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INLEIDING 

GEERT SOMSEN* 

Tusschen een overtuigd cultuurpessimisme en de verzekerdheid van een aanstaand heil op aarde staan 

al degenen, die de ernstige euvelen en gebreken van het heden zien, die niet weten hoe ze te heelen o f t e 

keeren zullen zijn, maar die werken en hopen, die zoeken te begrijpen en bereid zijn te dragen. 

1. Huizinga, lu de schmliiwen van morgen 

In de jaren rond de Tweede Wereldoorlog werd het culturele klimaat in Nederland door 
grote tegenstellingen gekenmerkt. Enerzijds heerste er een somber cultuurpessimisme dat, 
in verscheidene vormen, wijdverbreid was onder intellectuelen. Spenglers Untergang des 
Abendlandes en Ortega y Gassets De opstand der horden werden na hun verschijnen nog 
lange tijd gelezen en Huizinga en anderen leverden invloedrijke bijdragen van eigen 
bodem, doorgaans zwaarmoediger getoonzet dan het citaat hierboven.' De economische 
crisis, de opkomst van het fascisme, de wereldoorlog en de verfoeide massacultuur golden 
als onderdelen van een groot historisch proces dat wellicht naar een onafwendbare onder
gang voerde. Wetenschap en techniek werden veelal gekoppeld aan deze voortgaande 
modernisering en dus ook medeverantwoordelijk gehouden voor de eruit voortvloeiende 
vervreemding en individualisering, onmenselijkheid en cultuurloosheid, en voor wat 
genoemd werd de 'vertechniseering van het geestelijk leven'. 

Tegelijkertijd bestonden er in Nederland hoge verwachtingen van en steun voor een 
grotere rol van wetenschap in de samenleving. De oprichting van TNO (1932) en ZWO 
(1950) vond plaats in deze periode en daarnaast ontwikkelde zich, vanaf halverwege de 
jaren dertig, het idee van wetenschappelijke planning in de politiek. Rond 1945 werd de 
overtuiging van de noodzaak van planmatig ingrijpen in het maatschappelijk leven 
kamerbreed gedeeld en hoewel men over het hoe en wat nog van mening verschilde, was 
de consensus dat wetenschappelijke experts en planningsinstituten, zoals het Centraal 
Planbureau (vanaf 1945), daaraan mede vorm moesten geven. Wetenschap gold hier als 
methode om een betere maatschappij op te bouwen.-

Cultuurpessimisme en vooruitgangsoptimisme, negatieve en positieve waarderingen 
van wetenschap, bestonden niet als gescheiden, elkaar uitsluitende opties, maar werden 
met elkaar geconfronteerd en, paradoxaler, gingen samen in verschillende uitingen en acti
viteiten. Deze wonderlijke combinatie zou belangrijke gevolgen hebben voor de verdere 
ontwikkeling van de Nederlandse cultuur en samenleving, maar is desondanks nog weinig 
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onderwerp geweest van historisch onderzoek.' Deze bundel wil eraan bijdragen in die 
leemte te voorzien door een van de initiatieven centraal te stellen waarin van genoemd 
samengaan sprake was: de Doorbraak-beweging die vlak na de Tweede Wereldoorlog op 
gang kwam. De Doorbraak is vooral bekend als een politieke beweging die de verzuilde 
'schotjesgeest' wilde doorbreken en protestanten, katholieken, socialisten en (sommige) 
liberalen bijeen wilde brengen in een gezamenlijk streven naar een levende volksgemeen
schap. Wortelend in het werk van religieus-socialisten in de jaren 1930 (zoals dat van de 
Woodbrookers en ds. Banning in zijn vormingscentrum 'Barchem'), en gestimuleerd door 
de ontmoeting van leidende figuren uit verschillende zuilen in het kamp van Sint 
Michielsgestel tijdens de bezetting, kreeg het streven formeel gestalte in de Nederlandse 
Volksbeweging, die vlak na de bevrijding werd opgericht. Vele KVP'ers, SDAP'ers, CHU'ers 
etc. werden lid en een groot aantal ministers in het eerste naoorlogse kabinet sympathiseerde 
met de beweging; premier Schermerhorn was zelf een vooraanstaand vertegenwoordiger. 
Ook de PvdA was een product van de Doorbraak-gedachte, toegepast op het progressieve 
deel van het politieke spectrum. Maar bij deze politieke wapenfeiten zou het blijven, want 
bij de eerste verkiezingen viel de PvdA-aanhang tegen en in het algemeen keerden de 
meeste verzuilde instituties snel terug. Waar het kabinet Schermerhorn had gebruist van 
de vernieuwingplannen, zetten de erop volgende rooms-rode coalities 'herstel' bovenaan 
de agenda.-* 

Van pure mislukking is echter alleen sprake vanuit beperkt politiek-historisch perspectief 
Want zoals de verzuiling meer was dan een stelsel van politieke partijen, beoogde de 
Doorbraak meer dan alleen partijpolitieke vernieuwing - het ging om een algehele 
hervorming van de Nederlandse cultuur en samenleving, ook en met name van de rol van 
wetenschap. Leidende ideologie bij deze hervorming was het personalisme, een uit 
Frankrijk overgewaaide wereldbeschouwing, die onderdak bood aan zowel confessionelen 
als socialisten en humanisten.' Het personalisme verzette zich tegen het eenzijdige indivi
dualisme van de liberalen en het autoritaire collectivisme van fascisten en communisten. 
In de plaats daarvan stelde het een visie waarin de persoon centraal stond: de mens in 
interactie met zijn medemensen, die zich binnen de gemeenschap ontplooide en zich voor 
die gemeenschap verantwoordelijk voelde. Gemeenschapszin en betrokkenheid konden de 
moderne vervreemding en vertechnisering terugdringen; de middelen daartoe waren 
volksopvoeding en begeleiding van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Waar voor 
personalisten verwetenschappelijking dus enerzijds een oorzaak van de cultuurcrisis vormde, 
boden inzet van educatie, planning en nieuwe soorten expertise anderzijds een uitweg -
een ambivalentie die zich weerspiegelde in het Doorbraak-kabinet, waarvan zowel G. van 
der Leeuw, overtuigd cultuurpessimist, als Hein Vos, wetenschappelijk planner van het eerste 
uur, deel uitmaakten. 

