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Nieuws

Mededelingen van het (K)WG:
1958–2017
Van januari 1958 tot en met december 2017 zijn de Mededelingen
van het (Koninklijk) Wiskundig Genootschap verschenen en aan de
leden verstuurd, van 1958–2001 in gedrukte vorm, van 1999–2017
in elektronische vorm. De allereerste uitgave meldt: “Ingevolge
een besluit van het Bestuur van het Wiskundig Genootschap zal
voortaan de tot nu toe gebruikelijke maandelijkse convocatiekaart
worden vervangen door een uitvoeriger bulletin.” Na zestig jaar
heeft het bestuur om verschillende redenen besloten deze vorm
van communicatie met de leden te beëindigen. Dit werd op 1 december 2017 in de op één na laatste Mededelingen aan de leden
meegedeeld (zie kader). De bestuursbeslissing tot opheffing van
de Mededelingen is een agendapunt op de komende Algemene
Ledenvergadering van het KWG tijdens het Nederlands Mathematisch Congres op 3 en 4 april 2018 in Veldhoven. In dit artikel
legt Herman te Riele enkele memorabele gegevens betreffende de
Mededelingen vast.
De belangrijkste informatie in de Mededelingen waren de incidentele
‘Mededelingen van het Bestuur’, met bijvoorbeeld de aankondiging
van het jaarlijkse Nederlands Mathematisch Congres, van Algemene Ledenvergaderingen, van statutenwijzigingen en van belangrijke eenmalige gebeurtenissen, zoals de overgang van de Epsilonuitgeverij van Ferdinand Verhulst naar het KWG en de oprichting
van het Platform Wiskunde Nederland.
Vaste rubrieken waren: Agenda; Colleges, voordrachten en cursussen; Personalia; Promoties; Vacatures. Vanaf januari 1969 werd
een rubriek ‘Boekbesprekingen’ in de gedrukte Mededelingen opgenomen. Van 1971–1976 was J. H. van Lint redacteur van deze rubriek en vanaf 1977–1998 W. van der Meiden. Deze rubriek maakte
traditioneel een omvangrijk deel uit van het gedrukte boekje.
Een bijzondere Mededeling uit november 1961 was een omvangrijk wiskundig cryptogram van de hand van N. G. de Bruijn.
De oplossing werd gepubliceerd in de Mededelingen van januari
1962 met de vermelding dat aan vijf goede inzenders, onder wie
ene heer H. Brandt Corstius, als beloning een boekenbon van
f  2,50 was toegekend.
Organisatie
De Mededelingen zijn vanaf de start in 1958 tot september 2001 in
gedrukte vorm verschenen en per post aan de leden toegestuurd.

Ze verschenen maandelijks, met uitzondering van de maanden
juni, juli en augustus, dus negen keer per jaar. Vanaf 1999 werd
ook een elektronische versie geproduceerd: die verscheen ongeveer twintig keer per jaar en werd per e-mail verstuurd aan de
leden die daar prijs op stelden en e-mail konden ontvangen. Bijna
drie jaar lang hebben de gedrukte en de elektronische versie dus
naast elkaar bestaan, als service naar de leden in verband met de
overgang naar het digitale tijdperk.

Uit de Mededelingen 2017, nr. 20
Beëindiging Elektronische Mededelingen van het KWG per 1-12018
Per 1 januari 2018 zullen de Elektronische Mededelingen van
het KWG worden stopgezet. De reden hiervoor is dat het lastig
is om per e-mail agenda en nieuwsberichten te verspreiden
zonder klachten te krijgen over leesbaarheid of aantal klikken
die nodig zijn om de Mededelingen op het scherm zichtbaar
te maken. De huidige opzet is verouderd en kost de opstellers
veel tijd. Verder verschraalt het aanbod en er bestaat enige
twijfel of alle onderdelen van de Mededelingen gelezen worden.
Voor de agenda is de Wiskunde Persdienst beschikbaar en
nieuwsberichten staan o.a. op de WPD en/of de KWG website.
De Mededelingen van het Bestuur die regelmatig aan het
begin van de Elektronische Mededelingen worden opgenomen
blijven bestaan maar in een andere vorm: ze worden vanaf
1-1-2018 als tekstbericht aan de KWG-leden, van wie we een
correct e-mailadres hebben, toegezonden met als Subject:
‘Mededeling(en) van het KWG-bestuur’. Dit zijn bv. aankondigingen van het NMC, van Algemene Ledenvergaderingen, van
Statutenwijzigingen en van andere voor het Genootschap belangrijke zaken.
Mocht u toch prijs stellen op regelmatige toezending van
agenda en nieuwsberichten dan verzoeken we u mee te denken over een nieuwe opzet.
Voor evt. commentaar/suggesties, mail naar wiskgenoot@
wiskgenoot.nl.
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De zes redacteuren van de Mededelingen
N. G. de Bruijn (jan. 1958 – mei 1960)
A. Heyting (september 1960 – september 1968)
F. Oort (oktober 1968 – mei 1972)
C. G. Lekkerkerker (september 1972 – december 1984)
H. G. Pijls (januari 1985 – april 2003)
H. J. J. te Riele (mei 2003 – december 2017)

De Mededelingen stonden onder leiding van een redacteur (zie
kader). Zij waren verantwoordelijk voor het eindresultaat dat naar
de leden verzonden werd. Daarnaast was er een groep correspondenten — bestaande uit contactpersonen op de verschillende
academische wiskunde-instellingen — die de meeste kopij aanleverden. Het redactieadres voor de gedrukte versie was het toenmalige Mathematisch Instituut, nu Korteweg–de Vries Instituut voor
Wiskunde, van de Universiteit Amsterdam. Het redactieadres voor
de elektronische versie was het Centrum Wiskunde & Informatica
(CWI).
De gedrukte versie werd geproduceerd door het toenmalige
Mathematisch Centrum (MC), nu CWI. Dit is een van de vele (K)WGactiviteiten die door het MC/CWI zijn (c.q. worden) ondersteund.

V.l.n.r. Tom Koornwinder (trouw en kritisch lezer van de Mededelingen), Henk Pijls (de
voorlaatste redacteur), Joke Blom, Minnie Middelberg met achter zich haar collega en
beschermheer Ruud Heerenveen, Annette Kik en Herman te Riele.

De volgende MC/CWI’ers hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld: Annette Kik als correspondent, Chester Thomson als editor
en verzender, Minnie Middelberg als kopijverwerker en Jan Schipper en Jos van der Werf als drukker.
Vanaf haar aantreden als secretaris en webmaster van het KWG
in 2011 heeft Joke Blom zich ingezet voor het mede-redigeren, verzenden en archiveren van de elektronische versie van de Mededelingen. Deze zijn te vinden op www.wiskgenoot.nl/Mededelingen.
Afscheid
Het beëindigen van de ElMedKWG (de gebruikelijke afkorting voor
de lange naam) is op zich geen reden tot een feestje maar de laatste redacteur wilde deze gebeurtenis toch niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Tijdens een koffie-met-gebak-bijeenkomst op 13 december 2017 werd Minnie Middelberg in de bloemen gezet voor
haar jarenlange inzet bij het verzamelen en editen van de kopij
van de Mededelingen en werd het CWI hartelijk bedankt voor de
fantastische ondersteuning van de Mededelingen gedurende hun
zestigjarig bestaan.
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