
Gewina 24 (2001) 242-258 

WISKUNDE EN WEDEROPBOUW. 
DESKUNDIGEN EN HUN PROMETHEÏSCHE 
HUIVER 

GERARD ALBERTS* 

Cultuurkritiek en vernieuwingsdrang gingen gelijk op na de Tweede Wereldoorlog, en dat 
bleef niet zonder gevolgen. De vernieuwingen die, anders dan op het niveau van de natio
nale politiek, op deelterreinen wél voor doorbraken zorgden, brachten in verschillende 
varianten de professional en de deskundige op het toneel. De verzorgingsstaat vond in dat 
proces zijn oorsprong. Wetenschapsbeoefenaren, en wiskundigen in het bijzonder, ver
wierven zich een speciale rol in de samenleving. 

De verzorgingsstaat krijgt een ander aanzien wanneer we de rol van de wetenschappen 
in rekening brengen. De vele specialismen - disciplines en loketten - waren niet een toe
vallig gelijktijdig verschijnsel, maar een wezenstrek van de verzorgingsstaat waar historici 
nog te weinig naar hebben gekeken. 

Wetenschapsbeoefenaren droegen door hun innovaties in de wederopbouw bij aan de 
maatschappelijke vernieuwing, dachten ze. Zij brachten de wetenschapsbeoefening op 
hoger plan, en huiverden. Meer nog dan door doorbraken in de wetenschapsbeoefening 
en -toepassing, droegen zij aan de opbouw van de verzorgingsstaat bij door hun voorstel
len tot compensaties voor een eenzijdig technisch-wetenschappelijke ontwikkeling. 

De georganiseerde wetenschapsbeoefening van ZWO en de cultuurkritische bekommer
nis van Wetenschap en Samenleving dateren van dezelfde tijd en groeiden op dezelfde 
bodem. Er waren weerstanden te overwinnen, niet in de laatste plaats bij de wetenschaps
beoefenaren zelf Hun huiver had bijzondere resultaten. 

Maatschappelijke bewustwording en Van Dantzigs wending 
David van Dantzig (1900-1959) kreeg de wiskundigen in Nederland na de oorlog mee in 
het vernieuwen van het vak.' Met nieuwe ideeën en overleg bereikten zij een ware door
braak in de wiskunde-beoefening in Nederland na 1945. De oprichting van het Mathe
matisch Centrum gaf het institutionele landschap een ander aanzien. Inhoudelijk was het 
concept van wiskundig modelleren uitdrukking van een nieuwe kijk op de dienstbaarheid 
van wiskunde. 

In de jaren 1930 was Van Dantzig onder de Nederlandse wiskundigen degene die de 
maatschappelijke bewustwording van wetenschapsbeoefenaren het meest radicaal opvatte. 
Hij verbond ingrijpende consequenties aan dit maatschappelijk verantwoordelijkheids 
sbesef Hij gaf zijn eigen werk een wending in de richting van dienstbare wiskunde en nam 
initiatieven die na de Tweede Wereldoorlog belangrijke vernieuwingen bewerkstelligden in 
de wiskunde en ver daarbuiten. 

" CWI, postbus 94079,1090 GB Amsterdam. 

1 G. Alberts, Twee geesten van de wiskunde. Biografie van David van Dantzig (Amsterdam: CWI 2000). Gerard 
Alberts en Hendrik Blauvvendraat ed., Uitbeelden in wiskunde. Proceedings symposium Van Dantzig 2000 
(Amsterdam: CWI 2000). 
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In 1917, nog eer hij van de studie scheikunde zou overgaan naar de wiskunde, confronteer
de Gerrit Mannoury hem met de 'sociale beteekenis van de wiskundige denkvorm'.- De 
ontmoeting met deze socialist en significus, aanvankelijk als de hoogleraar die wiskunde 
doceerde voor natuurwetenschappelijke studenten, was van enorme betekenis. Van 
Dantzig zou weliswaar carrière maken in de zuivere wiskimde, hij kon na die introductie 
het vak nooit meer los van de maatschappelijke context zien. 

Moeizaam, tegen de conjunctuur van de jaren dertig in, bouwde Van Dantzig deze car
rière op in Delft aan de Technische Hoogeschool. In 1938 werd hij buitengewoon, in 1940 
gewoon hoogleraar. Gedurende dat decennium liet hij zich met toenemende intensiteit in 
met reflectie op wetenschap. Het nadenken over wetenschap had in eerste aanleg betrek
king op filosofische aspecten. Van Dantzig was toch al lietliebber van de uiterst theoreti
sche kanten van de wiskunde en deze belangstelling ging naadloos over in studies over de 
grondslagen van de wetenschap. Zijn bijdragen aan de unificatiepogingen in de theoreti
sche fysica vormden op natuurlijke wijze een onderdeel van de internationale Unity of 
Science beweging. Zoals deze beweging het streven de wetenschappen tot eenheid te bren
gen - door aan alle disciplines een logica ten grondslag te leggen die ze meende voor de 
natuurkunde te zien opgaan - onderdeel maakte van een groter program om zelfs het alle
daags taalgebruik te zuiveren, zo stonden Van Dantzigs reflecties op de wetenschap in het 
perspectief van de communicatiezuiverende aspiraties van de significa. 

Inhoudelijk stond de significa voor de leer der verstandhouding, vergelijkbaar met 
semiotiek. Als beweging, met haar streven het begrip tussen de mensen te bevorderen, had 
ze een cultuurkritische inslag.' Mannoury was de centrale figuur in de Signifische Kring, 
die mede naar aanleiding van de economische en culturele depressie en de zorgelijke 
Duitse politieke situatie een tweede bloeiperiode beleefde. Van Dantzig stond dicht bij 
Mannoury, maar was juist een excentrische figuur in de significa. 

Van Dantzig was joods en een groot bewonderaar van de Duitse cultuur. Zijn Delftse 
leermeester Schouten bracht in 1935 uit Rusland krantenartikelen met beschrijvingen en 
plattegronden van een Duits concentratiekamp mee. We kunnen dus onmogelijk onwe
tendheid of naïveteit ten aanzien van Duitsland veronderstellen bij Van Dantzig. De signi
fische reflectie op wetenschap was een deel van zijn antwoord: nadenken over propaganda 
en politiek, over economie, nadenken hoe de verstandhouding tussen mensen zo ver
stoord kon raken en wat de wetenschap daaraan kon doen. 

