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IN MEMORIAM DIRKJAN STRUIK 
(1894-2000) 

Op zaterdag 21 oktober 2000 is in zijn woonplaats Belmont (een voorstad van Boston) de 
Nederlands-Amerikaanse wiskundige, marxist en wetenschapshistoricus Dirk Jan Struik 
op 106-jarige leeftijd overleden. Na een aantal negentigers zoals de Fransman Jacques 
Hadamard (1865-1963) en de Belg Charles de la Vallée-Poussin (1866-1962) gemakkelijk 
gepasseerd te zijn, had hij gehoopt de Oostenrijker Leopold Vietoris (geboren in 1891) als 
- voor zover bekend - langst-levende wiskundige te kunnen verslaan, maar dat heeft niet 
mogen lukken. 

Dirk Jan Struik werd op 30 september 1894 te Rotterdam geboren als oudste zoon van 
de Rotterdamse hoofdonderwijzer Hendrik Jan Struik. Onder invloed van zijn politiek 
actieve wiskundeleraar op de HBS, G.W. ten Dam, bekende Dirk zich al vroeg tot het 
opkomende communisme en hij zou zijn leven lang niet van dit geloof afvallen. Ook als 
student wiskunde in Leiden was hij politiek actief en bewoog hij zich in de kring rond 
het echtpaar Romein-Verschoor. De natuurwetenschappen en de wiskunde stonden ech
ter voorop en in de wiskundige J.C. Kluijver en de natuurkundige R Ehrenfest vond hij 
kundige en inspirerende leermeesters. Na zijn wiskundestudie werd hij in 1917 benoemd 
tot wiskundeleraar aan de HBS te Alkmaar en werkte hij aan een proefschrift onder 
Kluijver. Geheel onverwacht bereikte hem nog datzelfde jaar op voorspraak van Ehrenfest 
een uitnodiging van de Delftse wiskundige J.A. Schouten voor een assistentschap aan de 
Technische Hogeschool. Als differentiaal-meetkundige was Schouten nauw betrokken bij 
de ontwikkeling van het wiskundige apparaat voor de algemene relativiteitstheorie en, 
naast een proefschrift, zou de samenwerking tussen Schouten en Struik uiteindelijk 
resulteren in het tweedelige naslagwerk Einführung in die neueren Methoden der Dijferen-
tialgeometrie (1935-1938). Tamelijk ongebruikelijk voor een jonge academicus rond 1920, 
brak voor Struik een periode van intensieve internationale activiteit aan. In 1921, op een 
van zijn reizen, zou hij de in 1919 in Praag gepromoveerde wiskundige Saly Ruth Ramler 
leren kennen en in 1922 trouwden zij. Na zijn eigen promotie, eveneens in 1922, stelden 
Rockefeller-studiebeurzen Struik en zijn vrouw in staat langere tijd in Rome en vervol
gens in Göttingen door te brengen. Eenmaal weer terug in Nederland, bleek het een hele 
opgave een passende baan te vinden en Struik aanvaardde dan ook dankbaar een uit
nodiging van de Amerikaanse wiskundige N. Wiener om een jaar op het MIT door te 
brengen. In 1927 vertrokken de Struiks naar de Verenigde Staten. Het gasthoogleraar
schap werd nog hetzelfde jaar omgezet in een permanente positie en uiteindelijk zouden 
de Struiks nooit meer uit Boston vertrekken. Het was hier dat zij hun drie dochters 
grootbrachten en waar Ruth in 1993 op 99-jarige leeftijd overleed. 

Eenmaal gevestigd in Boston zou Struik nog tot in de jaren veertig oorspronkelijk wis
kundig onderzoek doen, deels samen met Schouten in Nederland en deels met Wiener in 
Boston ((3], [5]). Geleidelijk echter verschoof Struiks aandacht naar de geschiedenis van 
de wiskunde. Reeds vóór zijn Amerikaanse tijd had hij zich in de geschiedenis van de 
wiskunde verdiept. Een deel van zijn tijd in Rome had hij zelfs doorgebracht met archief
onderzoek in het Vaticaan, maar op dat moment beschouwde hij zichzelf meer als een 
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liefhebber in de geschiedenis dan als een historicus en de artikelen uit zijn Europese tijd 
zijn nog volledig traditioneel ([2]). In Boston werd hij echter al snel opgenomen in de 
kring van wetenschapshistorici rond R. Merton, wiens historische opvattingen naadloos 
aansloten bij Struiks communistische overtuigingen. Het eerste resultaat van Struiks ver
nieuwde interesse in de wetenschapsgeschiedenis was een tweetal artikelen over de 
geschiedenis van de differentiaalmeetkunde die hij aan het begin van de jaren dertig in 
George Sartons tijdschrift Isis publiceerde ([4]). Ofschoon ook deze artikelen tamelijk 
traditioneel aandoen, biedt Struiks nadruk op verbanden, zoals tussen de Franse revolutie 
en de ontwikkeling van de beschrijvende meetkunde, al een tot dan toe tamelijk onge
bruikelijke invalshoek. Struiks belangrijkste bijdragen kwamen echter na de Tweede 
Wereldoorlog. Allereerst was daar natuurlijk het bekende Concise history of mathematics, 
voor het eerst verschenen in 1948. Was het idee van een wisselwerking tussen wetenschap 
en maatschappij zeker niet nieuw, dit boek was waarschijnlijk het eerste dat dit verband 
expliciet voor de wiskunde als geheel probeerde aan te tonen. In hetzelfde jaar verscheen 
zijn Yankee science in the making, over de industrialisering van New England, een paar 
jaar later gevolgd door Het land van Stevin en Huygens (1958). Vooral in dit laatste werk, 
waarin hij de economische bloei van de Republiek en de wetenschappelijk bloei in de 
Nederlanden met elkaar in verband bracht, kon Struiks visie op de geschiedschrijving tot 
uitdrukking komen. Daarnaast schreef hij een elegante inleiding tot de klassieke differen
tiaalmeetkunde ([9I) en was hij één van de uitgevers van Simon Stevins verzamelde werken. 

