .R.
opgevolgd door ir. P.J. Weeda.
~~~!~~!_Y~~-~~-Y~! ~~!~!~~-Y~~:_§!~!!~!!~~
(Prof.dr. J. Hemelrijk - lid)
~~~!~~:_y~~-~~-~~!~~~~!!~~~~-§~~!!~-Y~~-~~-Y~!~~!~!~~-Y~~:_§!~:
tistiek

(Prof.dr. J.Th. Runnenburg - lid)
ê~~~!~~~!_Y~~-~~-9~:~~~-~~~!!~~~~~!~ -~~!! ~!
(Prof.dr. G. de Leve - namens het Mathematisch Centrum)
!~~~§~=~~~!!!~~-~~-!~~-~~:~p~~~-:~~!~~
(Prof.dr. J. Hemelrijk)
9~~!~~!~-~~~~!~!~~!!~g-~~~:P!~~-~!~~~~~~
(Prof.dr. J. Hemelrijk)
~~!~!~9~~!!~-Y~~-~~-~~!~~~-~~~!!~~~~~!g_~~~!!~!

(drs. B. Dorhout; C.J. van Tooren)

3. Lijst vaa in 1965 verschenen rapporten en publicaties

s

295

Syllabus van het Colloquium Waarschijnlijkheidsrekening o.l.v. Prof.dr. J.Th. Runnenburg
in 1965 werd toegevoegd:
Hoofdstuk III: Maattheoretische opbouw van
de waarschijnlijkheid srekening, 40 p.

S 296 A (C 14)

Oriënterende cursus Mathematische Besliskunde
herschreven werd in 1965:
Hoofdstuk 5: Wachttijden door C.J. van
Tooren, 47 p.
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s 308

J. Kriens en
C. Visser

Een serie memoranda over statistische
grondbegrippen ten behoeve van accountants
In 1965 werden aan deze serie toegevoegd:
A 16 : Steekproeven uit eindige populaties,
8 p.

A 17: Het AOQL- keuringssystee m voor populaties, 6 p.
A 18: Het verband tussen het toetsen van
hypothesen en het opstellen van betrouwbaarheid sintervallen, 10 p.

s

334

J. Kriens en

Een serie memoranda over praktijkgevall en

C. Visser

van accountantsco ntroles met behulp van
steekproeven
In 1965 werden aan deze serie toegevoegd:
B

3: Controle van de uitbetaalde schaden
bij het verzekeringsb edrijf "De
Overvloed", 4 p.

B

4: Controle van debiteurensal dilijsten,
6 p.

B 5: Controle van de aansluiting tussen
sheets en proefbalans, 6 p .

s

335

BINDER

Aan deze losbladige verzameling van programma's, beschrijvingen en procedures
in ALGOL werd in de loop van het jaar een
aantal bladzijden toegevoegd. Enige noodzakelijke verbeteringen werden aangebracht.

De totale inhoud bestond aan het eind van
het jaar uit 101 pagina's.
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S 338

A. Maitra

F. Göbel
S 339
(ZW 1965-002)
S 340

C.B. Bell

On stable transformations, 1 0 p.
Ballot problemen, 10 p.

Enige problemen in de verdel ingsvrije
statistiek, 12 p.

S 341

G. de Leve

Markov-programmeri ng, 23 p.

S 342 (C 1 5)

G. de Leve

In~eiding

tot de besliskunde

Hoofdstuk

I: Het beslissingsprobleem

en het bij behorende model, 32 p.
Hoofdstuk

II: Het één-stapsbeslissin gs-

probleem, 75 p.
Hoofdstuk III: Het meer-stapsbeslissi ngsprobleem, 50 p.

s

343

W. Molenaar

Some remarks on mixtures of distributions,

17 p.
(definitieve versie van rapport S 337)

s

345

J. Fabius

A probabil i stic example of a nowhere
analytic cm-function, 2 p.

s

346

J. Hemelrijk

Apriori distributions in industry , or
conditional and unconditional moments,

8 p.

s

Syllabus van het Colloquium Waarschijn-

347

lijkheidsrekening o.l.v. Prof.dr. J.Th.
Runnen burg
Martingal e n, 36 p.

s

350

F. Göbel

Some queueing models with dependent
service times, 12 p.
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s

351

Vertrouwelijk rapport

s

352

Vertrouwelijk rapport

s

353

W.R. van Zwet en

On mixtures of distributions, 3 p.

W. Molenaar

s

356

W. Molenaar

On monotonicity of higher type,
11 p.

s

358

C. Visser

Quotiëntschat ters bij steekproeven uit eindige populaties, 34 p.

In de serie Mathematica! Centre Tracts verscheen:
nr. 12

J .A.Th.M. v. Berckel,

Formal proper ties of newspaper

H. Brandt Corstius,

futch, 119 p.

R.J. Mokken en
A. van Wijngaarden
In de serie "Me Syllabus " verschenen:
nr . 1

Leergang Besliskunde
deel 1 .1: F. Göbel en

Wiskundige basiskennis, 120 p.

