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RAAD VAN BEHEER: 

Met ingang van I oktober 1960 heeft Pro£Dr.J. F.Koksn1a het directoraat om 

gezondheidsredenen overgedragen aan Pro£ Dr. Ir. A. van Wijngaarde11. 

De Raad van Beheer van de Stichting Mathematisch Centru111 is thans als 

volgt samengesteld: 

Pro£ Dr. Ir. A. van Wijngaa;rden (directeur) 

Pro£ Dr. J. F. Koksma 

Prof.Dr.J. Hemelrijk 

Prof. Dr. J. de Groot 



e a e r 

I -I 0 

2e BOERHAAVESTRAAT 49, AMSTERDAM (0.) 



Het Mathetnatiscli Centr111rt 

Reeds in de bezettingsjare11 was bij e11kele11 de gedachte opgeko111e11 ee11 instituut te 

stichten dat zou kunnen bijdragen tot de versterking van het wiskU11dige kader waaraan 

11a de oorlog de universiteiten e11 l1ogescl1ole11 grote behoefte zoude11 hebben en dat een 
actief aandeel zou kunnen 11emen aa11 l1et wiskw1dig onderzoek, zowel op zuiver-weten

schappelijk gebied als op meer toegepast terrein waarbij 1nede aa.11 de toepassu1g der 

wiskw1de e11 der statistiek te11 bel1oeve van a11der zui ver-wete11schappelijk onderzoek werd 

gedacl1t. Met 11a1ne Pro£ Dr.J. G. van der Corput vatte allereerst de zuivere wiskunde in 

het oog, terwijl Pro£ Dr. D. vanDa11tzig er steeds 1neer va11 overtuigd raakte dat enerzijds 

de traditionele opleiding it1 Nederla11.d grote tekortkonllllgen ten aa11zie11 van opleidil1g en 

trai11.i11g der j onge wiskw1digen in de toegepaste wiskunde vertoo11de, en dat a11derzij ds de 

econo11usche toestand van 011s la11d - zo 11iet van geheel West-Europa - esse11tieel mede 

bepaald zou worden juist door de plaats, welke aa11 de wiskunde e11 hare toepassingen zou 
worden i11geruimd. 

011.der leiding van deze twee en va11 011dergeteke11de, welke laatste thans het directoraat 

voert, werd op I I februari 1946 de Stichting Matl1e1natisch Centru111 opgericht 11~et als 
doel 'de systetnatische beoefening va11 de zuivere en toegepaste wisku11de i11 Nederland te 

bevorderen, teneii1de daardoor enerzij ds de bij dragen van deze gebieden va11 wetenschap 
tot de verhoging van het welvaarts- e11 beschavingspeil in Nederland, anderzijds de bijdrage 
van Nederland tot de internationale cultuur te vergroten'. 

Het Bestuur wordt gevormd door ee11. Curatoriu1n, aa11va.nkelijk 011der voorzitterschap 
van Pro£ Dr.J. Clay, thans van Prof. Dr. Ir.J.A. Schoute11.. De dagelijkse leiding berust bij 
een Raad van Beheer. 

Van den beginne af had het Mathematisch Centru1n vier afdelingen: voor de zuivere 
wiskunde, voor de toegepaste wiskunde, voor de mathematische statistiek en voor de 

numerieke wiskunde. Op dit laatste gebied stond men aanva1ilcelijk iets 011wennig, hoe

wel met het gevoel dat juist deze Rekenaf de ling zeer belangrijk kon worden. 

Aan elk der vier afdelingen was in overeenste ...... · g met de doelstelling der stichting, 
een drievoudige taak toegedacht. Een 'educatieve', zowel ten aa.nzie11. van aankomende 

medewerkers van het Matl1ematisch Centrum, als ten aanzien van al diegenen, die om 

welke redenen dan ook zulke gelegenheden zich in de wiskunde te verdiepen en te be
kwamen, zochten, als door de Universiteiten bezwaarlijk konden worden geboden. lt1 de 

afgelopen jaren is aan deze taak rui111schoots aandacl1.t gegeven, zoals 1noge blijken uit de 

lijst van honderden voordrachten, cursussen, interne en externe colloquia, syllabussen en 

handleidit1gen, die gezamenlijk alle gebieden der wiskunde beslaa11 en l1011derden 
belangstellende11 en bela11ghebbenden bereik.ten. Een 'research' -taak, waarbij onderzoe

kingen zowel op initiatief van de medewerkers der afdelingen zelve, als op verzoek van 

de andere af delingen van het Mathematisch Centrum of van onderzoekers en instanties 
buiten het Mathematisch Centrum zouden worden verricht. De in de verslagen opgeno

men lijsten van rapporten en publik.aties getuigen ervan, dat het Mathematisch Centrum 
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zc,u 111c:·i1 ku1111,~11 bctitele11 als 'die11stverlerung' ten behoeve van anderen; zij is zowel een 

C<.)nsultatic\-''C als et~11 exccutieve. 011derzockers, die in hun gebied vastlopen op wiskundige 

\\~iskuridig. statistiscl1 of nu111erick gebied, hebben z1ch vanaf het begm tot l1et Mathe-

