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MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP 

Dirk Jan Struik, benoemd tot erelid van Gewina. 

Dirk Jan Struik werd geboren in Rotterdam op 30 september 1894. Het gezin Struik telde 
drie kinderen, behalve Dirk Jan nog een broer Anton en een zus Lena. Zijn vader was 
onderwijzer, had een akte wiskunde en hield van geschiedenis. 
Op de HBS had hij wiskundeles van G.W. ten Dam, die hem introduceerde in kringen van 
de SPD, de Sociaal-Democratische Partij, een marxistische afsplitsing van de SDAP. Met 
financiële steun van Ten Dam ging hij in 1911 wiskunde studeren in Leiden, trad in 1915 als 
overtuigd communist tot de SDP toe, en studeerde in 1916 af. Onder zijn docenten 
bevonden zich W. de Sitter, H.A. Lorentz en P. Ehrenfest. Vooral met de laatste heeft hij 
een goed contact gehad. Vrienden vond hij in Annie Verschoor en haar latere echtgenoot 
Jan Romein. Met hen deelde hij zijn communistische overtuigingen en activiteiten. Zijn 
broer Anton had dezelfde idealen. Anton heeft in de jaren twintig en dertig toen de 
communisten in de Sowjet-Unie regeerden, meegeholpen het eerste vijfiarenplan te 
realiseren door aan de Turksib-spoorlijn in Siberië te werken. Anton raakte in Duitse 
gevangenschap en kwam vlak voor het eind van de Tweede Wereldoorlog om, toen het 
schip waarmee de Duitsers hun gevangenen naar Noorwegen wilden vervoeren door de 
geallieerden bij vergissing werd gebombardeerd. Dirk heeft zijn bekende boek Het land 
van Stevin en Hnygens-, verschenen in 1958, aan diens nagedachtenis opgedragen. 
In 1917 werd Dirk Struik assistent van de wiskundehoogleraar J.A. Schouten in Delft. Hij 
werkte daar aan zijn promotieonderzoek en promoveerde in 1922 te Leiden op een 
proefschrift gewijd aan de grondslagen van de Riemann-differentiaalmeetkunde. 
Het jaar daarna trouwde hij met de Tjechische doctor in de wiskunde Saly Ruth Ramler. 
Ze hebben samen drie dochters gekregen. 

De jaren daarop, van 1924-1926, reisde het echtpaar, eerst naar Rome en daarna naar 
Göttingen. In Italië werd Struiks interesse voor de geschiedenis van de wiskunde gewekt. 
In Duitsland ontmoette hij Norbert Wiener die hem suggereerde naar Amerika te komen. 
Struik kreeg kort daarna een uitnodiging om naar het MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) te komen, waaraan zijn vrouw en hij sindsdien steeds verbonden zijn 
geweest; Struik vanaf 1940 tot i960 als hoogleraar. Dit betekende dat hij niet kon ingaan 
op een invitatie om in Rusland wiskunde te gaan bedrijven. Hij doceerde in het MIT 
diverse wiskundevakken, maar soms ook geschiedenis van de wiskunde en/of geschiedenis 
van de natuurwetenschappen. 
In het cursusjaar 1934-1935 keerde hij met zijn gezin voor een jaar naar Nederland terug en 
schreef een boek over differentiaalmeetkunde samen met de wiskundige J.A. Schouten. In 
deze periode is hij ook met Schouten naar Moskou geweest, waar hij de toenmalige 
president, M.I. Kalinin, heeft ontmoet. 
In de jaren twintig en dertig raakte hij steeds meer geïnteresseerd in geschiedenis van de 
wiskunde en natuurwetenschappen, volgens hemzelf niet alleen vanwege het intrinsieke 
belang van dit vak, maar vooral vanwege de uitdaging die het bood voor marxistisch 
gericht onderzoek. Dit betekende tevens dat de sociale verantwoordelijkheid van de 
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82 Mededelingen 

wetenschapper in beschouwing kon worden genomen. In dat kader was hij in 1936 één 
van de oprichters van het tijdschrift Science and Society, dat nog altijd bestaat. Hij schreef 
daarin artikelen over de sociologie van de wiskunde. Na de Tweede Wereldoorlog schreef 
hij het boek Yankee Science in the Making (1948), waarin hij ontleding gaf van het ontstaan 
en de ontwikkeling van de techniek en wetenschap in New England onder invloed van 
economische en sociale factoren. In hetzelfde jaar verscheen eveneens zijn boek A concise 
History of Mathematics, waarvan in 1965 een Nederlandse vertaling is verschenen. 
Na de oorlog kwamen zijn marxistische en Russische sympathieën, evenals zijn steun aan 
de Indonesische bevolking in hun strijd om de bevrijding van het koloniahsme, hem duur 
te staan. In de toenmalige sfeer van de Koude Oorlog werd hij aangeklaagd vanwege 
'subversieve' activiteiten. Hij moest in 1951 zijn werk bij het MIT staken, maar kreeg wel 
zijn salaris doorbetaald. In deze periode van vijfjaar uitsluiting gaf hij lezingen in het hele 
land en werkte thuis aan de uitgave van het wiskundige werk van Simon Stevin. Zijn zaak 
kwam echter nooit voor de rechtbank en in 1956 werd hij in zijn rechten op het MIT 
hersteld. 