De studies in deze bundel beogen te analyseren hoe de ambivalente waardering haar 
weerslag had op de beoefening en positie van de wetenschappen zelf en hoe verschillende 
disciplines zo onder invloed kwamen van, en bijdroegen aan de Doorbraak-beweging. De 
wisselwerkingen zijn met name duidelijk waar te nemen in Ido Weijers' opstel. Binnen de 
menswetenschappen die hij beschrijft, ontstond rond 1945 fel verzet tegen een afstandelijk 

3 Wel is het samengaan gesignaleerd en geanalyseerd door Gerard .\lberts, jaren van berekening. Toepassings
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positivisme dat de mens tot een object degradeerde en een betrokken wetenschap in de 
weg stond. In de 'Utrechtse School' van psychologen, psychiaters en pedagogen werd een 
nieuwe benadering ontwikkeld waarin persoonlijke zingeving en betrokkenheid wél een 
plaats kregen. Dat dit allerminst een puur theoretische exercitie was, mag blijken uit het 
feit dat dezelfde Utrechtenaren een leidende rol speelden in instanties voor geestelijke 
gezondheidszorg, reclassering etc. Bovendien bevorderde hun invoelende houding, zo 
betoogt Weijers, het tolerante klimaat waarin later de protesten van de jaren zestig werden 
opgevangen. 

Een antipositivistische hervorming was ook het doel van sommige natuurwetenschap
pers, die in mijn eigen bijdrage behandeld worden. Net als bij de Utrechtse School zou 
hun nieuwe, betrokken wetenschap grote maatschappelijke invloed moeten krijgen - de 
blauwdrukken voor een wetenschappelijk geplande samenleving lagen in 1945 al klaar. 
Deze plannen waren het product van discussies over wetenschap, moraal en samenleving die 
in de jaren dertig op gang kwamen, deels in dezelfde kringen waaruit zich de Doorbraak 
ontwikkelde, en die nog lang daarna voortleefden. Met de antipositivistische plannings-
voorstellen was het na 1946 echter gedaan. Eenzelfde lot was het Doorbraak-gedachtegoed 
in de economische wetenschap beschoren. Adrienne van den Bogaard laat zien hoe een 
personalistische opvatting van het vak (van Eduard van Cleeff) streed met een neutraal-
objectivistische (van Jan Tinbergen) in de vroege jaren van het Centraal Planbureau. Dat 
Tinbergens lijn overwon had te maken met de mislukking van de Doorbraak in de partij
politiek, waaraan het CPB per slot van rekening zijn adviezen leverde. Gerard Alberts' 
bijdrage, tenslotte, behandelt de veranderingen in de beoefening en de maatschappelijke 
positie van de wiskunde en trekt tevens lijnen naar de andere wetenschappen uit deze 
bundel die het stempel van de Doorbraak droegen. Hij constateert dat het samengaan van 
cultuurkritiek en vooruitgangsdenken zich uitte in een streven de beoogde en tegelijk 
huiveringwekkende invloed van wetenschap op de samenleving te compenseren met 
maatregelen die de scherpte daarvan moesten verzachten. In deze combinatie van plan
ning en compensatie, betoogt Alberts, ligt de oorsprong van de verzorgingsstaat. 

Als geheel beoogt deze bundel bij te dragen aan zowel de wetenschaps- als de politieke 
geschiedenis van Nederland in de periode rond de Tweede Wereldoorlog. Dat tussen beide 
interessante interacties bestaan, is recent aangetoond door Jan-Willem Duyvendak in zijn 
studie over het denken en doen van wetenschappers en politici met betrekking tot de 
'maakbare samenleving'.'' Het is echter jammer dat hij zich daarbij heeft beperkt tot voor 
de hand liggende vakgebieden als politicologie en sociologie. Want ook onder heel andere 
soorten experts, zoals natuurwetenschappers, wiskundigen, economen en psychologen, 
werd gedacht over en bijgedragen aan de vormgeving van de twintigste-eeuwse samenle
ving - zoals deze bundel duidelijk maakt. Bovendien treedt hier aan het licht, dat die 
(nagestreefde) rol zijn weerslag had op de praktijken en ideeën binnen deze disciplines 
zelf, en dus van belang is voor de wetenschapsgeschiedenis in engere in. In hoeverre de 
door de Doorbraak geïnspireerde hervormingen succes hadden, blijkt minder af te hangen 
van de 'hardheid' van de verschillende vakken dan van hun mate van verbondenheid met 
de Haagse politiek, en dus van hun afhankelijkheid van het welslagen van de politieke 
Doorbraak. Juist waar die afliankelijkheid het kleinst was, slaagde de Doorbraak in de 
wetenschap en op die terreinen was haar maatschappelijke rol nog lang niet uitgespeeld. 
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