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Van de voorzitter van het KWG

Handen uit de mouwen
In wiskundig Nederland is veel gaande. Daar hoeft u als lezer van

dit tijdschrift niet van overtuigd te worden. Het bestuur van het

Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG) speelt hierin uiteraard

een rol. Zonder op alle zaken in te willen gaan waar we als be-

stuur de schouders onder zetten, wil ik in deze bijdrage een korte

impressie geven van belangrijke zaken waarmee we bezig zijn.

Om te beginnen zijn er de ‘standaard activiteiten’. Dit klinkt

niet spannend. Toch zijn die activiteiten dat wel! Het gaat hier om

de zaken die soms al sinds jaar en dag onder verantwoordelijk-

heid van het KWG vallen. Denk aan publicaties als Pythagoras,

het Nieuw Archief voor Wiskunde en Indagationes Mathematicae,

maar ook aan symposia als het Wintersymposium en het Neder-

lands Mathematisch Congres (NMC). Als bestuur vinden we het

een voorrecht dat veel enthousiaste mensen bezig zijn met het

vormgeven, leiden en organiseren van dit soort activiteiten. Over

het Wintersymposium en Pythagoras wil ik nog iets meer zeggen.

Het Wintersymposium met als thema ‘Dataverwerking en sta-

tistiek’ kon onlangs op de belangstelling van zo’n 160 deelne-

mers rekenen. Het is mooi te zien, zo’n rijk gevulde aula van het

Academiegebouw in Utrecht, met mensen die daar een zaterdag

doorbrengen om lezingen bij te wonen die een beeld geven van

interessante toepassingsvelden van de wiskunde. Weersvoor-

spellingen, waarderen van forensisch bewijs en de ontdekking

van het Higgs-deeltje: ‘math inside’, om maar eens een populai-

re kreet te bezigen. Die boodschap kwam goed over en omdat

er veel leraren aanwezig waren, zal die boodschap ongetwijfeld

ook nog worden doorgegeven. Wat betreft Pythagoras kan ge-

zegd worden dat de redactie enthousiast werkt aan de inhoud

van het tijdschrift en het MT nadenkt over het werven van nieuwe

abonnees. Tevens is veel energie gestopt in de Engelse vertaling

van De Pythagoras Code, die naar verwachting later dit jaar op de

Amerikaanse markt zal verschijnen. Voor hen die het niet weten,

de Nederlandse versie is nog altijd via internet te bestellen!

Er zijn ook kwesties die ons als bestuur zorgen baren en waar-

op we heel specifieke acties zetten. Een punt van zorg is de mati-

ge belangstelling bij de NMC’s die we de laatste jaren signaleren.

Wij spannen ons in om het NMC meer een ontmoetingsmoment

te laten zijn voor onze beroepsgroep, zowel inhoudelijk als soci-

aal. Momenteel zijn de voorbereidingen voor NMC 2015 in Leiden

in volle gang. Kijk eens naar het programma en noteer (als u dat

nog niet gedaan heeft) 14 en 15 april in uw agenda!

Het aantal jongeren dat lid is van ons genootschap is laag

vergeleken met het potentieel, een constatering die al door veel

besturen voor ons moest worden gedaan. De vereniging (en haar

bestuur) moet een gezonde mix van jeugdig enthousiasme en

ervaring zijn en blijven. Binnen het bestuur zijn we bezig de

leeftijdsopbouw in balans te brengen. Voor het aantrekken van

nieuwe jonge leden hebben we in 2014 bij alle in Nederland

uitgereikte bachelordiploma’s voor wiskunde een uitnodiging ge-

voegd om lid te worden van het KWG. Deze actie willen we jaarlijks

gaan herhalen. Tevens zijn we in contact met de besturen van de

verschillende studieverenigingen wiskunde om af te tasten wat

we voor elkaar kunnen betekenen. Dit alles zal zeker bijdragen

aan de bekendheid van het KWG onder jonge wiskundigen en

hopelijk ook leiden tot gezamenlijke activiteiten en instroom van

nieuwe actieve jonge leden.

Een kwestie die verbetering behoefde, was de communicatie

tussen het KWG-bestuur en het bestuur van Platform Wiskunde

Nederland (PWN). In oktober 2014 hebben we een gezamenlij-

ke vergadering gehad van de besturen. Daar hebben we elkaar

geïnformeerd over onze activiteiten en prioriteiten. Dat was heel

verhelderend! Om de communicatie in de toekomst te verbeteren

is besloten om binnen de PWN-commissies Publiciteit, Publica-

ties, Innovatie en Onderwijs structureel bestuursleden van het

KWG als lid te benoemen.

Naast de standaardactiviteiten en de zorgpunten die actie ver-

eisen zijn er ook nog ‘buitenkansen’ die zich af en toe voordoen.

Al sinds een langere tijd was er de wens om het archief van

L.E.J. Brouwer onder te brengen in een officieel archief. Onze

Commissie voor Persoonlijke Archieven van Wiskundigen heeft

nu het eerste deel ondergebracht bij het Noord-Hollands Archief.

Zodra het hele archief is overgebracht, is het doel tot ontslui-

ting over te gaan. Bij de redactievergadering van Indagationes

Mathematicae kwam het idee op om ook een special issue van

dit tijdschrift te wijden aan het vijftigste sterfjaar van Brouwer in

2016. Dirk van Dalen, Jan Willem Klop en Jan van Mill zijn bereid

gevonden als gastredacteuren op te treden voor deze uitgave. In

2016 zal er dus speciale aandacht zijn voor onze oud-voorzitter

(honderd jaar geleden was hij dat!).

Als gezegd, er is heel wat gaande in wiskundig Nederland en

dus in de gelederen van onze vereniging. Ik ben blij dat we een

bestuur hebben dat zowel binnen PWN- als buiten PWN-verband

onvermoeid de handen uit de mouwen steekt om de belangen

van onze beroepsgroep en leden te behartigen. Daar gaan we het

komende jaar als KWG-bestuur op volle kracht mee door. k
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