In 1938 gaf Van Dantzig zijn carrière een wending. Er waren redenen te over, in zijn eigen 
onderzoek op het grensvlak van de theoretische fv'sica, in de signifische en Unity-of-Science 
debatten en in de politieke omstandigheden. Hij maakte de waarschijnlijkheidsrekening 
en de toepassing ervan op de mathematische statistiek tot de kern van zijn wetenschappe
lijke werk. Hij wilde zijn wiskunde-beoefening op concreet maatschappelijke vragen rich
ten en koos een tak van de wiskunde die ook internationaal sterk in ontwikkeling was en 
waarvan hij maatschappelijke dienstbaarheid verwachtte. 

2 G. Mannoury, De sociale beteekenis van de wiskundige denkvorm. Inaugurele rede UvA (Groningen: 
Noordhof'fi9i7). 

3 H. Walter Schmitz, /)(• Hollandse Significa. Een reconstructie van de geschiedenis van 1S92 lot 1926 (Assen: Van 
Gorcum, 1990). Als beweging vertoonde de signitlea overeenkomst met de Wiener Kreis, de kern van de 
Unity of Science; Elisabeth Nemeth, Otto Neurath iind der Wiener Kreis. Rcvotiitioniirc Wissenschaftlichkcit 
als politischcr Anspruch (Frankfurt: Campus 1981). Over de relatie tussen Van Dantzig en Neurath: Alberts 
(n. 1), Twee geesten. 
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David van Dantzig gaf in 1938 een wending aan zijn carrière, juist op het moment dat hij aan de TH in Dellt 
was opgeklommen tot hoogleraar. Deze foto is in dat jaar gemaakt door een student tijdens zijn college in 
Delft (collectie Gerard Alberts, met dank aan Krnst Homburg). 

In november 1940, weken voor zijn verwijdering van de TH, hield hij zijn eerste grote 
voordracht over dit onderwerp: 'Mathematische en empiricistische grondslagen der waar
schijnlijkheidsrekening'. Hij werd ontslagen omdat hij joods was. Hij verkeerde in een iets 
minder direct gevaar dan andere joden, doordat hij wat de bezetters noemden 'gemengd 
gehuwd' was, maar werd wel gesommeerd naar Amsterdam te verhuizen. Ondanks deze 
benarde omstandigheden werkte hij door. Bij de bevrijding zochten plannen en voorne
mens zich een uitweg. 

Van Dantzig was wellicht de meest radicale onder de wiskundigen in zijn reactie op de 
situatie in de jaren dertig, hij was niet de enige. In Groningen gaf de wiskundige lan van 
der Corput uiting aan zijn reflectie op de wiskunde door zich luidruchtig af te zetten tegen 
de ivoren-torenmentaliteit.-' Hij deed dit onder meer op de zomercursussen van de 
Rijksuniversiteit Groningen, zoals die in juli 1940 in Ter Apel waar ook collega's als G. van 
der Leeuw en I.B. Cohen spraken. De wetenschap had in zijn ogen haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid verwaarloosd door voortschrijdende specialisatie en afwending van 
de toepassing. Assepoester wiskunde was dan wel prinses geworden, maar moest nu 'terug 

4 Over Van Dantzigs lotgevallen zie Alberts (n. 1), Twee gecsteti. Over Van Dantzig, Van der Corput en het 
Mathematisch Centrum, vergelijk G. Alberts, Jaren van berekening. Toepassingsgerichte inlitialieven in de 
Nederlandse wiskuiuie-beoefening, 1945-Ï960 (Amsterdam: AUP 1998), in het bijzonder hoofdstuk 3. 
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naar de keuken om hare zusters bij te staan'.' In 1945 publiceerden de Groningers het 
manifest De vernieuwing der universiteit.^ Daar signaleerden zij hoezeer het schortte aan 
maatschappelijke steun voor wetenschap en hoe de geleerdheid op de achtergrond raakte. 

Het waren dus bepaald niet alleen wiskundigen die zich opwonden over het maatschap
pelijk functioneren van wetenschap. Wel lag, ondanks de participatie van de godsdienst-
fenomenoloog Van der Leeuw en de initiatieven in de sociografie en de psychologie (zie 
hierover de bijdrage van Weijers), het zwaartepunt bij de natuurwetenschappen. De per
ceptie van wetenschapsbeoefening was ook nog zo dat men probleemloos 'de wetenschap', 
in enkelvoud, thematiseerde.' In Teyler's Museum in Haarlem sprak eind 1939 een reeks 
geleerden over De betekenis en de rol der wetenschap in de maatschappij.^ Internationaal 
was het de hartekreet van een aantal Engelse natuurwetenschappers rond Blackett en 
Bernal die de meeste aandacht trok: The frustration of science.'^ De boodschap was dat de 
natuurwetenschappen veel meer voor de samenleving zouden kunnen betekenen, als ze 
daar maar toe in staat gesteld werden - en als de politiek en het kapitaal haar maar vrijlie
ten om haar potentieel ten gunste van de mensheid te ontplooien. Binnen de International 
Council of Scientific Unions zetten twee Nederlandse natuurwetenschappers, H.R. Kruyt 
en J.M. Burgers, in 1937 de toon van bewustwording met de instelling van een speciale 
commissie voor de maatschappelijke aspecten van wetenschap, de Committee on Science 
and its Social Relations'" (vergelijk de bijdrage van Somsen). In Nederland richtte Burgers 
begin 1940 met mensen als Tinbergen en Kruyt een stichting op om wetenschap meer 
maatschappelijk dienstbaar te maken. 

Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vielen deze initiatieven stil, om 
onmiddellijk na de bevrijding kortstondig te herleven in het Studiecentrum voor 
Maatschappelijke Vraagstukken. Burgers' wetenschappelijke werk en zijn reflectie op 
wetenschap stonden niet stil, getuige zijn rede 'Trekken van moderne westerse weten
schap' '-en in 1945 was ook hij bij tal van nieuwe plannen betrokken. De interessantste 
auteur over dit thema was iemand die net als Burgers in Het Kouter publiceerde en zich 
daarmee in religieus-socialistisch gezelschap positioneerde, Sjoerd Hofstra. Hij schreef in 

5 Van der Corput roerde de noodzaak van een dienstbare opstelling van de wiskunde het eerst aan in 1940 en 
kwam er de volgende 10 jaar telkens, al of niet met deze assepoester-metafoor, op terug; Corput, J.G. van der, 
'De wiskunde' in: W.I. Aalders, |.G. van der Corput e.a., Wegen der wetenschap. Uitgangspunt, richting en 
doel. Derde interfacultaire leergang (Groningen/Batavia: J.B. Wolters 1940). 

6 I.H. Brouwer, I.G. van der Corput, MN.J. Dirksen, G. van der Leeuw, C.W. van der Pot, M.J. Sirks, De ver-
(iie»n')>;g(ierutJiVersi(e(r (Groningen/Batavia: J.B. Wolters 1945). 

7 Unity of Science streefde naar een eenheid van wetenschap in het besef dat die eenheid er niet was, eventueel 
verloren was gegaan, vanuit kentheoretisch gezichtspunt. De alledaagse perceptie was er een waarin zulk 
onderscheid niet gemaakt werd - nog niet zo men wil. 

8 H.R. Kruyt, .A.H. Blaauw, H.W. lulius, J. Tinbergen, |.H. van der Hoop en A.D. Fokker, De betekenis en de rot 
der wetenschap in de maatschappij. Zaterdagniiddagvoordrachtcn in Te)'ler's Stichting te Haarlem op 1̂  en 25 
November, 2 December 1939 ('s-Gravenhage: Nijhoff 1940). 

9 Sir Daniel Hall, J.G. Crowther, J.D. Bernal, Prof. V.H. Mottram, Dr. Enid Charles, Dr. PA. Gorer, Prof. RM.S. 
Blackett, foreword by Frederick Soddy, The frustration of science (Londen: .Allen & Unwin 1935). 

10 [Fons Alkemade), 'Biography' in: F.T.M. Nieuwstadt en J.A. Steketee ed.. Selected papers of ].M. Burgers 
(Dordrecht: Kluwer ,'\cademic Publishers 1995) i-cix. Leo Molenaar, 'l-V'))' kunnen het niet langer aan de politi
ci overlaten'. De geschiedenis van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers 1^46-1^80. Proefschrift UvA 
(Rijswijk: Elmar 1994). 

11 De intitiatiefnemers waren ).M. liurgers, J. Clay, R. Josselin de Jong, H.R. Kruyt, J. Tinbergen en J. Visser. 
Vergelijk J.V1. Burgers, 'De t)etekenis van de wetenschap voor de ontwikkeling van de maatschappij', Hef 
Kouters (1940) 91-104. 

12 J.M. Burgers, 'Trekken van de moderne westerse wetenschap', Mededeelingen van de Ncderlandsche Akademie 
van Wetenschappen, Afdceling Letterkunde Nieuwe Reeks 7/5 (1944) 197-220. 
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1937 over De sociale aspecten van kennis en wetenschap en vervolgde in 1940 met een artikel 
over 'De verantwoordelijkheid der wetenschap ten opzichte van de cultuur' om na de 
bevrijding terug te komen met een brochure waarin verschillende culturen worden verge
leken in hun houding ten opzichte van de natuur.'-' Wat ook dvs'ars door de oorlog heen 
tot stand kwam, was de eerste algehele inventarisatie van wetenschappelijk onderzoek in 
Nederland. Het deel over exacte wetenschappen verscheen nog in de oorlog, het deel over 
de geesteswetenschappen in 1948.''' 

Doorbraken 
Terwijl na de oorlog op het vlak van de nationale politiek de Nederlandse Volksbeweging 
vergeefs poogde een politiek-culturele doorbraak te bereiken, slaagden doorbraken op 
verschillende deelterreinen van de samenleving wel. Anders dan op het eerste gezicht lijkt, 
hadden die doorbraken wel iets met elkaar te maken. Dat op de vleugels van de bevrijding 
verschillende zich krachtig manifesterende groepen een vernieuwing wilden bereiken, is 
nauwelijks een overtuigende overeenkomst. Veelzeggender is dat deels dezelfde mensen 
erbij betrokken waren en, meer nog, dat zij een overeenkomstig gedachtegoed tot uitdruk
king probeerden te brengen. Niet dat de vernieuwers in de wetenschap onderdeel waren 
van Doorbraak-beweging in de politiek; nee, hun positie en streven in de wetenschapsbe
oefening vertoonde structurele en inhoudelijke overeenkomst met wat de Nederlandse 
Volksbeweging in de politiek tot stand probeerde te brengen. Gegeven die constatering 
van structurele overeenkomst is het relevant vast te stellen dat de wetenschapsbeoefening 
en andere maatschappelijke deelterreinen door hun geslaagde doorbraak afweken van het 
algemeen patroon. Vanuit die combinatie van overeenkomst en afwijking valt te begrijpen 
dat de resultaten van die doorbraken op deelterreinen - namelijk de opkomst van deskun
digen, die het onderwerp is van de volgende paragraaf- er iets toe deden voor de samen
leving als geheel. Er werd in de loop van de jaren vijftig een facet van het gedachtegoed 
van de doorbrekers gerealiseerd, maar op bepaald andere wijze dan Van der Leeuw, 
Schermerhorn en anderen zich dat voorgesteld hadden. 

Van Dantzig vond in Delft, waar zijn positie hersteld werd, geen gehoor met locale ver
nieuwingsplannen voor de Technische Hogeschool. In de Groningse hoogleraar Van der 
Corput had hij daarentegen wel een medestander om de wiskunde in heel Nederland te 
vernieuwen. Zij vroegen en kregen van de minister - die andere Groninger, G. van der 
Leeuw - een ruim mandaat om met een commissie de benoeming van hoogleraren op de 
vacante leerstoelen te orchestreren en een instituut voor te bereiden, waarin onderzoek 
gestimuleerd kon worden en waar de wiskunde meer maatschappelijk dienstbaar kon 

13 Sjoerd Hofstra was later de eerste directeur van het ISS en NUFFIC. Als nadenker over wetenschap is hij ten 
onrechte vergeten. Door zijn combinatie van kritische reflectie en institutionele opbouw past hij helemaal 
bij de wetenschapsbeoefenaren die hier besproken worden; S. Hofstra, De sociale aspecten van kennis en 
wetenschap (Amsterdam; Scheltema en Holkema 1937); L5ez.,'De verantwoordelijkheid der wetenschap ten 
opzichte van de cultuur'. Het Kouter 5 (1940) 270-283; Dez., De houding van den mensch tegenover de natuur 
(Arnhem: Van Loghem Slaterus 1945). 

