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Lectori salutem
Waarde lezer, gegroet! Dit is het eerste nummer van de vijfde serie

van het Nieuw Archief voor Wiskunde (NAW). Graag vraag ik uw

aandacht voor de nieuwe gedaante van dit blad en voor enkele

andere zaken waar het bestuur van het Wiskundig Genootschap

(WG) mee bezig is.

Zolang ik lid ben van het WG heeft het NAW een hybride karak-

ter gehad. Een deel van de inhoud deed denken aan een interna-

tionaal wetenschappelijk tijdschrift. Andere bijdragen dienden

een nationale functie en waren gericht op de lering en het ver-

maak van de leden van het WG. Een jaar of vijf geleden onderken-

de het door Jan Willems voorgezeten bestuur dat het NAW op de

internationale tijdschriftenmarkt een marginale positie innam,

die bovendien de belangen van het WG en haar leden slechts in

geringe mate diende. Er werd besloten het NAW om te vormen tot

een informatief vakblad. Dit leidde tot succesvolle veranderingen

in de opzet van het blad. Begin vorig jaar werd de transformatie

met kracht doorgezet. Het resultaat ligt voor u.

De vijfde serie van het NAW moet dezelfde functie krijgen die

de eerste serie lang geleden had: een vakblad voor de Nederland-

se wiskunde. Het is bedoeld voor studenten, leraren, toepassers,

onderzoekers, amateurs en iedereen die de wiskunde een warm

hart toedraagt. De nadruk ligt op de actualiteit in onderwijs en

onderzoek, in bedrijfsleven en industrie, en in het wetenschaps-

beleid. Het is aan de redactie dit uit te werken en u de rubrieken

te presenteren die u kunt verwachten. De meeste bijdragen zullen

in het Nederlands geschreven zijn. Niet elke lezer zal elke bijdra-

ge bij eerste lezing geheel kunnen doorgronden. Maar alles is

in beginsel geschreven voor een breed wiskundig geïnteresseerd

publiek, niet voor een beperkte groep specialisten.

Graag heet ik de nieuwe redactie welkom, die staat onder

leiding van Joop Kolk en Chris Zaal. Tevens spreek ik mijn wel-

gemeende dank uit aan de leden van de vorige redactie en aan

de medewerkers van het CWI die het NAW tot nu toe produceer-

den. Twee personen noem ik met name: Joop Kolk, die de vorige

redactie al leidde, en Wim van der Meiden, die sinds 1976 meer

dan 5000 boekbesprekingen heeft doen verschijnen, eerst in de

Mededelingen en daarna in het NAW. Tot mijn vreugde blijven

beiden nog enige tijd bij de redactie van het nieuwe NAW betrok-

ken.

Het bestuur van het Wiskundig Genootschap beraadt zich

over meer zaken die, naar wij hopen, de beoefening van de

wiskunde en de appreciatie daarvan in de maatschappij zul-

len bevorderen en die ertoe mogen bijdragen dat onze leden

waar voor hun lidmaatschapsgeld krijgen. Wij willen het NAW

gebruiken om de banden met gelijkgezinde groeperingen aan

te halen, zoals de Nederlandse Vereniging van Wiskundelera-

ren, de Stichting Industriële en Toegepaste Wiskunde, en het

Nederlands Genootschap voor Besliskunde. Later dit jaar komt

er een nieuwe web-site van het WG. En wij proberen in rui-

mere mate dan voorheen de publiciteit te zoeken. Tenslotte

heeft de Unesco het jaar 2000 tot wiskunde-jaar uitgeroepen.

In dit nummer kunt u meer lezen over Pi in de Pieterskerk, een

project van het WG.

Aarzelt u niet om contact met mij op te nemen om mij uw me-

ning over de koers van het WG te laten weten, om suggesties te

doen voor bijdragen aan dit blad of voor andere activiteiten van

het WG, of om uw hulp aan te bieden. Wij streven naar een bre-

dere redactie van het NAW en naar een uitbreiding van de kring

van wiskundigen die bereid zijn daadwerkelijk mee te werken

aan alles wat er op onze agenda staat. U mag rekenen op onze

onvermoeide arbeid. Wij rekenen op de uwe.
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