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Zesentwintig nieuwsbrieven

Omdat ik binnenkort het redacteurschap van de Nieuwsbrief van
het KdV Instituut overdraag aan Ellen Wesselingh en Bert van Es
is dit een goed moment om die brieven nog eens door te bladeren.
Het idee van de brief onstond toen de Vakgroep Wiskunde van de
Faculteit Wiskunde en Informatica in 1992 een enquête hield onder
haar oud-studenten om meer te weten te komen over beroepsmoge-
lijkheden voor wiskundigen en over de manier waarop afgestudeer-
den op hun studie terugkijken. We hadden ons nogal wat moeite
gedaan de adressen van de alumni te achterhalen en het leek zonde
daar niets anders meer mee te doen. Een nieuwsbrief was het
gevolg met de bedoeling daarmee de band te verstevigen tussen
het wiskunde-instituut en haar afgestudeerden. Sinds de zomer
van 1994 is de brief tweemaal per jaar verschenen, een keer in de
zomer/najaar en een keer rond nieuwjaar. In totaal (de voorwoor-
den niet meegeteld) verschenen er een kleine tweehonderd stukjes
in de zesentwintig brieven. De brief gaat naar de alumni in ons
bestand. Ook de medewerkers van ons instituut krijgen een exem-
plaar en verder iedereen die doorgeeft prijs te stellen op toezending.
De oplage is momenteel 425. In de beginjaren zijn de lezers wel
eens uitgedaagd een opwindender naam dan Nieuwsbrief van het
KdV Instituut te bedenken. Een van de voorstellen (van natuur-
kundecollega Piet Boon) was Wiskundepaeper. Het is toch maar
bij Nieuwsbrief gebleven ...

In de loop der jaren is er een standaardformat ontstaan met bijdra-
gen van (oud-)medewerkers van ons instituut (daarbij inbegrepen
de groep logici van het Institute for Logic, Language & Computa-
tion die weliswaar geen deel uitmaakt van het KdV Instituut maar
daaraan wel nauw verbonden is). Verder van alumni van ons insti-
tuut en soms ook geschreven door nog anderen.
Deze bijdragen vallen ruwweg uiteen in drie (ongeveer even grote)
categorieën.
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De eerste categorie bestaat uit die van de medewerkers van het
instituut die het een en ander over hun onderzoek willen vertellen,
of die zich aan de lezers voorstellen als ze in dienst van het KdV
Instituut treden. Er zijn ook stukken van collega’s over andere
werkzaamheden, hobbies of wederwaardigheden.
De stukken van het tweede soort worden geschreven door oud-stu-
denten, vaak om een indruk te geven hoe het hun vergaan is na de
studie, waar ze zijn gaan werken, en welke rol wiskunde/statistiek
in hun werk vervult. Vaak met intrigerende titels, zoals: de tafel
van elf, domme wiskundige, alles is 1 + 1 + 1, de kringloop van
zeventien. Of: wiskunde is een mâıtresse die je nooit verlaat.
En tot slot het restant: puzzels, verslagen van bijeenkomsten, zoals
de congressen van IBIS, het Instituut voor Bedrijfs- en Industriële
Statistiek, de reünies van oud-studenten en de manifestaties Leve
de Wiskunde! Verder enkele stukken door niet-wiskundigen en bij-
dragen van (nog niet-afgestudeerde!) studenten. Ook in deze groep
de In Memoriams: in de periode van de brief overleden de oud-
collega’s Hans Lauwerier, Gerrit Lekkerkerker, Wil van Est, Jan
Hemelrijk en Herman van Rossum. De wat oudere alumni hebben
wellicht nog college bij hen gevolgd. Iemand die al een jaar of
tien niet meer op ons instituut geweest is, zal veel meer bekende
gezichten missen. In de nieuwsbrief is steeds aandacht besteed aan
docenten die met pensioen, vut of fpu zijn gegaan: Ietje Paalman-
de Miranda, Theo Runnenburg, Tjepke Blanksma, Piet van der
Houwen, Anne Troelstra, Coby Geijsel, Kees Doets, Guus Balkema,
Erik Hendriksen, Pia Pfluger, Dick de Jongh, Ernst Koper, Kees
de Vreugd, Rob van der Waall en Piet Hemker.
Zonder bijdragen van de lezers kan een nieuwsbrief niet bestaan.
Het was mij dan ook een genoegen te zien dat, soms na enig aan-
dringen, velen bereid waren een stukje voor hun rekening te nemen.
Jammer dat schrijvers geen of weinig reacties krijgen op hun pro-
duct. U weet het vast wel: wiskundigen zijn slecht in het geven van
complimenten (en slechter nog in het ontvangen ervan!). Gelukkig
hoor ik geregeld dat de nieuwsbrief door velen zeer op prijs gesteld
wordt.
Ik wil mijn medeauteurs van de afgelopen jaren nogmaals bedan-
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ken. Mijn complimenten voor jullie inzet! Hieronder staan jullie
allemaal.
Manja Abraham, Ninja Antonini, Arthur Bakker (2x), Monique Bakker, Guus Bal-