14 Het zou bijzonder de moeite waard zijn te onderzoeken waar het initiatief tot dit overzicht vandaan kwam 
en door wie het gedragen werd; Werkgemeenschap van Wetenschappeliike Organisaties in Nederland cd., 
Natuin'wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Een overzicht van hetgeen in Nederlami in de jaren van omst
reeks 1937-1942 is verricht op het gebied der natuurwetenschappen, der medische en technisclu- wetenschappen 
(.Amsterdam: Xoord-Holiandsehe Uitg. 1942); t^ez., Geesteswetenschappelijk onderzoek in Ne<lerlaud. Een 
overzicht van hetgeen in Nederlami in de jaren van omstreeks 1933-/943 verricht is op het gebied der godgeleerd
heid, der rechlswetenschappeu, tier taal- en letterkunde, der geschiedenis, der philosophie, psychologie en paeda-
gogiek en der sociale wetenschappen (Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitg. 1948). 
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worden gemaakt. Op het vlak van hoogleraarsbenoemingen bracht de commissie, behou
dens de nieuwe leerstoel mathematische statistiek of 'leer der collectieve verschijnselen' 
aan de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam, niets positiefs tot stand, zelfs geen gene
ratiewisseling. Ze riep er wel veel tegenkanting mee op, die wonderlijk genoeg betrekkelijk 
geringe schade toebracht aan de steun voor het vernieuwingsstreven." De vernieuwing 
leidde concreet tot de oprichting van het Mathematisch Centrum, op 11 februari 1946. De 
opzet was dat in dit centrum de wiskunde op hoog niveau, dat wil zeggen internationaal 
vooraanstaand, beoefend zou worden en dat ze maatschappelijk dienstbaar zou worden 
gemaakt. Dat lukte en het betekende een doorbraak in de wiskunde-beoefening. 

Het eerste facet van de doorbraak was dat er mensen werden aangesteld om onderzoek 
te doen in de wiskunde. Wiskundig onderzoeker werd een beroep. In de loop van de jaren 
1950 zouden de meeste universiteiten een mathematisch instituut instellen waaraan mede
werkers verbonden werden met, naast een onderwijs-, een onderzoekstaak. Het Mathema
tisch Centrum ging voor in het systematisch scheppen van deze mogelijkheid. Het tweede, 
daarmee onmiddellijk verbonden, facet was de programmatische aanpak van het onder
zoek in de wiskunde en de doelstelling op internationaal niveau mee te spelen. 

Het Mathematisch Centrum had naast een afdeling Zuivere Wiskunde en een afdeling 
Toegepaste Wiskunde een Rekenafdeling en een Statistische Afdeling. Het kostte weliswaar 
enkele jaren om het rekenwerk in opdracht en de statistische consultatie werkelijk van de 
grond te krijgen, maar zij vormden vervolgens een decennium lang een bloeiend bedrijf 
De mathematische statistiek en later de numerieke wiskunde werden geaccepteerde 
onderdelen van het universitair programma. Van Dantzig met zijn opdracht in de 'leer der 
collectieve verschijnselen' vanaf 1946 en A. van Wijngaarden, hoofd van de Rekenafdeling, 
met zijn bijzondere leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam vanaf 1952, waren voorlo
pers in deze ontwikkeling. Het is deze agendering van toepassingsgericht onderzoek en 
onderwijs die het derde facet is van de doorbraak in de wiskunde-beoefening. 

De doorbraak had ook betrekking op de inhoud van het vak. Niet alleen de agendering, 
maar ook de stijl waarin de onderwerpen behandeld werden, veranderde en dat was het 
vierde facet. De zuivere wiskunde veranderde weinig; hooguit kan men zeggen dat 
ondanks de aanwezigheid van de intuïtionistische school in Nederland de dominante 
logisch-axiomatische stijl zich nog dwingerder dan voorheen doorzette. Het toepassings
gerichte werk, echter, veranderde wezenlijk door de opkomst van het wiskundig modelle
ren in plaats van de traditionele toegepaste wiskunde. De toepassingsvraagstukken werden 
in andere stijl en met andere aspiraties geformuleerd dan in de periode vóór 1940. 

De vier facetten maken duidelijk dat er in 1946 in alle opzichten een doorbraak plaatsvond 
binnen de Nederlandse wiskunde-beoefening. Wat voor de wiskunde gebeurde, voltrok 
zich in andere vakken net zo snel. De wiskundigen waren een fractie eerder met de oprich
ting van hun Centrum, maar de natuurkundigen stichtten in het zelfde voorjaar van 1946 
de FOM, de stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie en in dat vak speelden soort
gelijke veranderingen. Nederland had voor de Tweede Wereldoorlog in enkele technisch-
wetenschappelijke gebieden laboratoria met onderzoeksmedewerkers gekend, zoals het 
Nationaal Luchtvaartlaboratorium, KEMA, onderdelen van TNO en Delftse laboratoria 
en in een enkele universitaire groep zoals die van Ornstein in Utrecht. Zo waren in andere 

15 Meer over de commissie, haar strapatsen en de totstandkoming van het Mathematisch Centrum in: G. 
Alberts (n. 4), jaren van berekening, hoofdstuk 3. 
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disciplines aanstellingen voor wetenschappelijk onderzoek een fractie minder uitzonder
lijk geweest dan in de wiskunde, maar ook daar kristalliseerde de ontwikkeling zich eerst 
nu uit. Ook in de natuurkunde, scheikunde, biologie werd onderzoeker een beroep. De 
onderzoekers sloten zich in 1946 aaneen in het Verbond van Wetenschappelijke Onder
zoekers."' Een grote nadruk lag in de debatten rond dit verbond op de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de onderzoeker of in het algemeen van de intellectueel. Dat 
duidde op een stevige band met het personalistisch gedachtegoed van de Doorbraak zoals 
voorgestaan door de Nederlandse Volksbeweging. 