J. v.d. Llme
deel 1 .2: J, Hemelrijk

Kansrekening, 118 p.

en J. Kriens
deel 1 .3: J. Hemelrijk

Statistiek, 94 p.

en J. Kriens

In druk verschenen:

s

331

P. van der Laan

Exact power of some rank tests.
Publ. de l'Inst, de Stat, de
l'Université de Paris, XIII
(1964). 211-233.
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S 349

J. Oosterhoff e n

Monte-Carlo estimation of the

P. van der Laan

powers of the distributionfr ee
two- sample tests of Wilcoxon,
van der Waerden and Terry, and
comparison of these powers.
Statistic a Neerlandica, 19 (1965),
265-276.

S 344

W. Molenaar

Overzicht van ontmengingsme thoden
voor twee normale verdelingen .
Stati s tica Neerlandica, 19 (1965),
249-264.

S 360

R.J. Mokken

Enige ervaringen bij de ontwikkeling
van een standaardtoets ingsprogramma. Statistica Neerlandica, 19
(1965 ), 351-354.

Publicaties van derden, waaraan medewerking werd verleend door leden
van de afdeling Mathematische Statistiek:
J.E. Walsh

Handbook of nonparame t ric standards,
II.

Rcs ult s for two and several sample
problems, symmetry and extremes .
D. van Nos trand Company inc.,
Princeton.
dr. J.H. Kraak, dr . W.G. v . Ketel

De waarde van hydroxychloroq uine

dr. W.R. van Zwet en Prof.dr.

(Plaquenil) voor de behandeling

J.R. Prakken

van chronische discoïde lupus
e r yth emotodes .
Ned.Tijdschr.v oor Geneeskunde, 109
(1965), 10.
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H.J. MacGillavry

Variability of larger forami nifera
I: Natural position of zero values,
Proc.Kon . Ned,Akad.van Wetensch.,
B, 68, (1965), 5.

C.A. Wagenvoort en

Pulmonary arteries in bronchial

Noeke Wagenvoort

carcinoma.
Arch.Pa th. ,79 (1965).

C.A. Wagenvoort en

Age changes in muscular pulmonary

Noeke Wagenvoort

arteri es .
Arch.Path., 79 (196 5) .

P.E. Treffers

Abortu s provocatus en anticonceptie .
Academi sch proefschrift, Amsterdam
1965.

O. Kluft

Hyberbaric oxygen in experimental
cancer in mice.
Academisch proefs chrift, Amsterdam
1965.
Over uro logische vervangingsopera-

R.A. Janknegt

ties.
Academisch proefschrift, Am sterdam
1965
C.J. Oosterhuis

Over preventie van wondinfecties door
toedien ing van een antibioticum,
Academisch proefschrif t, Amsterdam
1965

4. Lijst van lezingen, door de leden van de a fdeling Mathematische Statist iek in 1965 gehoude n
1. W. Molenaar

"Is er een grondslagenprobleem van de s tati stiek?"
Lezing voor de Vereniging voor Logica en Wijsbegeerte der Exacte We Lenschappen. Amsterdam, 16
januari 1965.
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2. F. Göbel

"Ballot-problemen" (rapport S 339 - ZW 1965-002)
Voordracht in de serie "Actualiteiten"

Amsterdam,

30 januari 1965.
3. G. de Leve

"Markov-programmer ing" (rapport S 341)
Lezing voor de Sectie Operationele Research van
de Vereniging voor Statistiek

Utrecht, 26 febru-

ari 1965.
4. A. Maitra

''Markov-programme ring''
Voordrachten in het kader van het Colloquium Wisen Besliskunde. Amsterdam, 1, 15 en 29 maart 1965.

5. J. Oosterhoff

"voorwaardelijke verwachtingen"
Voordrachten in het kader van het Colloquium van
de Vereniging voor Statistiek. Utrecht, 10 maart
en 7 april 1965.

6. J. Oosterhoff
P. van der Laan

"Het schatten van de onderscheidingsverm ogens van
verdelingsvrije toetsen met behulp van Monte-Carlo
methoden" (rapport S 349)
Lezing op de Statistische Dag van de Vereniging
voor Statistiek. Amsterdam, 23 maart 1965,

7. W. Molenaar

"Overzicht van ontmengingsmethode n voor twee normale verdelingen" (rapport S 344)
Lezing op de Statistische Dag van de Vereniging
voor Statistiek. Amsterdam, 23 maart 1965.

8, R.J. Mokken

"Achtergronden en ervaringen bij de ontwikkeling
van een standaardtoetsingsp rogramma"
Lezing op de Statistische Dag van de Vereniging
voor Statistiek . Amsterdam, 23 maart 1965.

9, W. Molenaar

"Het lemma van Neyman en Pearson"
Voordracht in het kader van het Colloquium van de
Vereniging voor Statistiek. Utrecht, 12 mei, 4 juni
en 6 oktober 1965.
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10. W.R. van Zwet

"convex transformations"
Lezing aan de Universiteit van Washington.
Washington, mei 1965.

11. J. Hemelrijk

"A priori distributions in industry, or conditional and unconditional moments" (rapport
s 346)
Lezing op The IXth International Conference
on Quality Control. Rotterdam, 6 t /m 9 september 1965,

12. A. Maitra

"on stable transformations" (rapport S 3 38)
Lezing tijdens de 35e zitt ing van het International Statistica! Institute. Belgrado, 14-22
september 1965.