111atisl-h Centru111 gewend 0111 stew1. Naarn1.ate de kring der medewerkers groeide en de 

tll()gelijkheden in aantal toe11a111e11, 1nede door de in gebr · -..... en1 ing van modeme appa-

r .1.turc11, na111 <.)ok de kri.I1g der opdrachtgevers toe. 
Wat de atcteling Zui vere Wiskunde betreft, heeft de derde taak zich hoof dzakelijk 

beperkt tot het ct)nsultatieve aspect. Een mathematicus toch zal -wel een moeilijkheid of 

een resultaat aar1. anderen voorleggen om hulp of advies, doch zijn werk niet door anderen 

laten uitvoeren. Anders staat het n1et niet-wiskundigen, maar hun wiskundige pro blemen 

ligge11 dan ook 111eestal in l1et toegepaste vlak, zodat zij toch terecht komen bij de toege

paste afdclingen. De afdeling Toegepaste Wiskunde, waar het in hoofdzaak gaat om de 

n1atlie111atische fysica, heeft, naast haar consultatieve taak, dik:wijls te maken n"Iet de 

executieve, '\varu1eer l1et niet alleen gaat on1 de theoretische opzet van het pro bleem, maar 

ook om dit werkelijk tot een oplossing te brengen. Zo zijn in de begintijd van het Mathe-

111atisch Centrum onder n1eer zeer vele onderzoekingen verricht over het, voor de water

voorziening en voor de tuinbouw zo gewichtige probleen1 der verzilting. Uiteraard n eemt 

de executieve taak bij de afdeling Mathematische Statistiek en de l'.lekenafdeling een zeer 

grote plaats in. 
Gezien de rol die op bijna alle terreinen van onderzoek de statistiek gaat spelen, is het 

geen wonder dat de lijst der onderwerpen ten aanzien waarvan I1.1athematisch-statistisch 

verantwoorde adviezen werden gevraagd, lang en bont is. Bij de oprichting van het 

Mathematisch Centrun1 was het duidelijk, dat juist hier in Nederland een achterstand 

bestond. Pro£ vai1 Dantzig begon zijn werk als leider van de statistische afdeling door, in 
san1enwerking 111et de ongeveer gelijktijdig opgerichte Nederlandse Vereniging voor de 

Statistiek, een uitvoerige en diepgaande kadercursus over de mathematische statistiek te 

geven. Het gelukte hem in weinige jaren een aantal enthousiaste jongeren om zich heen te 

verzamelen. In de aldus 011tstane groep van medewerkers binnen de statistische afdeling 

van het Mathematisch Centrum bestudeerde men met name de parametervrije methoden 

en legde men bewust de nadruk op een scherp kritische houding ten aanzien van de voor

gelegde problemen. Men beperkte zicl1 allerminst tot de introductie i11 Nederland van 

reeds bekende toetsingsmethoden, doch ontwik.kelde ook zelf dergelijke methoden die al 
spoedig hwi waarde in de praktijk deden voelen. De afdeling werkte ook sterk mede tot 

een zekere opvoeding van degenen die haar cijfermateriaal kwamen voorleggen: de prak.tijk 

wijst toch uit dat men uit experimenten vaak veel meer informatie zou hebben kunnen 

verkrijgen, indien men reeds dadelijk bij de opzet mathematisch-statistisch advies zou 
hebben ingewonnen; wie zich tot de afdeling wendt wordt in deze zm systematisch 
beinvloed. 

Soortgelijke ervaringen deed ook de rekenafdeling op toen zij ee11 maal haar deuren voor 



hulpzoekenden ope11de. Het was van het begin af duidelijk, dat l1et Mathematisch Centrum 
een grote elektronische rekenmaclune zou 1noeten bezitten; na ee11 studiereis van 
Dr. Ir. A. van Wijngaarden, een van de eerste medewerkers, bleek dat het Mathen1.atisch 
Ce11trum zo'n n1achine het beste zelf zou kunnen ontwerpen e11 bouwen. Twee fysische 
candidate11 werden bereid gevonden hun periode van praktische research op het 
Mathematisch Centrum aan dat onderwerp te wijden. Zij zij11 aan het Mathen1atisch 
Centr11111 blijven werken ook na hun doctoraal exan1en, en in hrm werk uitnemend 
geslaagd. De eerste machine, die gereed kwam, was betrekkelijk bescheiden in snelheid 
(zij werkte met relais), maar toch volledig automatisch (de ARRA). Tijdens deze 
eerste periode, waarin van Wijngaarde11, innuddels tot chef der rekenaf deling benoemd, 
uiteraard veel tijd besteedde aan zijn samen werk.ing met de j onge constructeurs der ARR A, 
bouwde hij eveneens de eigenlijke rekenafdeling op, die behalve uit enkele wiskundige 
medewerkers bestond uit een vrij groot aantal rekenaarsters. Bij het werk werd gebruik 
gemaakt van een aantal elektrische tafelrekenn1achines en een op ingenieuse wijze voor 
'computing' geschikt gemaakte boekhoudmachine. Ook de onderwerpen, die sinds de 
oprichting aan de rekenafdeling werden voorgelegd, vorn1en een zeer gevarieerde e11 lange 
rij. Na het gereed.komen der ARRA e11 van haar opvolgster, de ARMAC Guni 1956), 
11amen omvang en importantie van de opd.rachten steeds toe. Geen wonder, dat de con
structiegroep niet bleef stilzitten en voortging met het ontwerpen van nog s11ellere en 
krachtiger machines, waarover verderop in dit verslag meer. 