Het was overigens niet helemaal toevallig dat Struik juist in de jaren vijftig zo productief 
kon zijn. Zijn communistische sympathieën waren McCarthy en de zijnen niet onop
gemerkt gebleven en al spoedig was MIT gedwongen Struik op non-actief te stellen. Het 
pleit voor de instelling dat nooit overwogen schijnt te zijn Struik te ontslaan. Het groot
ste gedeelte van de jaren vijftig zat hij met betaald verlof thuis. Het is hoogst ironisch dat 
juist de waanzin van het McCartyisme Struik in staat stelde het grootste deel van zijn tijd te 
besteden aan marxistische geschiedschrijving. In i960 ging Struik met emeritaat en in de 
jaren zestig bekleedde hij verscheidene gasthoogleraarschappen, onder andere in Mexico en 
Utrecht. Zijn belangrijkste werk was gedaan, maar nog lange tijd zou hij actief blijven als 
uiterst erudiet mentor op afstand voor verscheidene generaties van (Amerikaanse) weten
schapshistorici (onder andere L. Daston, J. Grabinger, en D. Rowe). Ofschoon hij zijn leven 
lang contacten onderhield met Nederland, lijkt zijn invloed op de Nederlandse gemeen
schap van wetenschapshistorici veel minder geweest te zijn. 

De publieke acceptatie van zijn geliefde marxistische overtuigingen in de jaren zestig 
moet hem genoegen hebben verschaft, maar het politieke radicalisme dat indertijd 
opgeld deed was hem in zekere zin ook wezensvreemd. Voor Struik was het marxisme 
toch vooral een filosofische overtuiging en een leidraad voor zijn leven, veel minder een 
concrete maatschappijkritiek en zeker geen handvest voor de revolutie. Onder dit voor
behoud steunde hij echter iedere beweging die het marxistische gedachtengoed was toe
gedaan. Nog in de jaren tachtig speelde Struik een belangrijke rol bij de erkenning van de 
zogenaamde ethnomathematics zoals vertegenwoordigd door onder anderen de wiskundige 
en politicus van Nederlandse afkomst Paulus Gerdus. Deze vorm van geschiedenis en 
sociologie van de wiskunde heeft als uitgangspunt dat de rol van niet-westerse landen in de 
ontwikkeling van de wiskunde sterk onderbelicht is en beoogt de niet-westerse wereld de 
plaats in de geschiedschrijving te geven die haar toekomt. Gezien de sterk marxistische 
kleuring van deze beweging kan het nauwelijks verwondering wekken dat zij Struiks 
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sympathie had, maar hij was wetenschapper genoeg om te waarschuwen voor een al te 
sterke politisering ([13], [ H D -

Tegen het einde van zijn leven was Struik vooral de wijze grijsaard met een ijzeren 
constitutie, wie niemand zijn politieke opvattingen nog kwalijk kon nemen. Tot vorig 
jaar was hij nog in staat zelf zijn correspondentie af te handelen en zijn laatste publicaties 
(voornamelijk recensies) dateren van een paar jaar terug. Deze vitaliteit was benijdens
waardig, maar bracht ook een zekere tragiek met zich mee. Struiks activiteit tot op hoge 
leeftijd zou ons haast doen vergeten dat chronologisch en intellectueel gezien, hij een 
tijdgenoot was van E.J. Dijksterhuis (1892-1965) en de eerder genoemde N. W^iener (1894-
1964). De belangrijkste publicaties van Struik verschenen vóór 1965 en heel zijn werk is 
onmiskenbaar geworteld in de eerste helft van de twintigste eeuw. Struik zelf was er zich 
aan het eind van zijn leven zeer van bewust zichzelf en zijn tijd met enkele decennia over
leefd te hebben. Met zijn overlijden is die tijd nu definitief en onherroepelijk afgesloten. 
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Literatuur 
Het tijdschrijft Historia Mathematica was in augustus 1994 geheel aan Struik gewijd. Veel 
van het bovenstaande is aan deze special ontleend. Het Nieuw Archief voor Wiskunde zal dit 
jaar speciale aandacht aan Struik besteden. Links naar overlijdensberichten op het web 
zijn te vinden op de pagina's van het Landelijk Werkcontact Geschiedenis en Maat
schappelijke Functie van de Wiskunde: http://wA\'w-math.sci.kun.nl/math/werkgroepen/ 
gmftv/struik.html. 
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