1 3. W. Molenaar

"some remarks on mixtures of distributjons"
(rapport S 343)
Le zing tijdens de 35e zitting van het International Statistica! Inst itut e. Belgrado, 14-22
september 1965 .

14. F. Göbel

"some queueing models wi th dependent service
times" (rapport S 350)
Lez ing tijde ns de 35c zitting van het International Statistical Institute . Be l grado, 14-22
september 1965 .

VERSIAG VAN DE REKENAFDELING

D.

1. Personeel
De afdeling stond onder leiding van Prof.dr.i r. A. van Wijngaarden,
tevens directeur van het Mathemati sch Centrum,
De sous-chef dr. J.A. Zonneveld , aan het Mathemati sch Centrum verbonden sedert 1948, verliet per 1 augustus de di e n st wegens het
aanvaarde n van een functie in d e industrie .
Met ingang van deze datum werden dr. Th.J. Dekke r en dr. F.E.J.
Kruseman Aretz benoemd tot sous-chef van respectie velijk de rekensectie en de programme ersec tie van de afdeling.
In diens t kwamen d e opera leur R. von Kriege nbergh per 1 februari,
de technische assistente n mej. C.M.L. Smit per 1 oktober en E.G.M.
Broerse per 18 oktober, terwijl op 22 novembe r de heer E.K. de Jongh
als wetenscha ppelijk assi stent werd aangestel d.
De heer J. Varwijk was van 1 maart tot 1 november als rekenaarmedewerke r in diens t.
Per 1 juni werd d e heer F.J.M. Darning benoemd tot secretari s van het
Mathemati sch Centrum en trad pe r deze datum af als medewerke r van de
Rekenafde ling.
Per 1 novembe r werd de technische assistent A.C. IJss e l s tein van
de Statistisc he afdeling naar d e Rekenafde ling ove rgeplaats t.
De diens t verlieten de rekenaar- assistent C. Harmse per 30 april,
mevr. J. Nuis-Bome rs, secretare sse, per 30 april , de wetenscha ppelijk assistent R.C. van Maanen per 31 augustus, en de rekenaarmedewerke r J.A.Th.M. van Bcrckel per 30 september .
Als gastmedew erker waren aan d e afdeling verbonden :
Prof.dr. R. de Vogelaere (Universi ty of Californi a, Berkeley) tot
3 juni,
dr. N. Wirth (Stanford University ) van half juni tot 1 augustus,
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Prof.dr. B.A. Galler (University of Michigan, Ann Arbor), sedert
1 september,
Prof.dr. A.J. Perlis (Carnegie Institute o f Technology, Pittsburgh),
sedert 1 september,
ir.

M. Fretin (Université de Lille), seder t 1 oktober,

drs. H. van Zoeren (Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh),
sedert 1 december.
Een research-opdracht, in 1963 verleend aan dr. W.A. Verloren van
Themaat, werd gecontinueerd.
Voor de samenstelling van het personeel van de afdeling per 31 december 1965 zie blz. 79 .

2. Werkzaamheden

De werkzaamheden worden onderverdeeld in:
a) Wetenschappelijke onderzoekingen,
b) Uitvoering van opdrachten,
c ) Werkzaamheden van educat i eve en representatieve aard,
d) Commissies en bes turen,
e) Overige werkzaamheden.
a. Wetenschappelijke onderzoekingen

De ontwikkeling van een ALGOL 60-systeem voor de nieuwe rekeninstallatie X8 (waarvan de aflevering in het verslagjaar geprojecteerd
was) kwam tot een eerste afsluiting met het min of meer operationee l worden van dit systeem . Dit project, in 1963 gestart door een
interne we rkgroep van de rekenafdeling, bestaande uit de heren Zonneveld, Kruseman Aretz, Nederkoorn, van de Laarschot en Barning, bracht
in 1965 de volgende werkzaamheden met zich mee:
a) het voltooien van de vertaler en van het "running system",
b) het schrijven van input- en outputroutines, en het inpassen
van de

standaard~uncties

in het systeem,

c) het ontwerpen en schrijven van een voorlopig bedrijfssys teem,
d) het assembleren en testen van het systeem .
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Van de vertaler voltooide de heer Kruseman Aretz de versie, geschreven in ALGOL 60. Deze versie kon uitvoerig getest worden met een
bestaand ALGOL 60-systeem voor de Xl (de MC II vertaler, geschreven
door de heren Nederkoorn en van de Laarscho t). Hierna kon de eigenlijke codering van de vertaler in ELAN, de machine-code-taal voor de
XS, door hem ter hand worden genomen . Ook het complex werd door de
heer Kruseman Aretz aangevuld en afgerond.
Het schrijven van input- en outputroutines werd toevertrouwd aan de
heren Mailloux en van Berckel. Als bedrijfssysteem ontwikkelden deze
laatsten de PICO-monitor, die het werken in ALGOL 60 op een kleine
installatie (zonder achtergrondsgeheugen en zonder meervoudige inen output-kanalen) bijzonder eenvoudig en zo efficient mogelijk doet
verlopen.
Het assembleren en testen van het in ELAN geschreven systeem werd
in eerste instantie op de Xl gedaan met behulp van het door de heer
Barning geschreven XS-simulatie-programma, dat hiervoor een zeer
bruikbaar instrument bleek. Pas in een zeer laat stadium kon, na
aflevering van een X8-installatie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht,
het testen aldaar worden voortgezet en het systeem in gebruik gegeven
worden.

