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10 jaar!
We hebben wat te vieren: NAW-nieuwe-stijl bestaat tien jaar! Aan

het begin van de 21ste eeuw startte het Koninklijk Wiskundig

Genootschap de vijfde serie van haar tijdschrift. Jan Karel Lenstra,

toenmalig KWG-voorzitter, opende met een welgemeend ‘Lectori

Salutem’, en lichtte de koerswijziging toe.

We namen dus afscheid van het bekende blauwe boekje, en

dat was zeker niet onomstreden: verschillende KWG-leden ver-

zetten zich hevig, onder meer om de ruilovereenkomsten met

buitenlandse wiskunde-organisaties. Tot in verre uithoeken van

de wereld werd het NAW gelezen! Immers, de meeste artikelen

waren in het Engels. Feitelijk was het NAW een mengvorm: een

internationaal wetenschappelijk tijdschrift met daarnaast bijdra-

gen die een nationale functie dienden.

Mede door dit hybride karakter concludeerde het KWG-bestuur

eind jaren ’90 dat het NAW internationaal een marginale positie

innam. Bovendien vroeg men zich af of het tijdschrift in voldoen-

de mate de belangen van de leden diende. De vijfde serie moest

een echt vakblad worden voor de Nederlandse wiskunde, be-

doeld voor studenten, leraren, toepassers, onderzoekers, ama-

teurs en ieder ander die de wiskunde een warm hart toedraagt.

Een andere ontwikkeling droeg ook bij aan de koerswijziging.

Rond 1990 was er binnen het KWG discussie over zuivere versus

toegepaste wiskunde. Er werd geconcludeerd dat toegepaste wis-

kunde een eigen plaats moest krijgen in de organisatie. Op ver-

zoek van KWG-voorzitter Bram van der Sluis richtten Bob Mattheij

en ondergetekende rond 1994 de Stichting Industriële en Toege-

paste Wiskunde (ITW) op. Een enthousiaste club, die regelmatig

symposia organiseerde en een eigen blad uitgaf. Het ITW Nieuws,

Nederlandstalig en eigentijds vormgegeven, bevatte leuke inter-

views, interessante toepassingen en historische artikelen. In dit

kwartaalblad werd wiskunde met succes op een andere manier

onder de aandacht gebracht.

In maart 2000 zag het eerste nummer van de nieuwe serie

NAW het licht. Onder de bezielende leiding van Chris Zaal en Joop

Kolk ontstond een blad voor een breed wiskundig geïnteresseerd

publiek, niet slechts voor specialisten. Natuurlijk kon niet elke

lezer iedere bijdrage doorgronden, maar dat is inherent aan de

vele kanten van wiskunde. In de loop der jaren hebben we veel

positieve reacties gekregen op de nieuwe koers.

Tien jaar is een mooie periode om op terug te kijken, vandaar

het speciale jubileumtintje van dit nummer. Zo hebben we een

interview met Chris Zaal, en zijn onze historici Gerard Alberts en

Danny Beckers wat dieper in het verleden gedoken voor een over-

zicht van de publicaties van het Wiskundig Genootschap door de

jaren heen. De bijdragen over de boekerij van het KWG en over

Hans Freudenthal sluiten hier mooi bij aan.

Een andere KWG-uitgave viert ook feest: Het tijdschrift Pytha-

goras beleeft haar 50ste verjaardag! Onze gelukwensen gaan uit

naar de redactie, en we hopen dat leerlingen nog lang mogen ge-

nieten van dit prachtige blad. Als traktatie is de eerste jaargang

1961–1962 online geplaatst (zie http://www.pythagoras.nu).

Lenstra besloot zijn ‘Van de voorzitter’ in 2000 als volgt: “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 zullen bevorderen en

die ertoe mogen bijdragen dat onze leden waar voor hun lid-

maatschapsgeld krijgen.” Ik denk dat deze woorden na tien jaar

nog steeds actueel zijn. Het is belangrijk voor de wiskunde om

naar buiten te treden en te tonen waartoe ons vak in staat is.

Het Platform Wiskundig Nederland (zie http://www.wiskgenoot.

nl/PWNblueprint.pdf) is al druk doende de aanbevelingen uit het

Masterplan Toekomst Wiskunde in daden om te zetten. Hopelijk

leidt dit tot waardering van de sleutelrol van wiskunde in bredere

kring.

Terug naar het NAW: Aarzelt U niet om de hoofdredactie Uw

mening over het blad te geven, om suggesties te doen voor bij-

dragen of op andere wijze Uw hulp aan te bieden. Wij hebben het

liefst een brede redactie en verwelkomen altijd wiskundigen die

daadwerkelijk mee willen werken aan dit blad. Het is fijn om een

constante stroom bijdragen te ontvangen en het enthousiasme

voor wiskunde te ervaren. Laat U ook niet uit het veld slaan als

wij een bijdrage eens minder geschikt vinden voor publicatie, of

de resultaten al bekend blijken te zijn.

Rest mij, ook namens mede-hoofdredacteur Ferdinand Ver-

hulst en de overige redactieleden, U allen hartelijk te danken

voor Uw belangstelling en bijdragen in de afgelopen tien jaar.

Ook in de toekomst mag U rekenen op onze onvermoeide arbeid,

tenslotte komt deze alles te boven! k
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