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Een bijzonder jaar
Toen in 1999 het bestuur van het Wiskundig Genootschap het

plan opvatte het Nieuw Archief in geheel vernieuwde vorm van

start te doen gaan, was duidelijk dat dit diende te gebeuren on-

der leiding van een wiskundige met het hart van een uitgever

en de neus van een hoofdredacteur. Daar zijn er niet veel van.

Daarnaast moest de persoon in kwestie gedreven zijn en liefst

ook nog over een uitgebreid netwerk aan contacten beschikken.

Daarmee leek het een hopeloze opdracht. Gelukkig hoefden we

niet echt te zoeken. We kenden die persoon al als degene die

Pythagoras met succes in dezelfde geest onder handen had ge-

nomen: Chris Zaal. De gevolgen van zijn inspanningen voor vorm

en inhoud van het NAW zijn zo groot, dat ik daar verder niet veel

over hoef te zeggen. Niet alleen het bestuur, maar heel wiskundig

Nederland is hem hiervoor veel dank verschuldigd.

Sedert 1 januari is Chris Zaal niet meer werkzaam als hoofd-

redacteur van dit blad. Zonder hem zou de vijfde serie van het

Nieuw Archief niet zijn huidige vorm hebben gekregen, zelfs niet

bij benadering. Voor zo’n transformatie is iemand als Chris nodig,

maar het is natuurlijk niet goed als de gezondheid van een blad

in hoge mate van één iemand afhangt. Daarbij was het vanaf het

begin al duidelijk dat hij zijn bemoeienis zich niet over lengte van

jaren zou uitstrekken. Om die reden is de organisatie en de pro-

duktie van het NAW zo ingericht dat de continuïteit gewaarborgd

is. De hoofdredactie was van meet af aan zo georganiseerd: die

was steeds tweehoofdig. Nu Chris afscheid genomen heeft, zal

Ger Koole de hoofdredactionele taken tot en met de zomer al-

leen voortzetten. Daarna zal Jaap Top zich bij hem voegen. Op

het terrein van de produktie is Chris Zaal het afgelopen najaar

al ‘dakpansgewijs’ opgevolgd door Reinie Erné. Haar aantreden

betekende een krachtige versterking van deze afdeling en zij is

daar nu de spin in het web.

Onder meer vanwege zijn aankomend hoofdredacteurschap

heeft Jaap Top met ingang van 1 januari zijn functie als redacteur

boekbesprekingen beëindigd. Deze taak heeft hij voortreffelijk

vervuld en ik zeg hem hiervoor hartelijk dank. Het beheer van

deze rubriek is intussen overgenomen door Hans Cuypers en

Hans Sterk. Beiden zijn verbonden aan de TUE en de secretariële

ondersteuning die daar aan hen ter beschikking wordt gesteld,

geeft vorm aan een institutioneel lidmaatschap van deze instel-

ling. Sinds 1 januari heeft naast de TUE ook de UU zich als insti-

tuutslid gevoegd bij het CWI, de RUG, de UvA, de UL en de VU en

zijn Kluwer en Eurandom bedrijfsleden geworden.

Zoals de lezer nu wel weet — ik geef toe, we verzuimen geen

gelegenheid om daar op te wijzen — is het WG het oudste na-

tionale wiskundige genootschap. Helaas is de oprichtingsakte

verloren gegaan (hoe, is een verhaal apart, maar het komt er

op neer dat de eerste secretaris, Strabbe, vanwege een wrok de

begindocumenten tot kladpapier bestemde) en daardoor is de

oprichtingsdatum nog altijd onbekend. Er heerste zelfs lange tijd

misverstand over het jaar van oprichting. Aanvankelijk meende

men dat dit 1779 was, totdat Van Haaften tachtig jaar geleden (in

zijn boek over de geschiedenis van het WG) ondubbelzinnig aan-

toonde dat dit een jaar eerder heeft plaatsgevonden. En omdat

2003 min 1778 gelijk is aan 225, hebben we dit jaar iets bijzon-

ders te vieren. De organisatie van het Nederlands Mathematisch

Congres 2003 (dat plaats zal vinden op 1 en 2 mei te Nijmegen) is

zich daarvan bewust en heeft voor de middag van de eerste con-

gresdag een speciaal programma samengesteld dat in het teken

van dit jubileum zal staan.

Het Genootschap treedt ook af en toe naar buiten als beroeps-

vereniging. Zo trachten we naar vermogen onze Nijmeegse colle-

ga’s bij te staan in hun strijd tegen de kaalslag (zie het bericht

van Wieb Bosma in het vorige nummer). En hieronder valt ook

ons pleidooi voor een bachelorgraad in de wiskunde met ‘in-

gebouwde’ tweedegraadslesbevoegdheid met een vervolg van

hooguit een half jaar leidend tot een eerstegraadsbevoegdheid.

De voordelen hiervan worden genoemd in een notitie ter zake,

geschreven ten behoeve van de KNAW (zie onze nieuwe dossier-

pagina: http://www.wiskgenoot.nl/nieuws/dossier).

Vorig jaar meldde ik dat de Amsterdamse instellingen (UvA, VU

en CWI) gevolg hebben gegeven aan ons verzoek een bid uit te

brengen voor het vijfde Europese Mathematisch Congres in 2008,

te organiseren in Amsterdam. De betrokkenen, Jan Wiegerinck,

André Ran en Herman te Riele, hebben zich hiervoor het afgelo-

pen jaar flink ingespannen en een bidbook gereed gemaakt dat

er indrukwekkend uitziet. In de loop van dit jaar horen we of het

ons gegund wordt.
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