De oprichting van FOM en MC beantwoordden volkomen aan het overheidsbeleid. J.H. 
Reinink, die eerder secretaris van de senaat van de Rijksuniversiteit Groningen was 
geweest, was nu als secretaris generaal van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen verantwoordelijk voor het hoger onderwijs. Met Van der Leeuw als minis
ter boven zich kon hij zich met volle kracht wijden aan vernieuwing of, zoals Van der 
Leeuw het Doorbraak-streven op dit beleidsterrein noemde, 'actieve cultuurpolitiek'. Uit 
de adviezen van een commissie van Reinink met onder anderen Van der Corput, Kruyt en 
Tinbergen kwam de Nederlandse organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek 
voort. ZWO gaf het wetenschappelijk bedrijfin Nederland een ander aanzien. Het func
tioneerde als koepel waaronder de initiatieven van de wiskundigen en de natuurkundigen 
en later een reeks van andere instituten ressorteerden. Het was de schepping, voor Neder
land, van een nieuwe financieringsstructuur van wetenschap, de 'tweede geldstroorn'. De 
overheidsrol was die van stimuleren, veeleer dan die van sturen. Het was geen weten-
schdpsbeleid, maar een wetenschapspo/ff/e/c, een politiek die naadloos paste in Van der 
Leeuws concept van een 'actieve cultuurpolitiek'. 

Tussen de doorbraak in de wiskunde-beoefening en het streven naar een doorbraak in 
de politiek kunnen we dus met recht een verband leggen. Er was niet slechts een overeen
komst in vorm en personen, maar ook een inhoudelijke connectie. Beide putten uit het 
personalistisch gedachtengoed, dat sterk speelt op de verantwoordelijkheid van de als 
autonome persoon voorgestelde burger. De samenleving zou gedragen moeten worden 
door autonome personen die de publieke zaak, het algemeen belang, voor ogen hadden. 
Dit was tezeer een a-politieke visie, zo men wil een meta-politiek standpunt, om in de 
directe politiek kans van slagen te hebben. Op maatschappelijke deelterreinen gold die 
zwakte niet en leende het zich zeer wel voor een bindende en vernieuwende functie. Het 
nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, de dienstbaarheid aan de gemene 
zaak, een kritisch zelfbewustzijn waren juist de karakteristieke motieven van wetenschaps
beoefenaren die in de jaren 1930 en 1940 tot een maatschappelijk bewustzijn waren gekomen. 

Voor het deelterrein van de wetenschap was het personalisme een hanteerbaar en 
vruchtbaar gedachtegoed. Het waren naast dominee-socioloog W. Banning ook bij uitstek 
wetenschapsbeoefenaren die zich tot woordvoerder van het personalisme maakten, zoals 
de fysicus-pedagoog Ph. Kohnstamm, Van der Leeuw, W. Schermerhorn, de Delftse hoge
schoolbibliothecaris A. Korevaar. Voor de wetenschap hield deze denkrichting ook niet 
alleen de oproep tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en dienstbaarheid in, het per
sonalisme was een van de visies waarmee men de vereisten van een professionalisering 
kon onderbouwen. Het doelgericht en planmatig (niet per se gepland) te werk gaan in 
dienst van een groter geheel, van de cultuur of de welvaart, was de stijl van professionali
teit die de nieuwe wetenschappelijke instituten instelden. De wetenschapsbeoefening was 

16 Molenaar (n. 10), 'Wijkuuneif. 
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gerationaliseerd. Het personalisme was een van de visies waarmee men deze stijlkenmer
ken van de vernieuwde wetenschapsbeoefening als goed en noodzakelijk kon begrijpen. 

Natuurlijk hoefde men geen personalist te zijn, laat staan een aanhanger van de 
Nederlandse Volksbeweging, om de doorbraak in de wetenschapsbeoefening voor te staan. 
Van der Corput en Kruyt stonden dicht bij het personalisme. Burgers, Van Dantzig, 
Mannoury en anderen hadden ongetwijfeld teveel oog voor de maatschappelijke tegen
stellingen om zich bij een dergelijke visie politiek thuis te voelen. Ze hielpen wel de door
braak in de wetenschapsbeoefening te realiseren. De aanwezigheid van het streven naar 
doorbraak was dus het algemene historische patroon van 1945. In dit opzicht waren de 
ontwikkelingen in de samenleving als geheel en die op deelterreinen vergelijkbaar en zelfs 
verwant. De afwijking van dit patroon, op het deelterrein van de wiskunde-beoefening, 
was dat hier de doorbraak slaagde die in zijn algemeenheid faalde. Op soortgelijke wijze 
kan men een doorbraak onderkennen in kunstbeleid, planologie, technologiebeleid en 
TNO, economische planning en het Centraal Planbureau en bijvoorbeeld in industrialisa-
tiepolitiek of landbouwbeleid. 

Dergelijke doorbraken werden bereikt door een rationalisatie van eerdere praktijken, 
een rationalisatie die eerdere tegenstellingen overwon. Of daarbij een consensus bereikt 
werd of dat voorstanders van het nieuwe de zaken naar zich toetrokken, is in dit verband 
minder cruciaal dan de inhoud van de nieuwe manier van doen die consensus mogelijk, 
soms zelfs gemakkelijk, maakte. In de economische planning, bijvoorbeeld, kwam men de 
tegenstelling tussen voorschrift en vrije markt te boven dankzij het instrumentarium dat 
Tinbergen ontwikkeld had om na te denken over beleid. Daaraan beantwoordde ook de 
institutionalisering van het Centraal Planbureau, namelijk juist niet als voorschrijver van 
een centraal plan, maar als adviseur van de regering (vergelijk de bijdrage van Van den 
Bogaard). In de stedenbouw en wegenplanning maakten surveys en schijnbaar objectieve 
behoeftenberekening een samengaan van wijkgedachte en grootschalige planning moge
lijk. Industrialisatie-politiek zette niet blind in op investering maar op modernisering, met 
geavanceerde technologie en moderne bedrijfsvoering. 