In i960 ging Struik met pensioen. Dit betekende bepaald niet het einde van zijn activi
teiten. Ondermeer is hij in 1963-1964 hoogleraar wetenschapsgeschiedenis in Utrecht 
geweest. Dat was in de periode dat E.J. Dijksterhuis al met emeritaat was en R. Hooykaas 
nog niet benoemd was. Zijn geschriften beperkten zich niet tot de wiskunde en de 
wetenschapsgeschiedenis. Zo heeft hij meerdere studies over het werk van Marx en Engels 
geschreven. 
Zijn lijst van artikelen telt niet minder dat 82 nummers, waarvan sommige meerdere 
artikelen bevatten en daarnaast heeft hij 20 boeken geschreven, waarvan een aantal her
drukken hebben gekend. 
In zijn aandacht voor sociale en economische factoren in de wetenschapsgeschiedenis was 
hij één van de eersten. Pas veel later zijn anderen, die niet zijn communistische idealen 
deelden, op deze wijze naar de geschiedenis van de wetenschappen gaan kijken. 
Wie hem heeft ontmoet of met hem heeft gecorrespondeerd, herinnert zich hem als een 
zeer vriendelijke aimabele man, met gevoel voor humor, die na zoveel jaren Amerika het 
Nederlands nog perfect beheerst. 
Dirk Jan Struik is -met onderbrekingen- al vanaf de jaren twintig lid van Gewina. Het 
Landelijk VVerkcontact Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde is van 
plan om op 15 oktober 1994 een s)'mposium aan hem te wijden. Voor verdere inlichtingen 
hierover kunt u terecht bij J.A. van Maanen, tel. 050-637132. 

Ida Stamhuis 

218 



Joannes Juda Groen 
(1903-1990) 

Een arts op zoek naar het ware welzijn 

M.J.G.W. VAN DAAL, A. DE KNECHT-V.W 

EEKELEN 

(m.m.v. prof. Dr. M.J. van Lieburg) 

Htl 52,50 (240 p., geïU.) 
ISBN 90-5235-065-5 (paperback) 

Pantaleon reeks nr. 14 

w 
E R A S M U S P U B L I S H I N G 

Mathenes-serlaan 332 
3021 HZ Rotterdam 

Telefoon (OIO) 4777277 
Telefax (010) 4779580 

Wetenschap tussen 
universiteit en industrie 
De experimentele natuurkunde 
in Utrecht onder W.H. Julius en 
LS.Ornstein 1896-1940 

H.G. HEIIMANS 

Hfl. 64,50 (242 p., geïll.) 
ISBN 90-5235-064-7 (paperback) 
NNBGGN nr. 48 

OOK VERKRIJGBAAR VIA UW BOEKHANDEL 



SEND FOR YOLIK F R E E SAMPLE COPY 

Medical History 
EDITORS: WILLIAM F BYNUM AND VIVIAN NUTTON 

Medical History is a quarterly illustrated 
journal devoted to the evolution of 
scientific and social concepts in 
medicine. Its concern is to deepen the 
understanding of medicine in the widest 
sense, which also embraces literary and 
legal history, medical sociology, 
ethnology, theology, and the history 
that makes Medical History so valuable 
to historians and medical practitioners 
alike, and which has given it an 
international reputation. 

Since 1981, Medical History has also 
published annually a separate 
Supplement, approximately 150 pages 
long, on a single topic. 

A SELECTION OF RECENT ARTICLES 
# Privileged communications: medical 

confidentiality in late Victorian Britain. 
Angus McLaren 

• Andreas Vesalius on the larynx and 
hyoid bone: an annotated translation 
from 1543 and 1555 editions of 
De humani corporis fabrica. 
D H Garrison and M H Hast 

• Measuring "the social evil": 
the incidence of venereal disease 
in interwar Scotland. 
Roger Davidson 

• "An Exodus of Enthusiasum": 
G Alder Blumer, eugenics, and 
US psychiatry, 1890-1920. 
Ian Dowbiggin 

• The miswak, an aspect of 
dental care in Islam. 
Cerrk Bos 

ANNUAL SUBSCRIPTION RATES 1993 
Institutions Worldwide: £59, USA: $101 
Personal Worldwide: £43, USA: $79 
To Order Your Subscription or Sample Copy 
Please Complete the Order Form Below: 

O R D E R 

JOURNAL OF MEDICAL HISTORY 
PUBLICATION: Quarteriy ISSN: 0025-7273 
1993 SUBSCRIPTION RATE: 
WORLDWIDE: £59, USA Only: $101 
PERSONAL WORLDWIDE: £43, USA ONLY: $79 

P/edse tick 

n Please enter my subscription, start date 

C Please send me a sample copy 

C Please send me Instructions to Authors 

I I I enclose a cheque for 
(PAy^ble to British Medial fomnttl) 

I I I wish to pay by credit card. 
American Express/Visa(Barclaycard)/Mastercard 
(Delete ds appropriate} 

F O R M 

Card Number 
1 

MasteiCArd us&s should adrf the ntjmbers appearing ^lbove ttTeir name 

Expiry date 

Signature . 

(Your signature is essential, especially wtten paying by credit card) 

Name (Capitals) 

Address 

Date 
Send orders to: BMj Publishing Group, |oumals Marketing Department, PO Box 299, London, WCIH 9TD, UK. 

or BM| Publishing Group, Box No S60B, Kennebunkport, Maine 04046 (Direct Orders Only) 



w 
ERASMUS PuBLisniNt; 

Mathenesserlaan 332 
3021 HZ Rotterdam 

Telefoon (010) 4777277 
Telefax (010) 4779580 

Het ziekenhuis door 
de eeuwen 
Over geld, macht en mensen 

J.T.M. VAN DER HEYDEN 

Hfl. 35,00 (128 p., geïll.) 

ISBN 90-5235-068-X 

(paperback) 

O O K V E R K R I J G B A A R VIA UW B O E K H A N D E L 