In het bovenstaande is op de 'service' -taak iets uitvoeriger ingegaan, omdat het karakter 
van de gevraagde diensten in sterke mate 1nede de structuur en de on1vang van de grote 
toegepaste afdelingen bepaalt. Men zou de indruk kum1en krij gen dat deze da.ardoor veel 
n1eer tot het gebied der 'toegepaste' wetenschap dan tot cl.at der 'zuivere' wetenschap 
bijdragen. Toch is dat onjuist: bet betreft wel de toegepaste wiskunde, doch in zeer vele 
gevallen als hulp bij zuiver-wetenschappelijk 011derzoek op andere terreinen zoals de 
fysica, de biologie, de geofysica, enz. Er is dan ook in de loop der jaren een traditie 
ontstaan, waarbij juist door Z.W.O. gesubsidieerde onderzoekers n1aar ook vele anderen 
zich tot het Mathen1atisch Centrum wendden met hun wiskw1dige, nun1.erieke of statis

tische moeilijkheden. 
Het is duidelijk dat men geen der geschetste taken tot uitvoering kan brengen zonder 

bekwame medewerkers. In het begin had de leiding zich voorgesteld, dat het Matl1ematisch 
Centrum een sterk 'doorstroom'-karakter zou hebben. Ben jongen1.an, die eerst als assistent 
werkzaam later eventueel enige jaren medewerker zou kunnen zijn, zou dan vanzelf een 
adequate plaats in de maatschappij vinde11. Op deze wijze zou bovendien ongedwongen 
een belangrijke bijd.rage zijn gegeven tot de educatieve taak. De praktijk heeft geleerd, 
dat deze doorstrorni11g zich weliswaar in het algen1een vlot heeft gen1anif esteerd, maar 
voor het Centru1n zelf niet altijd de meest gewenste ontwik.kelit1g was. Het bezwaar geldt 
niet allereerst voor de vele cursussen en colloquia die worden opgezet, al is het een groat 
verlies dat een ervare11 docent naar elders vertrekt. Soms toch kan een nieuwe k.ijk en fris 
bloed een winst betekenen. Natuurlijk is het ook een groot verlies waimeer een expert op 
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cctl l)t"{),,J.]tl gt.·l1it·(i l1t:r \\·iskt111dt~, ,iil· 111t~t sut·ces t111(lt~rzock.ir1gs\\'e..•rk v·erricl1t t'Il l1t·t \\'t•rk 

\'J.ll jt.1111gt·rt~t1 lt:1llt, i··t'tl l,t'll\_,c111i11g t:l<.lL·rs ~1~111.11et·111t, 111.1~1.r zi~i11 \\'erk v\'t)rtlt d:i11 d~tar t,.)<·11 

\'()t,rtgt·zt.·t l'tl ~ils 111<.'ll t·c11 i.,i1\'t)lgt·r k~111 ,·i11(1t·11 clit· l'\'l•11t'l'I1s bt'"k \\';1at11 is, 111a~1r t)l) ec11 

~itidt·r tt·r1·t,i11 t..:lt·r \\·isk1111dt·, tl1t)f..'t 111e11 \\·c.:llicl1t l1t·t r()l'f (lt11g(1\)ic11 <lt11 11~1 t·e11 t)\'t•rg~111~sti_JLl 

tc.x:11 \\'l't'r \'t,l,,1) tt· ku1111rt1 \\'L'rkt·r1. 1··llcl1 l)C\\'l~lZ<-'11 r<:c-ds l)citlc \'t)l1rl)L't·ldt·11 l1c)t' bt·l~111grijk 

lict is i.'11kt·lc \·.1stl' ken1e11 i11 de stJ.t· t<.~ hel,bt~11. l)it laatstL· t·t·l1tt'r \\'t.1r,l t t·sst·11tiet·l" \\·;.11111t'l'.r 

tllt'll t!r.:11kt .1.111 de cxt·t~utit.~\'t' t~1..1k. I-lier tl)t~l1 is Cl)llti11ui'teit et·11 \rt•rt·istc. Het tlt1urt ge

rui111t· t1.11.l, \.)L)k \'t)t)r et.·11 bcgaa.tc.lt· 111t·dc\\'('1 ker, ()111 (lt" Ilt)(1igL· er\·~1ri11g e11 a,·l1tt.·rgrl>t1tlc11 

tc ,1cr\\'t'r\·er1, dit· l1icr Cl'I.1 rt.)l s11t:le11. 

l)c l,·idit1g "'~lil l1et l\,'1~1.tl1t~111~1tiscl1 Cc11tru111 heeft zic.·l1 echter steeds op l1et sta11dpu11t 

gesteld (lat Il1Cl1 de (';1.rricrt• va11 de 111edt'\\'Crkt·rs 11it~t i11 de \.\reg 111ag sta~111, e11 \\'at1net~r 

vele11 (>t1dt·r hc11 ]1u11 plaats l1cbben \'t'r'.visseld 111ct ct·11 cervolle pt1sitie eltlers, is d~tt altijd 

in l1ar11l(lt1ie gl·g~1~u1, getuigc <>ok dl· g()Cde rel~1til'S 111et het l\1athc111atisch Ce11tru111, die 
clt)t)r zulke (>\'t·rga.11gc11 zijn 011tsta:111 ()f \Verde:11 bevt)rdcrd. Hct is et~I1ter ee11 gr<..1ot geluk. 
d.at st1111111ige vai1 de et·rstc j()t1ge 111edeV\i~erkers l1ct Matl1c111atiscl1 Cc11trur11 steeds tr()U\\,' 

zij11 geblc,~t~11 t'.tl t1t)k later 111e11ig jt)11ger collega aa11 zicl1 en a~111 l1et Matl1e111atiscl1 Ce11tru111 

hebbe11 \\'Ctt.·11 tt· bi11de11. L)it gc:ldt 111ct 11a111e VC)t1r I>rof. Dr. Ir. A. va.r1 Wij11gaarde11, tl1a11s 

lid \?a11 de llaad v·a11 B,~l1eer en Il()g steeds cl1ef va11 de reke11afctelii1g, <:."n voor Pro( Dr. 

