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column

Dromen van zomerscholen

Het is herfst en het semester staat in volle bloei.
Ik loop over de parkeerplaats, op weg naar de collegezaal. Het miezert, wat tot optimisme stemt,
maar helaas zie ik de plas achter de bruine Volvo
te laat. De leren zool van mijn gehavende voorjaarsschoen zuigt het regenwater gretig op. Even
later betreed ik de nog lege zaal op vloer elf. Ik
zet mijn koffie op de lessenaar en hang mijn
klamme jas op de haak. De klok zegt 8:37. Door de
gekneusde lamellen staar ik naar de contouren
van de stad. De motregen maakt mijn uitzicht
tot een pointillistische ansichtkaart. Ik denk aan
verre oorden en zomerscholen…

de Probabilidade (São Paulo) en PIMS Summer
School in Probability (Vancouver en Washington).
Daarentegen kennen de operationele wetenschappen eigenlijk geen zomerscholen. Zelfs de
machtige Amerikaanse vakorganisatie INFORMS
heeft geen jaarlijkse zomerschool, terwijl de honger van het aanstormend talent toch groot is.
Misschien ligt er wel een kans voor Nederland.
We doen al decennialang mee op het hoogste
niveau van de OR. Nederland is te klein voor de
Olympische Spelen, maar een jaarlijkse OR zomerschool laat onze infrastructuur wel toe. Zou het
niet prachtig zijn als de LNMB (Landelijk Netwerk
Mathematische Besliskunde) bijeenkomst in
Lunteren er een broertje bij krijgt in de zomer?

Zomerscholen. Verdieping zoeken in de zomer
door het volgen van lessen, op een klein gebied,
gegeven door grote namen. Lessen door experts
voor experts in spe, voor studenten en onderzoekers in een bepaalde discipline. Zomerscholen
zijn het talrijkst in de muziek, maar ze lenen zich
ook voor de schilderkunst en wiskunde. De fijne
kneepjes van het vak als voorbereiding op het
echte werk. Vaak bij mooi weer in een rustige
omgeving, ver weg van de afleiding. Oude kloosters met harde bedden vormen geschikte locaties.
In de kansrekening staan ieder jaar verscheidene zomerscholen op het programma: Cornell
Probability Summer School (Ithaca), Ecole d’Été
de Probabilités (Saint-Flour), Escola Brasileira

STA t O R

Ik schrik op van de krakende deur. De eerste student arriveert. Ik sta geleund tegen het bord, met
het krijt in de hand. De tekens op het bord lijken
een wirwar van strepen. Maar bij het uitvegen
herken ik in de linkerbovenhoek een zon, daarnaast 14 juli 2035, en daaronder in fragiele letters:
frisse lucht en fantastische lessen, groeten van de
Veluwe, Johan jr.
Johan van Leeuwaarden is werkzaam in de groep
Stochastische Besliskunde bij de faculteit Wiskunde en
Informatica van de TU Eindhoven. Tevens is hij research
fellow bij EURANDOM.
E-mail: <j.s.h.v.leeuwaarden@tue.nl>.
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