Een uiterst belangrijk voorbeeld van doorbraak, maar vervolgens vooral een instrument in 
doorbraak op verschillende terreinen waar die nieuwe consensus om nieuwe rekenwijzen 
vroeg, was de opkomst van de mathematische statistiek. In de statistiek brak een nieuwe 
werkwijze door, de mathematische. In feite ging het hier om het centrale voorbeeld van 
Van Dantzigs wiskundig modelleren. Waar zich de mathematische statistiek verbreidde, en 
dat deed ze door de Vereniging voor Statistiek (\'VS, 1945) en het blad Statistica, daar ver
breidde zich ook het wiskundig modelleren als vorm van rationalisatie. Door de inhoud, 
namelijk het wiskundig modelleren, en door de persoonlijk connecties vormden de VVS 
en haar werkterrein een belangrijke maatschappelijke bedding voor de doorbraak in de 
wiskunde-beoefening. 

De doorbraken op deelterreinen waren verbonden met het algemene verschijnsel en 
weken van het algemene patroon af doordat ze wél slaagden. Door de combinatie van ver
binding en ahvijking konden de lokale doorbraken nu invloed hebben op het geheel. Deze 
invloed hadden ze vooral dankzij hun inhoud. 
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Deskimdigen 
Wiskundigen en beoefenaren van andere wetenschappen vormden niet alleen een nieuwe 
beroepsgroep met een eigen verbond - wat op zichzelf al een ontwikkeling was waarmee 
ze een nieuwe maatschappelijke positie en betekenis verwierven - in dit beroep richtten 
sommigen zich ook nog eens rechtstreeks op de buitenwereld. Wiskundigen als Van 
Dantzig en Van der Corput bepleitten een maatschappelijke dienstbaarheid van hun vak 
en de verandering in de wiskunde maakte het mogelijk dat hiervan iets werd waargemaakt 
- dat het meer werd dan retoriek. Heel concreet bouwde Van Dantzig binnen de Statisti
sche Afdeling van het Mathematisch Centrum een praktijk op van statistische consultatie. 
Hemelrijk en de andere medewerkers adviseerden biologen, bedrijfsstatistici, juristen en 
beleidsmakers in het opstellen en verwerpen van hypothesen, in proefopzetten, in onze
kerheidsmarges bij uitkomsten van statistisch onderzoek. Zij maakten in hun consultatie 
niet alleen zelf gebruik van modellen, het modelleren als procedure was hun deskundig
heid bij uitstek. In hun adviezen was het bewaken van de goede verhouding tussen model 
en werkelijkheid een belangrijk thema. Van Dantzig had in de late jaren dertig voorbeel
den verzameld van het gebruik van statistiek en zich afgevraagd welke rol de wiskunde 
hier nu precies speelde. Dat bracht hem op het begrip van het wiskundig model en de 
signifische analyse daarvan deed hem het wiskundig modelleren onderkennen als algeme
ne werkwijze bij de inzet van het wiskundig denken buiten de wiskunde. Hij werkte deze 
gedachten voor het eerst publiek uit in een Studium Generale-coUege dat hij bij terugkeer 
aan de TH in Delft gaf, 'Wiskunde, logica, ervaringswetenschappen'. In een Engelstalige 
versie was de titel nog duidelijker 'General procedures of empirical science'.'' 

Deze inzichten, die het gebruik van het wiskundig denken expliciet maakten, droeg Van 
Dantzig uit. Baarda in de geodesie. Engelfriet in de verzekeringswiskunde, Rümke in het 
medisch onderzoek, Sittig, Enters en Van der Burg in de bedrijfsstatistiek en later Mokken 
in de politicologie lieten zich door zijn notie van wiskundig modelleren inspireren om 
hun vak te vernieuwen. A.D. de Groot was met zijn vernieuwing van de psychologische 
methodologie geen leerling maar een directe geestverwant. Van Dantzig droeg zijn visie op 
wiskundig modelleren over op zijn medewerkers aan het Mathematisch Centrum. Zij tra
den in hun hoedanigheid van wiskundigen op als deskundigen. Hun deskundigheid was 
het wiskundig modelleren. De statistische consultatie van het MC reikte van gegevens
analyse van groeiproeven met Wistar-ratten, via beschouwingen over wichelroedes en 
gokautomaten tot de meest invloedrijke opdracht, die over de Deltahoogte van de dijken. 
Op soortgelijke wijze voerde de Rekenafdeling van het Mathematisch Centrum, onder A. 
van Wijngaarden, opdrachten uit variërend van weerstand in telefoonkabels tot vleugel
profielen van de Fokker Friendship. 

De wiskundigen verwierven zich een rol als deskundige door de nieuwe manier waarop 
wiskunde werd gebruikt. Door de veranderde werkwijze kwamen ze nu op plaatsen met 
hun adviezen waar voorheen helemaal niet aan de hulp van wiskundigen zou zijn gedacht. 
Hun inbreng voegde een laag van beschouwing toe aan liiologische tests, aan discussies 
over aardstralen, aan de wijze van vaststellen wat een veilige dijk zou zijn of aan de opti
malisering van het ontwerp van vliegtuig\'leugels. Dankzij het wiskundig modelleren leende 
de wiskunde zich hiervoor. 

17 D. van Dantzig, 'Wiskunde, logica en ervaringswetensehappen'. Syllabus college logica, TH Delft, 1945/46 
[L)elrt: Studium Generale '\'H Delft 1946]. D. van Dantzig, 'Cieneral procedures of empirical science', Synthese 
5(1947)441-445-
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Deze bijkomende reflectie moest soms bevochten worden op de traditie waarin men 
gewoon was de zaken met een gezagsargument te beslissen. De wiskundigen hadden een 
boodschap te verkondigen en deden dat net niet aggressief maar onmiskenbaar met zen
dingsdrang. Zo blikte Hemelrijk met genoegen terug op het slot van de Deltahoogte-con
sultatie: 

Met die Delta-commissie kwam het tot een confrontatie in een eindvergadering. Daar zaten van over

heidswege van die deftige figuren met walrussnorren in, die zich afvroegen waar 'al die jongelui' zich 

eigenlijk mee bemoeiden: het was toch hun taak om te beslissen hoe hoog die dijken moesten worden. 

Onder voorzitterschap van Thijsse, die niet mis was, is daar het richtpeil van 5 meter aanvaard en dat is 

ongetwijfeld mijn grootste consultatiesucces geweest.'" 