De vertaler bestaat uit ca. 5000 instructies, het gehele systeem beslaat ruim 8000 geheugenadressen. Een eerste indruk is, dat met deze
vertaler, ALGOL-programma's 70 à 120 keer zo snel worden uitgevoerd
als met het ALGOL- systeem voor de Xl.

De heren Mailloux en van Berckel breidden het in het vorig jaar ontwikkelde systeem van procedures voor de plotter met enige nieuwe
procedures uit, He t geheel van hun onderzoek werd in een rapport
vastgelegd (MR 73). Met de nu bestaande serie plotterprocedures is
de gebruiker in staat, i ngewikkelde grafieken geheel machinaal te
maken met behulp van s l echts enkele procedure-aanroepen.

De heer de Bakker zette zijn onderzoek betreffende een formele definitie van algorithmische talen voort , en slaagde er in een volledig formele beschrijving van ALGOL 60 te geven. Van dit onderzoek,
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neergelegd in rapport MR 74, bracht hij verslag uit op een vergadering van de ALGOL-werkgro ep van de IFIP (IFIP W.G. 2.1.). Voorts
werkte hij aan de ontwikkeling van een ALGOL-programm a, dat enerzijds een processor vormt voor bovengenoemde definities, anderzijds
te beschouwen is als de formele definitie van de metataal, waarin
die definities gesteld zijn, zelve.
Prof . van Wijngaarden hield zich intensief bezig met de definitie
van ALGOL X e n ALGOL Y, opvolgers van ALGOL 60. In het bijzonder
construeerde hij een nieuwe metataal, die een verdergaande formalisering in zulke definities betekent, en die door de ALGOL-werkgroe p
van IFIP als instrument werd gekozen. De heer Mailloux wijdde onderzoekingen aan de implementatie van verscheidene nieuwe concepten
van de vermoedelijke structuur van ALGOL X.
De heer Brandt Corstius werkte onder mee r aan het automatisch interpreteren en oplossen van ingeklede vierkantsverge lijkingen, breidde
het produceren van de namen van getallen uit hun voorstelling in
cijfers uit tot andere talen, en deed enige onderzoekingen op het
gebied van automatisch ze tt en. De literatuur op dit terrein, en
op dat der mathematische linguistiek, werd door hem bijgehouden.
Met de heer van Berckel legde hij de laatste hand aan een publicatie
over de formele eigenschappen van het Nederlands van krantenteksten
(M.C. Tract no. 12).
Het X8-simulatie-pr ogramma, dat in 1964 gereed kwam en gepubliceerd
werd in rapport R 917 met aanvulling R 917a, werd door de heer Barning verder aangepast aan recente gegevens, die over de X8 bekend
werden. Deze aanpassing werd in een drietal addenda gepubliceerd.
Met behulp van dit X8-simulatie-pr ogramma heeft de heer Barning
de door hem in X8- code geprogrammeerd e standaardfunct ies getest. Deze
standaardfunc ties , later door de heer Kruseman Aretz omgecodeerd in
de X8-assembler-c ode "EIAN", zijn gepubliceerd in een voorlopig rapport , dat tevens diende als syllabus bi j een inleiding van de heer
Barning voor de pas opgerichte Programmeerse ctie van het Nederlands
Rekenmachine Genootschap op 24 november.
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De heer Zonneveld verleende numerieke adviezen en assistentie aan
verscheidene opdrachtgevers. Een uitgebreid onderzoek betrof een
aanpassingsprobleem , dat met behulp van een door de heer Barning
in januari voltooid ALGOL programma ter bepaling van locale extrema
van functies van twee veranderlijken werd opgelost. Bovendien verrichtte hij werkzaamheden als referee voor de ALGOL algorithmes, gepubliceerd in de Communications of the ACM.

De heer Meertens schreef een diagnostisch programma voor het geval
van lezen of schrijven buiten arrays in de MC 1 vertaler; bovendien wijzigde hij de MC Il vertaler, die dagelijks als teksttester
gebruikt wordt, zodanig dat de programma-tekst slechts eenmaal
behoeft te worden gelezen.

De heren Geurts, Koster, van Loenen en Meertens verrichtten een
onderzoek betreffende simulatie van menselijke spraak en muziek
op de Xl. De hiervoor benodigde adapter, die de verbinding vormt
tussen de Xl en een loudspeaker, werd gemaakt door de heer van
Loenen.
De heer Dekker zette zijn onderzoek voort betreffende het bepalen
van complexe eigenwaarden van reële matrices. De gebruikte iteratieformule is een combinatie van de formules van Newton en Laguerre,
die niet alleen een schatting van een eigenwaarde, maar ook een
schatting van de multipliciteit levert. Dit proces is in een ALGOL
60 programma beschreven, dat reeds vrij uitvoerig getest en bijna
voor publicatie gereed is. Hij verleende numerieke adviezen aan
diverse opdrachtgevers en verrichtte verder enige werkzaamheden als
referee voor de ALGOL algorithmes, gepubliceerd in Communications
of the ACM.
De heer van Maanen heeft enige ACM algorithmes getest, met name

betreffende bepaling van nulpunten van polynomen, nulpunten van
functies en extrema van functies.

