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Koninklijk!

Het Wiskundig Genootschap ontving op 1 mei

het predikaat Koninklijk uit handen van bur-

gemeester Guusje ter Horst van Nijmegen.

Dit gebeurde tijdens het speciale lustrumpro-

gramma van het 39ste Nederlands Mathema-

tisch Congres. Edurad Looijenga is voorzitter

van het KWG en was bij het verwerven van dit

predikaat nauw betrokken.

De voorbereidingen voor de aanvraag om het

predikaat koninklijk te mogen voeren waren

ruim een half jaar geleden begonnen. Pas drie

dagen tevoren, op 28 april, kregen we tele-

fonisch bericht dat dit recht ons gegund zou

worden. Die korte tijd tussen bevestiging en

publieke bekendmaking hielp het bestuur dit

goed geheim te houden, maar het was ook

de reden dat de Burgemeester (die natuur-

lijk al eerder hierop voorbereid was) nog niet

over de oorkonde beschikte. De volgende dag

stelde het bestuur de leden voor onze naam

te wijzigen in Koninklijk Wiskundig Genoot-

schap en onze huisstijl overeenkomstig aan

te passen. Dat werd met algemene stemmen

aanvaard en is voor zover mogelijk al dit num-

mer geı̈mplementeerd.

De voorbereidingen waar ik het daarnet

over had bestonden vooral uit het aanleg-

gen van een dossier, waarin doel, organisa-

tie en geschiedenis van de vereniging wor-

den beschreven en waaruit ook zijn financiele

gezondheid blijkt. Nu is toekenning van het

predikaat in principe alleen aan de orde in

een jaar dat de vereniging een geheel veel-

voud van 25 (maar minstens 100) jaren oud

wordt. Een cruciaal onderdeel van het dos-

sier is dan ook een afschrift van de oprich-

tingsakte. Maar iedereen die de geschiedenis

van ons Genootschap een beetje kent, weet

dat de eerste secretaris Arnoldus Bastiaan

Strabbe na zijn min of meer gedwongen aftre-

den in 1804 de oprichtingsdocumenten zoek

maakte en vermoedelijk vernietigde. Hiernaar

verwijst het mooie bijzinnetje ‘zijnde het Ou-

de Notulenboek reeds voor scheurpapier ge-

bruikt´, dat we in de notulen kort na dit voor-

val aantreffen. Daarom kennen we niet de op-

richtingsdatum, maar dat dit in het najaar van

1778 moet zijn geweest werd in 1923 door de

verzekeringswiskundige Van Haaften [1] aan-

getoond. Wat echter ten tijde van Van Haaften

gold, geldt nog steeds: de primaire bronnen

zijn niet meer voorhanden.

Toekenning van het predikaat had natuur-

lijk meer voor de hand gelegen in 1978, toen

het genootschap zijn tweede eeuwfeest vier-

de. Dat is ook geprobeerd, en ik vermoed dat

een artikel van Cor Baaijen over het ontstaan

en de geschiedenis in het Nieuw Archief van

dat jaar [2] voortkomt uit de samenstelling

van een aanvraagdossier; in ieder geval heb

ik bij de aanmaak van het onze van zijn arti-

kel veel profijt gehad. De vraag is dus: waarom

lukte het toen niet en nu wel? Ik heb horen on-

derstellen dat dit aan onze onze ouderdom te

wijten is: wij zouden ons diskwalificeren van-

wege het enkele feit dat we ouder zijn dan het

Koninklijk Huis. Als dat voor prinses Juliana

een serieus argument was, dan is dan blijk-

baar onder koningin Beatrix niet meer, maar

eerlijk gezegd geloof ik daar niet in, want het

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

verkreeg in 1969 bij zijn 200-jarig bestaan wel

het predikaat Koninklijk. Misschien is de ver-

klaring eerder deze: Danny Beckers vertelde

me tijdens het afgelopen congres dat er in

Leiden een klein, wiskundig genootschap be-

stond dat de toekomstige Koning Willem I als

lid heeft gehad en dat onder deze Koning la-

ter het predikaat mocht gaan voeren. Zoals

verwacht mag worden (en blijkt uit artikel 3

van de richtlijnen [4]), kan hooguit één zo’n

genootschap zich Koninklijk noemen en om-

dat dit Leidse genootschap pas rond 1987 ter

ziele ging, zou hiermee verklaard kunnen zijn

waarom ons dat in 1978 is onthouden. Onze

lustrumspreker Veltman vertelde me dat de

Nederlandse Natuurkundige Vereniging ook

al eens tevergeefs geprobeerd heeft dit pre-

dikaat te verwerven, en dat gaf me een mo-

gelijkheid mijn onderstelling onmiddellijk te

testen. Een zoekmachine gaf hierover binnen

tien seconden uitsluitsel: in 1801 werd te Gro-

ningen opgericht het Natuur- en Scheikundig

Genootschap, dat zich sinds 1976 het Konink-

lijk Natuurkundig Genootschap noemt en nu

nog bestaat.

We zijn natuurlijk heel content met de toe-

kenning. Een neveneffekt is dat we als KWG

wat omhoog klimmen in het alfabet en ons

scharen in het gezelschap van andere be-

roepsverenigingen die met een K beginnen

zoals KIVI, KNAG, KNCV en KNHG. En een an-

dere implicatie is dat de leden van het aftre-

dende dagelijks bestuur blijkbaar van onbe-

sproken gedrag waren, want hun doopceel is

zorgvuldig door een ervaren gezelschap ge-

licht — een opluchting voor hen en mogelijk

een geruststellende gedachte voor u. k
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