De doorbraak in de wiskunde-beoefening bood de gelegenheid om de nieuwe manier van 
dienstbaar maken van wiskundig denken te ontplooien. In de loop van de jaren vijftig, 
waarin de bovengenoemde voorbeelden spelen, kwam dit tot wasdom in een praktijk van 
consultatie die zijn invloed had op de samenleving. Op verschillende plaatsen in de eco
nomie en het bestuur verwierven deskundigen zich met een wiskundig modellerende 
benadering een plaats. 

Het wiskundig modelleren gebeurde niet per se door wiskundigen. Dat een aantal wis
kundigen al consulterend een positie van deskundige verwierven en dat in Delft aan de 
Technische Hogeschool een wiskundig ingenieursopleiding tot stand kwam die mede op 
die beroepspraktijk voorbereidde, is maar een part van het verhaal. In verschillende disci
plines van de sociale en de ingenieurswetenschappen stonden vernieuwers op die het wis
kundig modelleren introduceerden en daarmee hun werkterrein een ander aanzien gaven 
of zelfs een geheel nieuwe discipline van de grond hielpen. Van Baarda in de geodesie tot 
Mokken in de politicologie veranderden zij geïnspireerd door Van Dantzig hun vak, of 
voegden er een nieuwe richting aan toe. Men hoefde geen leerling van Van Dantzig te zijn 
om het wiskundig modelleren op te pakken en te introduceren. De Groot in de psycholo
gie, Steigenga in de planologie. Tinbergen in de econometrie voerden een methodologie 
in die zich onmiddellijk laat vergelijken met wiskundig modelleren. Steigenga en 
Tinbergen schiepen er zelfs een heel nieuwe wetenschap mee. Naast de verschijning van de 
wiskundige als deskundige kwam er een veel grotere groep op van wetenschappelijk 
geschoolden die op de wijze van de wiskunde, wiskundig modellerend, deskundig waren. 

De parallel was nog sterker. Het wiskundig modelleren en de wiskundig modellerende 
deskundigheden kwamen op en institutionaliseerden zich in een gemeenschappelijke cul
turele bedding. Burgers, Tinbergen en Van Dantzig waren de drie Nederlandse geleerden 
die rond 1940 de notie van wiskundig model ontwikkelden. Wonderlijk genoeg ging het 
juist om dezelfden die in de voorafgaande periode opvielen door hun reflectie op de maat
schappelijke positie van wetenschap. Burgers kwam tot zijn modelbegrip in de sfeer van 
zijn onderzoek naar turbulentie. Tinbergen gaf ermee aan dat hij uit was op een hanteer
bare 'mathematische machinerie' om de vergelijkingen die de Nederlandse economie 
weergeven, in onder te brengen. 

18 J. Hemelrijk, 'Een statisticus moet ook wel eens geluk hebben; interview met Jan Hemelrijk door Han Oud 
en Gerard Alberts', STAtOR 1/3, december 2000. 
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De nieuwe deskundigheden kristalliseerden zich niet alleen uit in studierichtingen, maar 
ook in instituties van beleid. Er kwam een Rijksplanologische Dienst en een Centraal 
Planbureau en dat veranderde de Nederlandse politiek; er kwam iets bij: planning. Het 
maakt verschil of in het economisch beleid de middelen ponds-pondsgewijs over alle 
betrokkenen worden verdeeld, zoals de gewoonte was in de politiek van verzuildheid, of 
dat er een rationeel inzicht is, steunend op een model, aan de hand waarvan een minister 
zijn middelen ongelijk kan inzetten. Er was bepaald verschil in sfeer en argumentatie tus
sen de geldhervorming en deviezenbezuiniging onmiddellijk na de oorlog en de adviezen 
tot loonmatiging van het CPB in 1952 en de daarop volgende geleide loonpolitiek. Er was 
weliswaar in beide situaties politieke consensus, maar de onderbouwing ervan was 
verschoven, gerationaliseerd. In de verzuilde samenleving kreeg ieder naar rato van de 
omvang van de achterban geld voor scholen en zorg, in het gerationaliseerde beleid 
konden er argumenten zijn om die consensus te vervangen door één gebaseerd op hoger 
rekenwerk. 

Het was in de wetenschap reeds lang de gewoonte van specialisten om elkaar door de 
zuilen heen als deskundige te erkennen en op te zoeken. In deskundigheidsterreinen als 
maatschappelijk werk en medische zorg ontwikkelde men met de verwetenschappelijking 
van het werk dezelfde gewoonte. Het waren de doorwerkingen van de geslaagde doorbra
ken op deelterreinen die in de loop van het volgende decennium de verzuildheid begon
nen te ondermijnen. 

De doorbrekers in de nationale politiek meenden dat 'na de oorlog de wereld, ook de 
maatschappelijke structuur, een andere zal blijken dan voordien'."* Dat de maatschappelij
ke structuur op slag een andere zou blijken, was een verkeerde inschatting. Kossmann 
observeert dat de samenleving terugkeerde in vertrouwde structuren.™ Ook dat is een 
overdrijving. De structuur zou eerst geleidelijk veranderen onder invloed van de uitkom
sten van doorbraken die op deelterreinen van de cultuur reeds in 1945 zichtbaar waren. 

Huiver 
In sociaalwetenschappelijke en technisch-wetenschappelijke hoek bekreunde men zich 
over over-specialisatie. De volgende stap was steevast het voorstellen van een nieuw, liefst 
interdisciplinair, specialisme, in materiaalkunde of meet- en regeltechniek, in planologie, 
sociale geografie of politicologie. Nu was over-specialisatie nog een van de lichtste verwij
ten die de wetenschapsbeoefenaren zichzelf maakten. Vertechnisering en individualisering 
van de cultuur. Amerikanisme en massacultuur konden de kwalen zijn. Onmiddellijk na 
de Tweede Wereldoorlog kwamen daar de klachten van verwildering en chaos bij. 