J. r·le111elr~jk, de t·crstc 111ede'\\rcrkt.·r \tan J>rt1f. va11 Da.r1tzig, die Clt1tiaI1ks zijn benoe11U11g it1 

Delft (1952) aa11 l1et Matl1c111atiscl1 Centrutn kon verbo11de11 blijve11. 

l11 dt~ ;1f de ling Toeg<:pastc Wiskw1de vertoondc zicl1 een gerit1gere c<.,ntinu1teit. Na 

verscl1eidcne wisscli11ge11 had de laa.tste jare11 1Jro£ Dr. D. vanDai1tzig de leiding der af

delu1g. Na zij11 dt1t)d r1a111 Prof. Dr. I-I. A. Lau\verier de leidit1g over. De afdeling Zu.ivere 

Wisktmde st(111d tot ht~t vertrek \,'a11 I1rl1£ Dr. J. G. "ra11 der Corput 11aar A111erika, 011der 

lei ding va.t1 he111 en Prof~ Dr. J. F. Koksn1a, tl1a11s alleen 011der die va11 de laatste bij gestaa11 

door Pro£Dr.N.G.deBruijn, wete11schappelijk adviseur sii1ds 1955. 

1'ha11s Vl)lgt ee11 kt)rt overzicht va11 wat in de afdelinge11 in de loop der jare11 is verricht. 

De ecrste 111edewerkers van de afdelu1g Zuivere Wisku11de ware11 Dr.J. dcGroot(1946-47) 

en Dr.J. I>opkc11 (1946-47). Zij wijddc11 zicl1 l1oofdzakelijk respectievelijk aan de t()pologie 

en aan de getallenlee1-, 111aar werden reeds spoed.ig geroepe11 tot l~et hooglera.arsa111bt, 

respcctievehjk te Delft en te Utrecl1t. Hw1 opvolgers waren F. vaI1.der Blij (1947-48) en 

J. Korevaar (1947-49). Zij ,vijdden zicl1 aan de getalle11leer, algebra en analyse. Hu11 uitge

breide belangstelling blijkt 011der n1eer duidelijk uit de bonte rij der series 'actualiteite11', 

welke zij op de laatste zaterdag va.11 iedere 111a.and verzorgde11. Door benoen1ing tot hoog

leraar hier, respcctievelijk in An1erika, kwam ook aa.11 l1rm ,verkzaa111heid aa11 l1ct Mathe
ma.tiscl1 Centrun1 ee11 einde. Hun plaatse11 werden inge1101nen door W. Pere111ans en 
H.J. A.Duparc. Ter\vijl Peremans speciaal ,verkte op l1et terrei11 der algebra 111et voorliefde 
voor ri11gen, groepet1 t~n idealen, gi.t1g de belangstellii1g va11 Duparc 111eer uit naar de 
getalle1tleer. Beide 1nedewerkers ware11 ook steeds te vinder1 waru1eer er moeilijk11eden 

waren op l1et terrein der analyse, waarin zij ook geregcld bezig ware11. 

Gedurende al deze jare11 was er nog, afgezien van de genoe111de, een centraal onder,verp, 
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waarin alle medewerkers van het Mathematisch Centru111 bela11g stelden e11 dat onder 

leidi11g vai1 Van der Corput regeln1atig e11 intensief werd bel1a11deld i11 avo11dcolloquia. 

Diverse matl1e1natici va11. buiten het Mathematisch Centru111 werkten aan dat project n1.ede. 

Het betreft de asy111.ptotische ontwikkelingen. Door hct vertrek va11 V a11 der Corput naar 

A111erika 011dervond dit werk it1 Nederla11d de terugslag, alhoewel 110g steeds, 011der 1neer 
uit publikaties, blijkt l1oe vrucl1tbaar deze periode is geweest. 

111 1951 werd C. G.Lekkerkerker als medewerker aan de afdeling Zuivere Wiskunde 

verbo11den. Hij werkte op het gebied der a11alytiscl1e getalle11leer en op het gebied van de 

meetku11de der getalle11. Bovendien heeft hij grate bela11gstelling voor de analyse. V a11 

1951 tot 1953 was als 111edewerker aan de afdeling A. Nijenhuis verbonden, die in de 

n1odeme differentiaaln1eetkunde werkte. Hij vertrok 1net een fellowsltlp naar Amerika, 

waar hij thans hoogleraar is. Aan de sa111enwerking der vorengenoemde medewerkers 

kwam een einde doordat Duparc tot hoogleraar te Delft (1957) werd be11oe111d en Peren1ans 

tot l1oogleraar te Eindhoven (1958). Van 1957 tot 1959 was als n1edewerker aaiJ de afdeling 

A.H. M. Levelt verbo11den, die over hypergeo111etriscl1e functies onderzoekingen verricht

te, ee11 groot aa11deel nan1 in het colloquium 'Representaties van groepen' en samenwerkte 

met Prof. Dr. Baltl1.. va11 der Pol aa11 diverse pro ble111en. 

In de afdelii1g Zuivere Wiskunde wordt ieder jaar een algen1.ee11 colloquiun1. gehou

de11, dat om de twee weken plaats vii1dt en zich eventueel over verscheidene jare11 uitstrekt. 

