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Amsterdam, 30 mei 2002

Geacht Bestuur,
De inhoud van uw brief van 22 april 2002 over contributieverplichtingen vanwege de ICSU is
onderwerp geweest van informeel overleg van de voorzitter van de Raad voor Technische
Wetenschappen (RTW) met enkele leden. Op basis hiervan kunnen de volgende uitspraken worden
geacht representatief te zijn voor de gedachten in de kring van de technische wetenschappen.
Er zijn zeer vele internationale wetenschappelijke verenigingen. Een deel daarvan behoort tot de ICSU,
vele andere niet. Vele van die verenigingen zullen leden van de KNAW tot hun leden mogen rekenen.
Leden van de KNAW bezoeken vele congressen en symposia, van diverse gezelschappen en verenigingen die in de meeste gevallen niet tot de ICSU behoren. Dit is vooral het geval in de technische
wetenschappen, maar misschien ook in andere disciplines. In het algemeen worden de kosten van de
verenigingen en hun bijeenkomsten gedragen door de individuele leden, soms via de Nederlandse tak
van zo’n vereniging. Het heeft verbazing gewekt dat een beperkt aantal internationale verenigingen
zich mag verheugen in een financiële bijdrage van de KNAW. Dit zal waarschijnlijk vooral het gevolg
zijn van toevallige, historische omstandigheden, die teruggaan tot tijden waarin internationale
contacten bijzonder waren. Dit wordt als een anachronisme gezien. Als regel zouden de leden van een
(internationale) vereniging die zelf in stand moeten houden. Sommige verenigingen zijn ook heel goed
in staat om een gezonde financiële status op te bouwen, met bijdragen van leden, sponsors op hun
eigen vakgebied, en inkomsten uit congressen en publicaties.
Kortom, de voorkeur van de RTW gaat uit naar het alternatief B uit uw brief. De KNAW trekt zich
terug als lid van de betreffende verenigingen, en laat het betalen van de contributie over aan een
Nederlandse vereniging of aan de Nederlandse leden. Daarbij kan dan ook blijken hoe groot het
enthousiasme van die leden voor de internationale vereniging is.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Raad voor Technische
Wetenschappen,

J.D. Schiereck,
uitvoerend secretaris

