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Deze rubriek is een kroniek van de activiteiten van het Wiskundig Genootschap.
Van voorbije activiteiten wordt verslag gedaan en toekomstige activiteiten worden
aangekondigd.

Over publiceren en communiceren
Het is u wellicht opgevallen dat de Mededelingen van het Wiskundig
Genootschap niet meer op papier verschijnen. Hoewel wij nog geen
reacties hebben ontvangen, hebt u mogelijk vragen over deze verandering. Graag willen wij de redenen hiervoor toelichten.
De opheffing van de papieren Mededelingen is een onderdeel van
een heroverweging van de communicatie tussen de WG-organisatie
(NAW-redactie, bestuur, commissies) enerzijds en de leden anderzijds.
De WG-organisatie verspreidt onder de leden verschillende soorten informatie, variërend van aankondigingen van voordrachten, via recensies van boeken, tot wetenschappelijke en beschouwende artikelen.
Dit leidt tot variabele eisen aan vorm en snelheid van verspreiding. We
hebben daarom de volgende verdeling gemaakt:
− Informatie zonder urgentie (artikelen, boekrecensies, nabesprekingen) wordt gepubliceerd in het Nieuw Archief.
− Dringender zaken, zoals de agenda (waarin aankondigingen van
voordrachten en seminars), worden verzameld en aangeboden via
de vernieuwde website. Deze site zal in 2002 actief worden, en gebruikers kunnen steeds de actuele gegevens in onze agenda opvragen. Deze aankondigingen worden ook in de elektronische Mededelingen opgenomen die per email aan alle leden worden verzonden
(waar mogelijk).
De nadruk op snelheid voor bijvoorbeeld de agenda is niet uit de lucht
gegrepen. Over de jaren heen zijn de papieren Mededelingen hiervoor
minder doelmatig geworden. Bijeenkomsten worden op steeds kortere
termijn georganiseerd, en steeds meer activiteiten passen daardoor
niet in het publicatieschema van de papieren Mededelingen. De elektronische versie verschijnt daarom tweewekelijks.
Ook de verschuiving naar het Web is een bewuste stap. Het biedt
een aantal voordelen boven andere vormen van communicatie, vooral
voor een informatievoorziening die ‘automatiseerbaar’ is. Een treffend
voorbeeld: de ledenlijst, die via de website op naam doorzoekbaar is,
wordt al jaren veel gebruikt. Hieraan zijn toegevoegd:
− De reeds genoemde elektronische agenda. Een pagina op de website met de aankondigingen van voordrachten, seminars, conferenties, enzovoort. U kunt hier aankondigingen plaatsen via het bekende emailadres medwg@cwi.nl, maar u kunt ook een aankondiging
bij de website zelf aanmelden; in dat geval wordt deze terstond
geplaatst en met de eerstvolgende rondzending meegenomen.
− Onder leiding van Wim van der Meiden en later Jaap Top heeft het
WG een indrukwekkende collectie boekbesprekingen gepubliceerd
in de Mededelingen en het Nieuw Archief. Van de recensies die nog
in elektronische vorm beschikbaar zijn is een bestand gemaakt dat
doorzoekbaar is op auteur, titel en recensent.
De beste reclame is de website zelf: ik raad u dan ook aan om een
bezoek te brengen aan http://www.wiskgenoot.nl
Een belangrijk deel van deze ontwikkelingen wordt mogelijk gemaakt doordat de band tussen CWI en WG onlangs is versterkt. Het
CWI biedt plaats en ondersteuning aan de website, en sponsort het
WG verder door het verwerken van de informatie voor de elektronische
Mededelingen voor zijn rekening te nemen. Voor deze steun zijn wij
uiteraard dankbaar.
Ontvangt u nog geen elektronische Mededelingen van het Wiskundig Genootschap en wilt u dat wel, maak dan uw emailadres kenbaar
door een email te sturen naar wiskgenoot@wiskgenoot.nl.
Mocht u nog vragen hebben, schrijft u dan naar het secretariaat:
Mark Peletier, CWI, Postbus 94079, 1090 GB Amsterdam, of wiskgenoot@wiskgenoot.nl.
k