Van de daarin behandelde onderwerpen kunnen, behal ve het reeds gemen1oreerde collo
quiu111 over asymptotische ontwikkelingen, worde11 genoemd die over representa.ties van 
groepen, over theta-fU11cties, matrix-functies, meetkw1de der getalle11, p-adische getallen, 

alsmede over deelbaarheidseigenschappen bij recurrente rije11 van natuurlijke getallen. 

Behalve n1et de opgesomde 011derzoekingen en de voorbereiding dezer colloquia waren 

de n1edewerkers der afdeling Zuivere Wiskunde nog belast met het geven van avond
cursussen, bestemd voor personen in de wiskunde geinteresseerd, die in hun jeugd geen 
gelegenl1eid hadden hoger onderwijs te genieten. 

Ongeveer gelijktijdig met Peremans en Duparc kwam als jonge medewerker aan de afde

ling Toegepaste Wiskunde J. H.B. Ke1nper1nan. Deze werkte, behalve aan hydrologische 

problemen o.a. ook op l1et gebied der stochastische processen. Na ee11 hem aangeboden ver
blijf in de U.S.A. (1953) bleef hij aldaar toen hij tot hoogleraar werd benoemd. Een der 
andere n1edewerkers va11 de afdeling Toegepaste Wiskunde, Dr. C. G. G. vanHerk, w-erd 
benoemd tot hoogleraar te Bogor (Indonesie). Na zijn repatriering (1956) trad hij op als 

medewerker, deels bij de afdelu1g Mathematiscl1e Statistiek, deels in de Zuivere Wiskunde, 
·r. 

waar hij onderzoekingen verricht, o.a. over de zeta-functie van Riemann en daar111ede 

verband houdende orthogonale systen1e11. 

Hoewel de afdeling Toegepaste Wiskunde it1 de afgelopen jaren slechts een zeer kleine 

bezetting had, heeft ze toch belangrijk werk kum1en verrichte11.. Met groepen beoefenaren 

van de toegepaste wiskunde hield zij een systematisch contact, dat zich manifesteerde in 
ge1neenschappelijke colloquia over gespecialiseerde onderwerpen (hydrologie, hydrodyna

n1ica, karakteristiekenmethoden, singuliere integraalvergelijkingen, enz.). Na de ramp 
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van 1953 l1eeft deze ~1t"J.eli11g ondcr de lciding va11 Pro£ ,ranDa11tzig e11 111et de 111cdc

werkers l)r. l-l.A. L.auwc:ric.·r, G. W. Veltkan1p,Dr.Ir.D.J. Hofso111n1er e.a. hct eve11 111oei

lijke als l)('langrijkc prt1blec111 va.11 de \Vaterbcv.1egi.t1g i11 de Noordzee 011dt"'r u1vloed van 

ee11 windvel(l bove11 de Atlai1tiscl1e Occaan aar1gcpakt. Dit probleen1 vert()Oilt 110g vele tc 

onderz<leke11 aspecte11, n1a.ar \\·crd in zij11 eerste fase tot oplossing gebracl1t. Ook 11a het 

ov·erlijde11 ,ra.11 I>rt)f. \1a11 Dantzig it1 1959 '\\'erd bet t1nderzoek it1zake de stor1n,,.loed 1953 

voortgt~zct; r11et nan1e het ondcrz<..)ck \."all het hydrL1dy11an1ische Not)rdzecprt1blee111. In 
l1ct bijzo11der werd nu beha11deld de i11vlocd, die een glooiende bode111 i11 een zeebek.ken 

op de opwaaiing l1eeft. Naast deze 0111vangrijke ondcrzoekinge11 werde11 vraagstukke11 van 

andere aard beschouVw·d: over de afkoelit1g van een gietblok, over de n1ogelijkheid 

routie-symmetrische elektrische e11 magnetische velde11 te 1nete11 door inschiete11 vTan 
snelle, harde deeltjes en vele andere. Voorts werkte deze afdeling n1ede aa.11 het opstellen 

van eet1 publikatie over grondwaterstro11ung naar putten. In sa111enwerkii1g n1et de 

Rekenafdeling werd een tabel ge11iaakt voor de Fourier-coefficiente11 va11 toegevoegde 

Legendre-functies. 
De at"deling der Mathematische Statistiek stond tot in 1959 ender leiding va.i1 Pro£ 

Dr.D. va.nDantzig. Aa11gezie11 de taak van deze afdeling al spoed.ig zeer on1vangrijk werd, 

trad de eerste n1edewerker da.arvan, Dr. J. Hemelrijk, als sous-chef op. Na zijn be11oe1ni.ng 
tot l1oogleraa.r te Delft bleef hij aan het Matl1ematisch Centrum verbonden, zij het in een 
andere fm1ctie, namelijk als chef en later als adviseur voor de statistische consultatie .. In het 
laatste levensjaar van Pro£ vanDantzig werd een reorganisatie va11 de afdeling voorbereid, 

die na zijn dood haar beslag kreeg. Terwijl de algemene leiding a.i. aan Pro£ Hen1elrijk 
werd opged.ragen, werd de afdeling in twee sub-afdelingen gesplitst, te weten: een voor 

de cigenlijke mathematische statistiek ender de dagelijkse leiding van Ir. A. R. Bloen1ena, 

en een voor besliskunde ( operations research) ender leiding vat1 J. Kriens. Beide sub
af delingen dede11 zeer veel researchwerk. Een greep uit de onderwerpen levert onder n1eer: 