De heer Nederkoorn heeft een alternatieve methode van ALGOL 60 - X8
vertaling onderzocht en een deel van dit systeem in ALGOL 60 gepro-
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grammeerd en getest. Hij verleende programma-technische hulp aan
Prof. de Vogelaere voor diens list processing programma's. Voorts
schreef hij een ALGOL-editor-programma, dat ten doel heeft ALGOLteksten in een overzichtelijke en voor publicatie geschikte layout
te brengen.

De heer Varwijk verleende numerieke en programma-technische adviezen aan de afdeling Mathematische Statistiek.
De heer Verloren van Themaat werkte verder aan een onderzoek betreffende de mechanische ontleding van samengestelde woorden.
b. Uitvoering van opdrachten
Door de Rekenafdeling werden 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 automatische rekenmachine Electrologica Xl. De
programma's, die aan de Xl werden aangeboden, waren vrijwel alle
in ALGOL 60 geschreven, in veel gevallen door de opdrachtgever zelf.
I. Externe opdrachten

A. !~~~~~-~~!~~~~~~PP~!!j~~-!~~!!!~!~~i_!~~!!!~!~~-~~~E-~~~~E-~~~~E:
~!1~-~~-~~~~~~!~~!~~!~!!!~~~~

R 513, R 581, R 606, R 662, R 689, R 746, R 768, R 828, R 857, R 866
R 908, R 924, R 932, R 937, R 940, R 969, R 1003, R 1010, R 1011,
R 1015, R 1018, R 1019, R 1029, R 1034, R 1048, R 1049, R 1051,
R 1054, R 1055, R 1063, R 1067, R 1068, R 1073, R 1096, R 1102,
R 1107, R 1126, R 1127, R 1128, R 1129, R 1130, R 1133, R 1139
(voortgezette werkzaamheden)
R 1140, R 1146, R 1149, R 1152, R 1155, R 1159, R 1163, R 1166,
R 1169, R 1170, R 1171, R 1178, R 1179, R 1184, R 1185, R 1187,
R 1188, R 1189, R 1194, R 1196, R 1204, R 1208, R 1209, R 1211,
R 1214, R 1218, R 1222, R 1223, R 1224, R 1226, R 1227, R 1229,
R 1230, R 1234, R 1245, R 1249, R 1250, R 1251
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econometrie (513, 857, 866, 1184, 1230, 1245)
aanpassing (581)
psychologie (606, 746, 828, 969, 1051, 1073, 1102, 1107, 1130, 1139,
1140, 1155, 1166, 1179, 1185, 1189, 1204, 1227, 1229, 1234, 1249,
1251)
kernphysica (662, 908, 932, 937, 940, 1003, 1010, 1034, 1049, 1055,
1163, 1169)
kristallografi e (689)
chemie (924, 1011, 1015, 1019, 1029, 1068, 1126, 1133, 1194, 1211)
physica (768, 1048, 1054, 1063, 1067, 1127, 1159, 1187, 1196, 1208,
1224, 1250)
autocorrelatie en energiedichthe idsspectrum (1129)
medisch (1146, 1178)
meteorologisch (1152)
biologisch (1170)
taalonderzoek (1171)
dubhelsterbane n (1188)
psychiatrie (1226)
plotten van krommen (1096)
geologie (1128)
diversen (1018, 1149, 1209, 1214, 1218, 1222, 1223)

R 1090, R 1103, R 1113, R 1114, R 1131 {voortgezette werkzaamheden)
R 1145, R 1161, R 1162, R 1165, R 1167, R 1174, R 1181, R 1182,
R 1193, R 1207, R 1220, R 1236, R 1255
algebraïsche vergelijkingen (1090)
berekening van H-krachten (1113)
berekening slingertijd {1114)
berekening koerstabel {1131)
onderzoek woordfrequent ie {1145)
antenne berekeningen {1161)
lenzen berekeningen (1162)
knik probleem (1165)
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vooronderzoek voorraadprobleem (1167)
testberekening-plotter (1174)
berekening correlatie-matrix (1181)
demonstratie (1182, 1255)
ponskaarten (1193)
berekening elastisch ondersteunde liggers (1207)
bouwtechnische berekeningen (1220)
diversen (1103, 1236)

C . E~E!!~~!!~E~~
R 833, R 872, R 1057 (voortgezette werkzaamheden)
R 1150, R 1151, R 1183,

R 1197, R 1201, R 1228, R 1231, R 1237,

R 1253, R 1254
Het merendeel van deze opdrachten betreft werkzaamh eden , waarbij
d e Xl was ingeschakel d voor de v erwe rking van tentamen werkstukken,
opgedragen aan studenten door Prof. van Wijngaarden.
Onderwerpen:
dubbelsterbanen ( 872 )
intuitioni stische propositie logica (1057)
Poiseulle- stroming (1151)
Fourier-coäfficiäntcn (1183)
afbuiging door e l ekt r ostatische len s (11 97)
niet-lineaire t ransformaties (1228)
verg e l ijking Waite (1231)
complexe eigenvec toren (1237)
kleinste kwadrat e n aanpassing (1253 )
dipoolsommen kubi s ch roo ster (1254)
algorithmes (1201)
diversen (833, 11 50 )
II. Interne opdrachten

