
Jan Karel Lenstra Van de voorzitter NAW 5/2 nr. 2 maart 2001 3

Van de voorzitter

De strijd tegen de traagheid

Twee jaar geleden werden er knopen doorgehakt om te komen tot

een nieuw Nieuw Archief voor Wiskunde. Nu, twee jaar later, hebt

u het eerste nummer van de tweede jaargang in handen. Neder-

land heeft een vakblad voor de wiskunde, gericht op een breed

publiek, met ruimte voor alles wat actueel is in de wiskunde,

van wetenschap tot polemiek. Ik doe niemand tekort wanneer ik

schrijf dat de transformatie van het Nieuw Archief werd gedragen

door hoofdredacteur Chris Zaal en hem mijn dank betuig voor

wat er, door hem en onder zijn leiding, tot stand is gebracht.

Ik dank ook Joop Kolk, die met het septembernummer af-

scheid nam als hoofdredacteur, en ik verwelkom zijn opvolger,

Ger Koole, en onze nieuwe eindredacteur, Derk Pik. Het bestuur

van het Wiskundig Genootschap heeft een publicatiecommissie

ingesteld, die de redacties van het Nieuw Archief en Pythagoras

en ook het bestuur met raad en daad ter zijde zal staan. Hier-

mee heeft het WG, in haar nieuwe rol van uitgever, de eerste

onwennige stappen gezet om de produktie van haar publicaties

te consolideren.

Wat is er verder gebeurd? Het WG heeft een steen geplaatst

voor Ludolph van Ceulen, op 6 juli 2000 in de Leidse Pieterskerk.

Een collega van mij, geen wiskundige, zei: “Dat is mooi, zoveel

publiciteit, en dat om het gekke van de wiskunde.” De steen

gedenkt inderdaad de nieuwsgierigheid die Van Ceulen dreef. Het

is goed te bedenken dat haar toepassingen hem betaalden, als

hoogleraar aan de eerste Nederlandse technische hogeschool.

Deze Januskop staat daarmee model voor veel van onze leden.

Dit brengt mij op de positie van het ITW, sinds 1993 een werk-

groep van het WG voor industriële en toegepaste wiskunde en

tevens een stichting die met het ITW Nieuws enkele honderden

gebruikers van de wiskunde buiten het WG weet te bereiken.

Naar ik hoop zal de algemene ledenvergadering van het WG in

april besluiten een Sectie ITW in te stellen, die de organisatie van

het WG-najaarssymposium op zich zal nemen, het lidmaatschap

van ICIAM, het International Consortium in Industrial and Applied

Mathematics, zal aanvragen, en als thuishaven kan dienen voor

de Studiegroep Wiskunde met de Industrie.

De International Mathematical Union heeft, naar verluidt, de

status van het lidmaatschap van Nederland verhoogd van de

derde naar de vierde categorie. De IMU kent vijf categorieën. Deze

promotie is een erkenning van het niveau van het Nederlandse

onderzoek in de wiskunde.

Tenslotte: Het WG heeft een nieuw beeldmerk, van de hand

van Kitty Molenaar. Voor een behoudende organisatie als de onze

is het bezit van een logo al heel wat en over een huisstijl zult u

mij niet horen. Wel spreekt uit ons tijdschrift en briefpapier en

uit het programma van Pi in de Pieterskerk een eenheid van stijl

die ook goed bruikbaar lijkt voor, bijvoorbeeld, Pythagoras en de

WG-website.

Waar wiskunde de strijd tegen de complexiteit is, is besturen

de strijd tegen de traagheid. Dit geldt in het bijzonder voor een

vereniging die, misschien juist door die traagheid, al meer dan

twee eeuwen bestaat en die nog niet zo lang geleden het facilite-

ren van haar leden als hoogste doel in haar vaandel schreef. Het

kost het WG moeite deze reactieve positie te verlaten en actief

de talloze mogelijkheden te grijpen die er zijn om de beoefening

van de wiskunde te bevorderen en haar imago te verbeteren. Ik

wens mijn opvolger twee jaren van onvermoeide arbeid toe. k
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