theorie van de voorraadproblemen, wachttijdtheorie, vraagstukke11 betreffende het kiezen 
van punten in een rooster, hypergeometrische verdeling, niet-lineaire progran1111erit.1g, het 

maxirnaliseren van functies op convexe gebieden, onderzoek van rangcorrelatie111ethoden. 
Beide sub-afdefu1ge11 organiseerden een groat aantal cursussen. Genoemd n1ogen worden 

de grote cursus, in verschillende plaatsen van het land gehoude11, ter instructie van docen
ten bij het V HMO in verband met een eventueel te verwachte11 invoering van de statistiek 
a.ls leervak bij het M 0, en diverse cursussen over operatio11s research op gevarieerd 
niveau. Een tot nu toe niet verwezenlijkt ideaal was om daarnaast nog een sub-afdeling te 
hebben voor de studie der 'stochastische processen', waarvoor Van Dantzig zich bijzonder 

interesseerde en die hij ender zijn persoonlijke hoede had willen nemen. Aan dat vak wordt 

thans aandacht geschonken, met 11ame door J. Th.Rtlllllenburg en G.deLeve. 
Na de voltooiing var1 de eerste op l1et Centrum gebouwde automatiscl1e rekenn1.achine 

voltrok zich een driedeling der Rekenaf deling: ten eerste een sub-af delii1g voor de oplos
sing der eigenlijke numerieke problemen welke aan de afdeling worden voorgelegd of die 

zij zichzelf stelt, ten tweede een sub-afdeling voor de progranunering, waar proble1nen 

8 



pask:laar worden gemaakt voor de elektronische machines, en ten derde de constructie
afdeling, waar nieuwe machines worden ontworpen en gebouwd. 

Van de wetenschappelijke onderzoekingen der eerste sub-afdeling kunne11 a.a. warden 
vermeld die over bolfuncties, Fourier-transforn1aties en programmering voor de elek
tronische rekenmachine XI. Buitendien werden ruim 500 opdracl1ten van buiten het 
Mathematisch Cen trum uitgevoerd, waarvan hier enige nader zullen worden aangeduid. 
Ten behoeve van de Rijkswaterstaat werden berekeningen gen1aakt met betre · g tot 
het dynamisch gedrag van de Haringvlietsluizen (een onderdeel van l1et Deltaplan). De 
Dienst Zuiderzeewerken verleende twee opdrachten op het gebied van niet-stationnaire 
stronllllg en inzake de potentiaalverlaging voor polders met discontinue c-waarde11. in het 
Zuiderzeegebied. Van industriele zijde of van \:\·etenschappelijke instellingen werden o.a. 
de volgende opdrachten van wetenschappelijke aard ontvangen: berekeningen van struc
tuurfactoren; berekening G(r)-functies; selectie verklarende variabelen; subtabellatie van 
hydrostatische gegevens; beproeving van ventilatoren; berekeningen ten behoeve van 
salpeterzuurtorens; reflecties; bepalingen van kleinste positieve eigenwaarden; het maken 
van een programn1a ter vervaardiging van breibanden voor de elektronische rekenmachine 
Xr; testen van programma's te11 behoeve van de XI; absorptie-problen1en; integraal
berekeningen; berekeninge11 ten behoeve van een scheepsschroef; berekeningen ten behoeve 
van een stoomturbine; berekeningen betreffende een band-gestuurde freesmachine; 
berekeningen ten behoeve van een nokkenschij£ 

Op de programr11eerafdeling werken evenals in de andere sub-afdelingen geregeld 
buitenlandse gast-medewerkers. N atuurlijk bestaat er ook tussen deze sub-af delii1gen een 
levend contact. Omstreeks oktober 1959 is een vast team van leden der Rekenafdeling 
gaan meewerken aan het zgn. 'ALGOL'-project (Algorithmic Language). Het gaat hier 
01n een op internationale leest geschoeid project dat ten doel heeft de constructie van een 
taal, waarin zich alle soorten rekenprocessen op ondubbelzinnige wijze laten vastleggen. 
Zodra deze taal een defmitieve vorm zal hebben gekregen, is het de bedoeling on1 voor de 
meergenoen1de elektronische rekenn1achine Xr een vertaalprogram.n1a op te stellen, dat 
uit de beschrijving in 'ALGOL' een progranuna af!eidt, waarmede de berekeningen op 
de Xr kunnen worden uitgevoerd. 

De constructie-afdcling stond sinds jaren onder de leiding van twee fysici, B. J. Loopstra 
en C. S. Scholten, van 1952 - 1955 bijgestaan door Dr. G. Blaauw. Onder hun leiding werd 
een drietal elektronische rekenmachines gebouwd. De eerste hiervan, genaamd 'ARRA' 
(Automatische Relais-Rekenmachine Amsterdam), is tot midden1956bijhetMathen1atisch 
Centrum in gebruik geweest. Het was een betrekkelijk eenvoudige maclune, welke echter 
uitstekende diensten heeft bewezen. Een copie van deze machine werd door de N.V. Kon. 
Vliegtuigenfabrieken Fokker in samenwerking met het Mathematisch Centrum gebouwd 
en is sinds begin 1955 bij deze fabriek ender de naam 'FER TA' in gebruik voor het 
verrichten van de technisch-wetenschappelijke berekeningen, welke bij de ontwikk.eling 
van modeme verkeersvliegtuigen optreden. Gedurende de periode n1aart 1955 - juni 1956 

werd een tweede elektronische rekenmachine on~· eld en gebouwd, namelijk de 
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',A.. ll l\1 AC' (1\t1tt)lllJ.tlSc.~l1c l{t·kc11111.1cl1itl{' rv1~1tl1t~111~1ti~l·l1 (:e11trt1111). l)i:.~zt~ tll~lc.:l1i11c l,t:\r.1t 
' 