A. ~~~-~~-~!~~!!~~-~!~~~~!!~~~~-~!~!!~!! ~~
R 817 (S 250), R 832 (S 252), R 860 (S 021), R 865 (S 248), R 891
(S 234), R 918 (S 24 6) , R 928 (S 255), R 929 (S 226), R 976 (S 244),
R 978 (S 23 9 ), R 1001 (S 258), R 1016 (S 251),R 1017 (S 253),
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R 1027 (S 262), R 1074 (S 311), R 1117 (S 230), R 1121 (S 272),
R 1122 (S 268), R 1132 (S 264) (voortgezette werkzaamheden)
R 1142 (S 281), R 1143 (S 233), R 1144 (S 283), R 1148 (S 271).
R 1153 (S 259), R 1154 (S 274), R 1180 (S 273), R 1186 (S 401),
R 1190 (S 293)' R 1191 (S 297), R 1195 (S 294), R 1199 (S 227),
R 1202 (S 299), R 1203 (S 400), R 1216 (S 263), R 1217 (S 229),
R 1221 (S 404), R 1232 (S 410), R 1235 (S 414), R 1238 (S 295),
R 1239 (S 422), R 1243 (S 290). R 1244 (S 225), R 1246 (S 423)

R 1031 (T 91), R 1050 (T 114), R 1124 (T 152), R 1135 (T 122),
(voortgezette werkzaamheden)
R 1141 (T 121), R 1158 (T 133), R 1160 (T 155), R 1164 (T 30),
R 1175 (T 156), R 1205 (T 157), H 1225 (T 138)

R 1252 (ZW 137)

R 1241

R 796 (voortgezette werkzaamheden)
R 1200

R 500, R 642, R 826, R 829, R 846, R 850, R 864, R 91 5 , R 917, R 968,
R 987, R 989, R 997, R 1042, R 1058, R 1064, R 1065 1 R 1082, R 1086 1
R 1087, R 1089, R 1093, R 1094, R 1104, R 1111, R 1116, R 1118,
R 1134, R 1138 (voortgezette werkzaamheden)
R 1157, R 1172, R 1173, R 1176, R 1177, R 1192, R 1206, R 1210,
R 1212, R 1219, R 1233, R 1240
onderwerpen:
algemene programmering (500)

69

taalonderzoek (642, 1173, 1192, 1233, 1240)
mechanische ana l yse van talen (864)
X8-simulator (917)
X8-ALGOL 60 (915, 989)
plotterprogramm a' s

(968, 1177)

uitlijnen van teksten (997)
X8-routines (1042)
MC I I- vertaler (1065)
speltheorie (1082 )
nulpuntenbepa ling (1089, 1118)
letter gr eepsplitsi ng (1094)
testen van rout ines (1104)
formali sering v an syntax en semantiek (1 111)
bepaling van extrema (1138)
werkgroep software X8 (1116)
vertaal experiment en (11 57)
tekst test e n (1172, 1206)
Algol-edi tor (1210)
automati sch zetten van teksten (1212)
numerieke analyse (121 9 )
werkgroep machine-simu la tie menselijk gedrag (846)
cursussen (1 086 , 1 134 , 1176 )
diversen (826 , 829 , 850, 987 , 1058, 1064, 1087, 1093)
c . Werkzaamhede n van educatieve en representatiev e aard

De cursus voor het diploma A, begonnen in september 1964 , werd
voortgezet. De ze cursus, di e plaats vindt in h et Mathematisch Centrum ,
wordt gegeven door de heren Barning (analyse en li n eaire algebra)
en Dekk er (numerieke wiskunde e n ALGOL- programmering ).
De A-cursus te Del ft , onder auspiciën van h et Mathemati sch Centrum
georganiseerd , en gegeven door medewerkers van de Technische Hogeschool te Delft , werd in 1965 afgesloten . Een nieuwe cursus, eveneen s voor h et diploma A, startte aldaar in september .
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Aan het jaarlijks plaatsvindend examen voor het diploma Wetenschappelijk Rekenen A, georganiseerd door het Wiskundig Genootschap,
verleende het Mathematisch Centrum in september medewerking, door
examenruimte e n tafelrekenmachines ter beschikking te stellen.
Prof. van Wijngaarden was voorzitter van de examencommissie.
De cursus voor het diploma "wetenschappelijk Rekenen B", die in
januari 1963 aanving, en in het Mathematisch

Centrum

plaats-

vond, werd besloten met het onderdeel Proces- analyse, gegeven
door Prof, van Wijngaarden. In juli 1965 werd het eerste diploma
"wetenschappelijk Rekenen B" uitgere ikt.
II) ALGOL 60 cursus
Van 12 t/m 15 april werd door d e heer van de Laarschot een cursus
ALGOL 60 gegeven; tevens gaf hij de aan de cursus verbonden demonstraties op de Xl .
Deze cursus werd door 78 deelnemers gevolgd.

Dit colloquium werd georganiseerd in samenwerking met de afdeling
Toegepaste Wiskunde en ving aan in oktober (zie verslag afdeling
Toegepaste Wiskunde onder c no. 103).

