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Eerste reactie: waarom zou je dat doen 
– naast Euclides een abonnement op het 
Nieuw Archief voor Wiskunde? Het lezen van 
Euclides schiet er vaak al bij in, en zoveel 
tijd is er nu ook weer niet.
Tweede reactie: hm, wat staat er dan in het 
NAW – misschien toch de moeite waard?
Euclides gaat vooral in op lespraktijken van 
wiskundedocenten, hun leerlingen en het 
materiaal. Het NAW is theoretischer, meer 
beschouwend over de wetenschappelijke 
ontwikkelingen in de wiskunde en 
aanpalende gebieden.
Steeds vaker verschijnen er themanummers 
van het NAW die gewijd zijn aan de 
levensloop van markante figuren (zie figuur 
1). Een goed voorbeeld daarvan is het 
laatste nummer (maart 2013) waarin de 
vorig jaar overleden eminente wiskundige 
Nicolaas Govert de Bruijn een hoofdrol 
speelt.
Een ander voorbeeld is de terugblik op 
het leven en werk van Henri Poincaré 
(september 2012). De bloemlezing van 
zijn veelzijdige werk wekt ontzag. En dat 
deze bijzondere wetenschapper dan nog zo 
bescheiden is gebleven, mag een wonder 
heten. In dit nummer paste ook nog 
aandacht voor didactiek in de bijdrage van 
Mark Timmer en ondergetekende over het 
kijken naar analytische meetkunde door 
een synthetische bril. Achteraf best actueel 
omdat dit onderwerp terugkomt in het 
nieuwe eindexamenprogramma wiskunde 
B (2015).
Het NAW is een Nederlandstalig tijdschrift, 
geschreven voor het Nederlandse 
wiskundige publiek, dus óók geschreven 
voor Nederlandse wiskundedocenten. Zo 
zijn er recent drie opeenvolgende artikelen 

verschenen van Ed de Moor, Wim Groen 
en Sieb Kemme over de ontwikkelingen in 
het meetkundeonderwijs.

Misschien weet u (of weet u niet) dat 
er jaarlijks (aan het eind van de zomer) 
vakantiecursussen worden gegeven voor 
wiskundedocenten. De cursussen worden 
verzorgd door het PWN en vinden plaats 
in Amsterdam en in Eindhoven (een week 
na elkaar). De meest in het oog lopende 
voordrachten worden herschreven en 
opgenomen in het NAW. De laatste is van 
de hand van Jeroen Spandaw: een leuk 
en inspirerend artikel dat over kansrijke 
symmetrie gaat naar aanleiding van de 
vakantiecursus in 2011. Jeroen begint 
stimulerend met de vraag naar de kans op 
een stomphoekige driehoek. Wie vraagt zich 
dat nu af? Jeroen vroeg zijn studenten een 
willekeurige driehoek te tekenen. Hoeveel 

waren er stomp? Leest u zelf maar...
Naar aanleiding van een artikel (maart 
2012) over een onderzoekje van een 
masterstudent aan de lerarenopleiding 
in Utrecht verscheen een artikel over het 
denken van vwo-leerlingen als het gaat om 
het begrip oneindig. De student maakte 
gebruik van het ‘hotel met oneindig veel 
kamers’.

Het NAW kent ook nog rubrieken zoals 
‘Nieuws’ (in een mum van tijd ben je 
op de hoogte wat er in de Nederlandse 
wiskundewereld speelt en wat van belang 
is voor wiskundigen). En de rubriek 
‘De overval’, waarin in het nummer van 
december 2010 verslag wordt gedaan van 
die warme dag waarop het Freudenthal 
Instituut werd overvallen.
Een andere rubriek is ‘Het keerpunt’ 
waarin bekende en onbekende wiskundigen 

Naast	Euclides	een	
abonnement	op	het	Nieuw	
Archief	voor	Wiskunde?	

[	Nellie	Verhoef	]

De publiciteitscommissie van het Platform Wiskunde Nederland (PWN) stelt voor om 

in het Nieuw Archief voor Wiskunde (NAW) en in Euclides, leden op te roepen om lid 

te worden van ‘de andere’ vereniging. Er is een interessante korting en qua inhoud 

vullen het NAW en Euclides elkaar aan. Hierbij een korte toelichting op dit voorstel, 

gericht op NVvW-leden.

figuur	1	Twee	themanummers	van	het	NAW
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Bevoegdheid 
1e graad halen?
Bij Hogeschool Utrecht kunt u doorstuderen 
voor een Master of Education Wiskunde. 

Kom naar een van de open dagen of kijk op  
www.master.hu.nl voor meer informatie.

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN

vertellen over keerpunten in hun loopbaan. 
Natuurlijk is een bekende wiskundige 
zoals Rinnooy Kan (december 2010) een 
doelwit en ook, daaraan voorafgaand, Jan 
van de Craats (september 2010). Deze 
leuke stukjes worden geschreven door het 
wiskundemeisje Ionica Smeets.
En dan de wat grotere rubriek ‘Het 
interview’. Onder die rubriek verscheen 
het mooie artikel van Gerard Alberts en 
Rainer Kaenders (september 2005) over de 
wiskundig-didactische ideeën van Pierre van 
Hiele (1909-2010). Pierre van Hiele is ook 
vandaag de dag nog actueel. Een tweede 
artikel verscheen naar aanleiding van zijn 
sterven op 101-jarige leeftijd (juni 2012).
Ook aan de groten onder de universitaire 
docenten wordt aandacht besteed. Wie 
heeft er geen beeld bij het Van der Blij-
effect (juni 2004)?

Kortom: het NAW vult Euclides prachtig 
aan. Het lidmaatschap van twee 
verenigingen (met korting) biedt een 
totaaloverzicht – zegt het voort!

Info
Website Wiskundig Genootschap:  
www.wiskgenoot.nl
Website NAW: www.nieuwarchief.nl

Lid worden? Ga naar:
www.wiskgenoot.nl/wordlid/index.html
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