<)t1gt\'t."'t·r l :!00 t:IL·ktrl1tlt"l1b1.1i1t·11 e11 ~)(.)00 (;c•rt11~111it1111tii,)tlcs t·t1 k;111 gt·111illtlt·l(l t~~l. 1000 

bc"'t•rki11 gl"Jl .1ls: <'' ~,tt· lli11 ~t·11, ~1ftrt· kk i11~re11, \ 7t.:r111t·11 ig\·t1lttigi11 ge11 ~1t·r Sl'(.( ,11 (.It· \~t·r rich tc11 

111et gct~1llt·11 \' J.11 t) dt~l·i111.1lt· (-i_j tt·rs. l)c ,lert1c n1~1t ·l1 i1·1e is et·11 \'<)lk t.)111t·t1 11 it~ ti\\' tyf1t· rl· kc.·11-

111ai:l1it1l·, c..l.1t zi1.:l1 ir1 \'t·lc: c)r1it·lltt·r1 \·~111 1..it· \1f()t~gcrt· ()t1Llt·rs(·l1eidt. l')c t·lt·ktr(111t·11l1uizl't1, 

v.·elkt~ in de \ti"lri~e 111acl1i11cs \\1Cr<.le11 gt..·l1rt1ikt, zi.111 tl1~111s \1t1llt"<.1ig clt)()f tr~t11sistt,rt~11 \'t•r

v.2.ngl·t1, \\:J.~trt1l)()f Zt1\\"l•J (lt· .1ti11t·ti11ge11 clt·r 111~tl·l1i11e ~tls l1~1~ir e11t·rgit'\1t·rl1ruik tlr~tstist·l1 

verklci11d \\'ercll~t1. ()1.lk l·it·t 'gcl1<.•t1gl't1' , .. ~111 (lc.·zt· 111~1t~hi11<." is \' .. 111 t·t·11 11it'tt\\: ty~1t·, 11~1111t~li_jk 

111J.gnetiscl1c ferrictkc.·r11t.~11. 11t~ s11t·ll1t"i<.l is i.11 v,·rgcli_jki11g 111et ,le vrt)t•gt·rt· 111~1,·l1itlt·s a~lll

zienli_jk. ()t,gt"V()t·rd. l)czc 111;1t·hi11t·, gc·11aa.111tl X1, ka11 11a111t·li_jk 15.000 t."'lptclli11ge11 1-1er 

St"C()tltte uit,.1<x~ren. 
Met het v<)()rtS<.·hri.j,tt"tl ,1a11 dt" Vt){1rbt.~rcidu1gc11 Vt)t)r de XI \\'ertl l1c."t M;.1tl1t~111;.1tis(·l1 

Ce11tru111 gect)t1frc..,)ntt"crd 111et Ct'Il bcla11grijk orga11is;1torist..~l1 prl)l1lct·111. 1-IL·t is clt1ic.lt"ltik 
dat de Ct)ncrctc uit,rL)eri11g v·a11 t·t·11 dcrgelijk gr<J<.)t pr()jt~Ct vet·l geld c11. 111:.1.11kr;.1cl1t v•r;_i~igt 

en dat t)p bet 111t1111e11t dat dt• n1achinc \1L)ltl)<)id zt111 zij11, l)p l1t"t M;_1tl1e111;.1tiscl1 c:cntru111 
ee11 zeer ervart"tl, vrij\vel t1t1iek te~1111 aa11\\rezig zclu zi_j11. Na tlt~ V(1ltL1L1ii11g <.1.cr XI t·(·l1tt·r 

Zl)U V(lt1rlt)pig dt~ <)utillagt~ van l1et Mathc111~itisch Cet1tru111 Vt)l1..1t1e11dc zi_j11, Zl)l1~lt \l't,()r 

het evenl1edoelde tea111 gce11 adequaat \V<:rkobject zou zi_jn ~1a11 tc ,vi_jze11 e11 e<.·11 uitt~er1-

vallt"t1 va11 ht"t tean1 tt~ vrt"'ze11 Zl)tl zij11. Nu de,~d zicl1 ecl1ter ,le 0111sta11digl1t~id V()()f dat l1t~t 

pr<)ject V<)Or tie XI t)L)k i11 krit1gen buitcn l1et Mathe111atiscl1 Ce11tru111 aa11d~1c.l1t tr<.)k, en 

een opl<)ssing van t1e in1passc kL1n wor<.1t~n gt·zocl1t i11 het ,1crv~1;1rdigt~11 v~111 111eerdere 
exe111pla.ren dt~r XI, alsn1ede va11 e,re11tueel later tc t)11t,verpen 111~ichi11es i11 l)p<.iracht v~1.n 

buiten. Door een dusda11igc oplossing echter zou het Matl1e111atiscl1 Centru111 op co111111t"'r

ciele wegen ko111en, welke krachtens zijn doelstelling 1uet n1ochte11 worden i11geslagc11. 