Van enkele overige activiteiten op educatief gebied, waarbij leden
van de Rekenafdeling waren betrokken, worden hier in chronologische
volgorde genoemd:
20 januari: Lezing van Prof. de Vogelaere voor het Nederlands Rekenmachine Genootschap,getiteld "The field of computers.
Challenge of tomorrow".
17 maart

Lezi ng van Prof. van Wijngaarden over "Christiaan Huygens en d e regelmatige weinighoek" tijdens de diësviering
van de Wiskunde Studievereniging "Christiaan Huygens" te
Delft.
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2 april

Lezing van Prof. van Wijngaarden over "Definition Formalisé d'ALGOL 60" voor het Laboratoire de Calcule Numérique
van het Centre National de la Recherche Scientifiqu e te
Parijs.

5 april

Lezing van Prof. van Wijngaarden over " Langage et Metalangage" voor 1 'A.F. I. R.O. te Parijs.

7 april

Lezing van Prof. de Vogelaere getiteld "on a generalization of the Runge Kutta method and on appropriate list
structure procedures" .

9 april

Lezing van de heer Nederkoorn over "Planning met PERT"
voor het Nederlands Rekenmachin e Genootschap .

10- 24 mei: Bezoek

van Prof. van Wijngaarden en de heer Zonneveld

aan een aantal Rekencentra in de U.S.A.
15-19 mei: Deelname van Prof. van Wijngaarden en de heer de Bakker

aan de vergadering van de Working Group on ALGOL, I FIP
W.G. 2.1. te Princeton, U.S.A.
21 mei

Lezing door de heer Kruseman Aretz over "Het ALGOL-systeem voor de xa" voor het Electronisc h Rekencentrum der
Rijksunive rsiteit van Utrecht.

24-29 mei: Deelname van Prof. van Wijngaarden en de heren Zonneveld

en de Bakker aan het IFIP- congres te New York.
13 juli

Lezing van dr. Wirth over "on the formal definition of
programming languages", georganisee rd door het Mathematisch Centrum in samenwerkin g met het Nederlands Rekenmachine Genootschap .

20 juli

Bezoek van Prof. Händler met 35 studenten uit Hannover
aan het Mathematisc h Centrum. Lezinge n door de heren
Brandt Corstius en Kruseman Aretz, gevolgd door een demonstratie op de Xl.
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6-24 september: Deelname van de heren de Bakker , Mailloux en Nederkoorn aan de Nato Summer School on Programming
Languages. Prof. van Wi jngaarden hield een serie
lezingen over "Forma! defiuition of syntax and
semantics of programming languages".
25-30 oktober

Deelname door Prof. van Wijngaarden en Prof. Perlis
aan de vergade_ring van de Werking Group on ALGOL,
IFIP W.G. 2.1. te Grenoble.

2-4 november

Deelname door Prof. Galler, Prof. Perlis en de heer
Kruseman Aretz aan het symposium over "Multi-acce ss
Computing" in he t NPL, te Teddington, Londen.

4-5 novembe r

Deelname van Prof. van Wijngaarden aan de IFIP
Genera! Assembly in Nice.

22 november

Lezing door Prof. Perlis over "Formula manipulatio n
in an extended ALGOL" voor het Nederlands Rekenmachi ne Genootschap .

22-27 november: Deelname van de heer Brandt Corstius aan een bijeenkomst ter voorbereidi ng van het "computer Typese t ti ng
Project" te Newcast le upon Tyne.
24 november

Lezing door de heer Barning over "standaard- functies"
voor de gespreksgro ep "Machine-ge bonden programmere n"
van het Nederlands Rek enmachine Genootschap .

d. Commissies en besluren
Prof. van Wijngaarden was lid van de General Assembly en publication officer van de Internation al FedcraU.on o.f Information Processing
(IFIP) en lid van de ALGOL werkgroep I FIP-W.G. 2.1. Tevens was hij
voorzitter van de ZS-commissi e, opgericht in 1963, bestaande uit
afgevaardig den van enige in de xs-software geïnteresse erde instanties. Hij was lid van de commissie Wi s kundige symbolen en van de programmeertal encommissie van het Nederlands Normalisati e Instituut.
Van deze laatste commissie maakte ook de heer Zonneveld deel uit.
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De heer Kruseman Aretz trad als MC-vertegen woordiger op in bovengenoemde Z8-commis sie.
Het Mathematisc h Centrum was ook vertegenwoo rdigd in de werkgroep
"Machinesim ulatie Menselijk Gedrag", opgericht in samenwerkin g
met de beide Ams terdamse Universitei ten. Lid van deze werkgroep
waren Prof. van Wijngaarden en de heer van de Laarschot.
Prof. van Wijngaarden en de heer Zonneveld maakten met enkele medewerkers van de afdeling Toegepaste Wiskunde deel uit van de werkgroep "Numerieke Analyse", waarin verscheiden e Nederlandse wetenschappelijk e instellinge n samenwerken .
De heer Barning was lid van het Travel Committee van het IFIP Congres
1965, dat passage en hotelreserv ering h eef t geregeld voor d e deelnemers
van dit congres.
e . Overige werkzaamhed en
De heer van de Laarschot was belast met de dagelijkse leiding van de

