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Van de voorzitter van het KWG

Bij het scheiden van de markt
Dit voorwoord schrijf ik enkele maanden voor afloop van mijn
termijn als KWG-voorzitter. Het zal mijn laatste voorwoord zijn,
wat een goede gelegenheid is om een aantal activiteiten van het
bestuur de revue te laten passeren.
Het KWG begint traditioneel elk kalenderjaar met het Wintersymposium op een van de eerste zaterdagen van januari, bestemd voor een breed in de wiskunde geïnteresseerd publiek.
De belangstelling is doorgaans groot: ongeveer 130 deelnemers,
vooral uit het middelbaar en hoger onderwijs. De organisatie begint negen maanden van tevoren daarvoor en berust traditioneel
bij het bestuurslid belast met de contacten met leraren. Tijdens
mijn bestuursperiode zijn Iris Gulikers en haar opvolgster Jenneke Krüger er in geslaagd aantrekkelijke programma’s aan te
bieden over thema’s als ‘Wiskunde en Kunst’, ‘Blik op Oneindig’,
‘Logica (in dagelijkse omstandigheden)’ en ‘Grootschalig Rekenen’.
In april wordt het jaarlijkse Nederlands Mathematisch Congres
gehouden, tot dit jaar een tweedaags evenement onder auspiciën van het KWG en bij toerbeurt georganiseerd door wiskundigen van een van de Nederlandse universiteiten. Vast programmaonderdeel is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van het
KWG, waarin het bestuur rapporteert over de activiteiten en de
stand van de financiën, en waarin nieuwe bestuursleden worden
benoemd en vertrekkende gedechargeerd. Het bestuur realiseert
zich dat de organisatie van dit congres een extra belasting vormt
voor het instituut dat aan de beurt is. We bekijken daarom momenteel welke rol het Platform Wiskunde Nederland (PWN) kan
spelen bij de organisatie van dit congres. Maar de inzet van elk
universitair wiskunde-instituut, ongeveer eens per decennium,
blijft onmisbaar bij het in stand houden van deze traditie.
De oprichting van de zojuist genoemde Stichting PWN vormde een belangrijke activiteit, waar een groot deel van wiskundig Nederland in diverse rollen bij betrokken was. PWN werd
opgericht door de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
(NVvW) en het KWG. Tijdens de ALV van april 2009 (NMC Groningen) is het plan voor de oprichting aangenomen. Er lag al
een blauwdruk voor PWN van een voorbereidingscommissie, en
een veel uitgebreider oprichtingsbestuur, onder voorzitterschap
van Frank den Hollander, kreeg van de leden van het KWG (en
de NVvW) een jaar de tijd om de plannen uit te werken. De
voorzitters van beide oprichtende partijen namen zitting in het
oprichtingsbestuur. Meebouwen aan PWN was dus een van de
centrale activiteiten gedurende het eerste jaar van mijn termijn

als voorzitter. Het onder één koepel brengen van organisatorische activiteiten op landelijk niveau bleek soms lastig. Een grote
zorg was de financiering van PWN, maar dankzij de steun van
diverse partijen kreeg PWN een gezond financieel fundament.
De Stichting PWN is in oktober 2010 opgericht. Hans van Duijn
werd de eerste voorzitter en Wil Schilders de eerste directeur van
het PWN-bureau. Een belangrijk doel is samenwerking van de
heterogene wiskundige gemeenschap in Nederland op de terreinen Onderzoek, Onderwijs, Innovatie, Publiciteit en Publicaties
te bevorderen. Het PWN-bestuur heeft op elk van deze terreinen
commissies benoemd, die vaak al lopende activiteiten samenbrachten onder één paraplu.
We hopen dat PWN ook een platform wordt waarin de samenwerking tussen KWG en NVvW steeds meer gestalte krijgt, met
name waar het de belangstelling en de belangen van onze leden
betreft. Ik denk bijvoorbeeld aan de aansluitingsproblematiek,
waaraan de PWN-commissie Onderwijs in het thema ‘Schakelpunten’ aandacht besteedt, of het verbeteren van de positie van
de wiskunde in het primair en voortgezet onderwijs als een van
de speerpuntactiviteiten van de commissie Publiciteit.
Verder lijken er mogelijkheden te zijn voor krachtenbundeling
op het terrein van de wiskunde-publicaties, met name bij Pythagoras en Epsilon Uitgaven. En als we het toch over publicaties
hebben: sinds januari 2011 is het KWG de trotse eigenaar van
Indagationes Mathematicae. Het is u niet ontgaan dat we in het
Nieuw Archief voor Wiskunde regelmatig aandacht besteden aan
dit wetenschappelijke tijdschrift. De redactie werkt onder leiding
van hoofdredacteur Henk Broer hard aan verbetering van de positie van Indagationes Mathematicae.
Het KWG-bestuur steunt en ontplooit promotiecampagnes van
deze prachtige wiskunde-uitgaven van eigen bodem. Ik doe dan
ook graag een beroep op u, NAW-lezer, om hieraan bij te dragen.
Overweeg eens een abonnement te nemen op Pythagoras, uw
volgende wetenschappelijke artikel in te dienen bij Indagationes Mathematicae, of uw potentiële bestseller aan te bieden bij
Epsilon Uitgaven.
Rest mij iedereen te bedanken met wie ik de afgelopen jaren
als KWG-voorzitter heb samengewerkt, zowel in als buiten het
bestuur. Ik kreeg veel hulp, adviezen en medewerking. Er wordt
veel werk verzet door ons allen. Ik hoop en verwacht dat we
daaraan in de toekomst hoge prioriteit zullen blijven geven. k
Gert Vegter, voorzitter KWG
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