De def111itit'"Ve oplossing van dit, ook 11ationaal gezie11 gewichtige probleen1, \Verd ge

vo11den i11 ee11 samenwerking tusse11 het Mathen1atiscl1 Ce11tru1n e11 de N.V. Leve11sver

zekeringsm~,tschappij Nilln1i_j, \\'elke laatste steeds een grate belangstel1.it1g ,,,·oor l1et 

Matl1en1atisch Ct."'.ntru111 en zij11 wcrk l1ad gett)ond. De Nill11uj zelf Z<)U ga:.1.rne ee11 
exemplaar van de XI bezitten en voorzag ch1t l1aar voorbeeld dol)r verscheide11e it1sta11tics 

in binnen- en buitenland zou '.\torden gevolgd. Dit bracht de san1envverkende partijen tot 

de oprichting van de N.V. Electrologica, welke zicl1 111et de daadwerkelijke bot1\V van 

elektrotusche 111achines zou bezigl1ouden. Werd aanvankelijk het wete11scl1appeli_jk deel 
van haar \Verk door haar als opdracl1t aan de co11structie-afdeling va11 het Matl1c111atisch 
Centrum verstrekt, de ontwik.kelit1g leidde it1 vers11eld te111pl) tot de overdra.cht van de 

volledige constructieploeg aan Electrologica, welke N. V. daartege11over uitcraard ec11 

adequate cotnpensatie stelde, onder 111eer ook itilioudende dat ee11 der eerste door l1aar te 

voltooie11 machines XI tegen kostprijs a..,n het Mathe111atiscl1 Centrun1 zou worden 
geleverd. Dit exemplaar is thans (voorjaar 196o) reeds op het M:}the111atiscl1 Centru111 in 

werking. Een ander exen1plaar is bij de Nilln1ij in vol gebruik, terwijl diverse andere 
machines Xr bij it1stellingen in bitmen- en buitenland reeds zijn opgcsteld. 

Na de bespreking der vier afdelinge11 rest nog ec11 korte bescl1ouwing over de biblit)theek, 
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een hulpapparatuur onmisbaar voor het verrichten van wete11scl1appelijk wiskundig werk. 
De bibliotheek beschikte ultimo 1959 over 4500 boekwerken, ruim 11000 overdr ..i...i; ........ en 
van verhandelingen en 185 tijdschriften. Een groot deel van dit bezit is als gescl1enk of 
legaat verworven, terwijl het tij dschriftenbezit grotendeels op ruiltra:r1sacties berust. De 
bibliotheek staat 11.iet alleen ter besc · p • g van het personeel van l1et Mathe111atisch 

Centrum, maar ook alle wetenscl~appelijke instituten en in de wiskunde geinteresseerde 
personen mogen er kosteloos gebruik va11 maken. De bibliotl1eek beschikt oak over ee11 
fotocopieerinricl1ting en een installatie voor het vervaardige11 va11 111.i.crokaarten. 

Op enkele andere aspecten mag nog worden geweze11. Zo op het feit, dat ho11.derden 
buitenlandse 111athematici in de loop de1- jare11 het Mathe1natiscl1 Centru111 bezochten, daar 
voordrachten hielden, deelna1nen aan colloquia of anderszins bij droege11 aan l1et werk, 
terwijl jongeren onder hen er een stage doorbrachten; ook op het contact tussen de 
N ederlandse wiskunde-leraren en het Mathen1atisch Centrum, onder meer zich uitend 
in de jaarlijkse, druk bezochte vakantiecursussen; eveneens op het feit dat de bo11te rij van 
syllabussen, welke in de loop der jaren in het Mathen1atisch Centrum werden geschreve11, 
een zeer mime verspreidit1g vinden, ook onder hen die niet il1 staat waren de betreffende 
voordrachten persoonlijk bij te wonen. 

Wanneer men de ontwikkeling van l1et Mathe111atisch Centrun1 beschouwt, is er reden 
voor opti1nistische verwachtingen ten aanzie11 van de toeko111st. Het enige punt dat reele 
zorg baart, is het huidige tekort aan begaafde jonge mathe1natici, een tekort hetwelk zich 
uit in een onderbezetting der afdelii1gen. Dit probleen1. echter doet zich gevoelen in 
vrijwel alle instellingen van hoger onderwijs en research. Het bewijst echter ook, dat een 
der oorspronkelijke taken van het Mathematisch Centru1n nog steeds niet overbodig is 
geworden: krachtig bij te drage11. tot de kadervor1ning ! 

Drie mannen die het Matl1en1atisch Centrum in 1959 zijn ontvallen, warden met 
eerbied herdacht: Pro£ Dr. H. R. Kruyt, oud-curator van het Mathematisch Centrum 
overleed op 3r augustus 1959. Pro£Dr.D. vanDa11tzig, ee11 der oprichters van het 
Mathematisch Centrum en vanafhet begin lid van de Raad van Beheer, tevens chef van 
de afdelingen Toegepaste Wisknnde en Mathematische Statistiek, overleed op 22 juli 1959. 

De stuwkracht die van hem uitging is voor het Centru1n van blijve11de betekenis. Prof. 
Dr. Bal th. van der Pol, Curator van het Matl1e1natisch Centrum, en daadwerkelijk ook in 
het eigenlijke werk geinteresseerd, overleed op 6 oktober 1959. Van zij11 gezindheid 
jegens het Mathen1.atisch Centrum getuigt een zijner laatste wilsbesc · · gen, kracl1tens 
welke hij zijn wetenschappelijke boekerij in haar geheel aa11 het Matl1.ematisch Centrum 
naliet, een legaat, dat met grate erkentelijkheid is aanvaard. J. F .. KOKSMA 
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