kema (2x), Johan van Benthem, Tjepke Blanksma, Mariska Blok, Emily Boeze-

man, Jan Brandts (3x), Peter Broshuis, Hans Buhrman, Arnold Buijs, Jan van de

Craats (3x), Tjeerd Degenaar, Niels Dekker, Robbert Dijkgraaf, Vincent Dings, Ar-

jen Doelman, Ronald Does (3x), Kees Doets, Paul van Egmond, Peter van Emde

Boas, Mariska Enneking, Norbert Entken, Bert van Es (2x), Robbert Fokkink, Wan

Fokkink, Jeske Fonck-van der Linden (3x), Alice Gee, Gerard van der Geer, Coby

Geijsel, Dion Gijswijt (2x), Zoé Goey, Annette de Groot, Geertje Hek, Piet Hemker,

Joke Hendriks, Lex Hendriks, Lotte Hendriks van de Weem, Marjan van Herwijnen,

Iris Hettelingh, Annelies Heus, Edwin van den Heuvel, Maarten Hoeve, Gertjan van

der Hoeven, Nanne ter Hoeve, Walter Hoffmann, Rob Hoksbergen, Ale Jan Hom-

burg, Jeffrey Hoogland, André Hoogstrate (2x), Freek Huele (2x), Rosalie Iemhoff

(2x), Roxana Ion, Eduard de Jager (4x), Jan Martin Jansen, Jaap de Jonge, Tineke

de Jonge, Dick de Jongh, Joost Joosten, Anne Kaldeway, Sjors Ketelaars, Chris

Klaassen (4x), Timo Klück, Egbert Koedam (2x), Jacco Kok, Tom Koornwinder

(4x), Nico Koning, Ernst Koper (2x), René Kroon, Ariette Kühler (2x), Han Kuiper,

Michiel van Lambalgen, Wim Lammen, Klaas Landsman (3x), Hans Lauwerier, Os-

car Lemmers (3x), Epco van der Lende, Erik-Jan van der Linden, Roderik Linden-

bergh, Michel Mandjes, Jeroen de Mast (2x), Willem Mattens, Ben Moonen, Pieter

Moree, Ruben Naeff, Jan van Neerven, Simone van Neerven, Jeanette Nguyen, Suzy

Niamut, Cynthia de Nijs (3x), Vincent Nolte, Jannet van Noord (2x), Misja Nuyens,

Eric Opdam, Jasper Ordelman, Wim Oudshoorn, Ietje Paalman-de Miranda, Remco

Peters, Arie Peterson, Henk Pijls (3x), Monique Pijls, Ben Schouten, Lex Schrij-

ver, Ilja Smits, Laura Spanbroek, Loek Spitz, Monique Somers, Peter Spreij, Pe-

ter Stevenhagen, Jasper Stokman (2x), Sebastiaan van Strien (2x), Dirk Temme,

Pauline Thoolen, Jan Turk, Anne Troelstra, UvA Persvoorlichting, Michiel Ver-

meulen, Jan Verwer, Lennart de Vries, Sylvia de Vries, Rob van der Waall, Ellen

Wesselingh, Jan Wiegerinck, Jacques Willemen, Chris Zaal (2x), Philo Zijlstra (2x),

Hicham Zmarrou, Bert Zwaneveld.

Peter de Paepe
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