werkzaamhed en betref fende de Xl en de flexowriterk amer , en werd hierin
bijgestaan door mej. Christen. Hij fungeerde ook als contactperso on
tussen de Rekenafdeli ng en de machine-ge bruikers. Hij verleende hierbij veelvuldig advi ezen op programmee r-technisch gebied. Ook verzorgde hij verscheiden e demonstrati es op de Xl voor groepen studenten
en andere belangstelle nden. Hij he2ocht de Hannover Messe en de
SICOMP tentoonstel ling van bureau-mach ines, randapparat uur, etc .
De h eer van Loenen was belast met technisch toezicht en onderhoud
van de Xl en van het aircondition ingsysteem. Hij nam
technische cursus

van

ATE te

deel aan een

Frankfur t van 4 tot 9 oktober, in

verband met de geïnstallee rde ATE airconditio ning.
De toevoer van programma's voor verwerking op de Xl breidde zich
in 1965 belangrijk uit. Voor de bediening moest in twee ploegen
worden gewerkt; ook tijdens de weekends werd de machine vaak gebruikt.
Voor de avonddienst werden vaak werkstudent en ingeschakel d.
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3. Publicaties
AP 176

KODE

AP 177

arctan

AP 251

QAD

252

RKl

253

RKln

254

RK2

integratie procedures voor

255

RK2n

stelsels gewone differentiaal-

256

RK3

vergelijkingen met een Se orde

257

RK3n

Runge Kutta formul e

258

RK4

259

RK4n

260

RK5n

procedure voor numerieke integratie

M.C. Tract no. 12:
J.A.Th.M. van Bcrckcl,

Formal Properties of Newspaper D..t tch,

H. Brandt Corstius,

119 p.

R.J. Mokken,
A. van Wijngaarden
MR 72: C.H.A. Koster

On the construction of ALGOL procedures
for gcncrating, analysing and translating scntences in natural languages,
55 p.

MR 73: J.A.Th,M. van Bcrckel: Somc ALGOL plotting procedures, 120 p.
B.J. Mailloux
MR 74: J.W. de Bakker

Formal definition of algorithmic
languagcs with an application on the
definition of syntax and semantics
of ALGOL 60, 98 p.

MR 75: N. Wirth

A proposal f or a report on a successor
of ALGOL 60, 36 p.
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MR 76: A. van Wijngaar den: Orthogon al design and descript ion of
a
formal language (prematu re and prelimar y
edition) , 25 p.
R 1042: F.J.M. Barning

Standaar dfunctie s in X8-Assem bler-code
EIAN, 12 p.

Van de cursusse n "wetensc happelijk Rekenen" kwamen de volgende
syllabi gereed:
A. van Wijngaar den

Cursus Wetensc happelijk Rekenen B.
Onde rdeel "Proces- Analyse" , pp. 1-129.
Deze syllabus kwam tot stand met medewerking van drs. C. Ligtmans van de
Techni sche Hoges chool t e Eindhove n.

T.J. Dekker

Curs u s Wetensc happelijk Rekenen A.
Numeriek e Wi skund e , deel I, pp . 1 -150
en de el II pp. 1 51 - 210.
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Prof.dr. J . H. Oort, Sterrewacht 5, Leiden
Prof.dr. C.H. van Os, Prof. Schoemakerstraat 51, De l ft
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Prof.dr. J. Prins, Nassaulaan 1, Delft
Prof.dr. B. van Rootselaar, van Nijenrodewe g 914, Amsterdam
Prof.dr. J.P. van Rooijen, P. Potterlaan 25, Naarden
Prof.dr. J.Th. Runnenburg, van de r Helstpark 69, Muiderberg (N.H.)
Ir. H.J. Schoemaker, Julianalaan 149 , Delft
Prof .dr . J.J. Seidel, Vesaliuslaa n 26, Eindhoven
Prof,dr. P.C. Sikkema , Kwikstaar t laan 21, Den Haag
Prof .dr. A. van der Sluis, Karel Doormanlaan 34, Utrecht
Prof .dr. L.J. Smid, Mr. P.J. Troelstrawe g 104, Leeuwarden
Prof.dr. J.A. Sparenberg, Meerkoetlaa n 7, Paterswolde
Prof.dr. E. van Spiegel, Insulindewe g 12, Delft
Prof,d r. I.W. van Spiegel, Langenkampweg 99 , Enschede
Prof.dr. T.A. Springe r, Het Steenbeek 1, Maarn
Prof .dr. A.J . Stam, C.F. van Sytzamastra at 21, Winsum (Gr.)
Prof.dr. J. Tinbergen, Havik laan 31, Den Haag
Prof.dr . S.C. van Veen, Van Miereveltla an 13, Delft
Prof,dr. G.R. Veldkamp, Vondels traat 24, Nuenen (N.Br.)
Prof.dr. G.W. Vel t kamp, p/ a Techni sche Hogeschool, Insulindewe g 2,
Eindhoven
Prof.dr.ir. F .A. Vening Mcinesz, Potgieterla an 5, Amersfoort
Prof.dr. C. Visser, Krimkade 17, Voorschoten
Prof .dr.ir. A.I. van de Voeren, Dilglplein 6, Haren (Gr.)
Prof.dr. J.D. van der Waal ~ , hline rvalaan 82, Amsterdam-Z
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Prof.dr. F . Zernike, Fla t(.iebouw Zandbergen , Amersfoorts estraatweg 90-14a,
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