De Nederlandse Volksbeweging die zozeer inzette op de Doorbraak, hield het erop 'dat 
wij sinds lange jaren verkeren in een periode van geestelijke crisis'.-' Of de analyse er ver
der een was van cultuurkritiek, of van cultuurpessimisme" verschilde per auteur, al naar 
gelang deze de betreurenswaardige geestelijke toestand zag als iets waarvan herstel moge
lijk was, of als uiting van intrinsiek kwalijke trekken van de westerse cultuur. Er was een 

19 Program en toelichting van de Nederlandse Volksbeweging (.Amsterdam: NVB [1945]) 15. 
20 E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België, 2 din. (Amsterdam: Elsevier 

1986) II, 208. 
21 Program (n. 19), i6. 
22 Het scherpe onderscheid is gegeven door Remieg Aerts, 'Prometheus en Pandora. Een inleiding tot cultuur

kritiek en cultuurpessimisme' in: Remieg Aerts en Klaas van Berkel ed., De pijn van Prometheus. Essays over 
cultuurkritiek en cultuurpessimisme (Groningen: Historische Uitgeverij 1996) 10-66. 
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heel scala aan kritische auteurs om bij aan te sluiten, van Benda, Spengler en De Rouge-
mont tot Huizinga en Doorbraak-figuur Van der Leeuw zelve. 

De wetenschap had een bijzondere plaats in deze kritische beschouwingen van de cul
tuur. De wetenschapsbeoefenaren waren op zijn minst tekortgeschoten in het bieden van 
geestelijke leiding, hetzij omdat ze door de eenzijdigheid van hun werk niet zagen waaraan 
het schortte, hetzij omdat de wetenschap zelf aan de probleemkant van de westerse cul
tuur werd gepositioneerd. Deze kritiek op wetenschap voegde zich bij de oude klacht van 
de Frustration of science, volgens welke de wetenschap niet de kans kreeg haar heilzame rol 
te vervullen, en bij de nieuwe klacht van de atoombom, die het vernietigend potentieel 
van het menselijk vernuft onherroepelijk koppelde aan de wetenschap. 

Het debat uit de jaren dertig over de maatschappelijke betekenis van wetenschap keerde 
nu veel scherper terug. Waren er in Teylers in 1939 vooral wijze woorden gesproken, in de 
bladen Maatschappij en Wetenschap en Atoom en het tijdschrift Wetenschap en 
Samenleving,-^ waarin die beide opgingen, was er debat met enige scherpte. Wetenschap en 
Samenleving stond symbool voor de bezorgdheid en kritiek ten aanzien van de weten
schap en zou zijn naam lenen aan de beweging waarin dit kritisch gedachtegoed onder
houden werd. 

In deze beweging die de cultuurkritiek^'* op wetenschap ontwikkelde waren mensen als 
M.G.J. Minnaert, J.P. Kruyt en W.F. VVertheim prominent actief Dit waren dezelfde men
sen die in die naoorlogse jaren druk in de weer waren met de institutionalisering van 
wetenschapsbeoefening en het beroep van wetenschapsbeoefenaar - het is uit deze hoek, 
dat twee decennia later de aanduiding 'wetenschapper' gelanceerd werd. Van Dantzig 
schreef slechts een paar bijdragen in Wetenschap en Samenleving, maar hij hoorde zeker 
tot groep van kritici, net als Van der Corput en Burgers. 

Er was een stroming van bouwers die voor een doorbraak in de wetenschapsbeoefening 
zorgden en instituten van de grond tilden. Er was een stroming van critici die bezorgd 
waren over de maatschappelijke rol van de wetenschap. Deze stromingen vertoonden een 
aanzienlijke overlap. In de doorsnede bevonden zich mensen als Burgers, Van der Corput, 
Van Dantzig. Jan Burgers schreef in de oorlog voor de afdeling Letteren van de Akademie 
een opstel over 'Trekken van moderne westerse wetenschap' waarin hij zich in een werke
lijk diepgaande cultuurkritiek begaf Gedurende de bezettingsjaren schreef hij een wijsge
rige verhandeling die hij echter eerst tien jaar later drukklaar zou maken. Ervaring en 
conceptie verscheen in 1956, de Engelse bewerking in 1965.'^ Het was dus geen terloopse 
bevlieging maar een ernstige filosofische aspiratie. Van Dantzig was in zijn bijdragen aan 
Wetenschap en Samenleving over een wetenschappelijke houding ten opzichte van politieke 
vragen nogal sciëntistisch, maar in een van zijn mooiste voordrachten, 'Over de maatschap
pelijke functie van zuivere en toegepaste wetenschap' in 1947, kwam de cultuurkritiek die 
eigen was aan de hele signifische onderneming in volle omvang naar buiten.-'' 

23 Molenaar (n. lo), 'VV'i; kunnen'. 
24 Politieke kritiek op het wetenschapsbedrijf zou twee decennia later volgen. 
25 Burgers (n. 12), 'Trekken'; J.M. ISurgers, Ervaring en conceptie (Arnhem: Van Loghum Slaterus 1956); LM. 

Burgers, Experience and conceptual activity. A philosophical essay based upon the writings of A.N. Whitehead 
(Cambridge MA: MJT Press 1965). A.N. Whitehead, Science and the modern world (Cambridge: Cambridge 
UP 1926); A.N. Whitehead, Process and reality. An essay in cosmology (Cambridge: Candnidge UP 1929). 

26 D. van Dantzig, 'Over de jnaatschappelijke functie van zuivere en toegepaste wetenschappen' in: E.W. Beth, 
D. van Dantzig, C.F.P. Stutterheim, De functie der wetenschap. Tweede sy/nposium der sociëteit voor culturele 
samenwerking te 's-Gravenhage ('s-Gravenhage: H.P. Leopolds Uitg. 1948). 
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Van der Corput was wijsgerig een minder diepgravende wroeter dan Burgers of Van 
Dantzig. Politiek was hij meer aanwezig. Hij was mede-auteur van het somber getoonzette 
manifest De vernieuwing der universiteit en onderschreef het program van de Nederlandse 
Volksbeweging. Ten aanzien van de wiskunde waren zijn observaties aanvankelijk licht
voetig getoonzet in de assepoester-metafoor. In de diesrede voor de Universiteit van 
Amsterdam in 1952 was zijn stemming echter donker. De man die ZWO had helpen voor
bereiden, het Mathematisch Centrum mede had opgericht en directeur was van dit insti
tuut dat juist zijn eerste computer in gebruik had gesteld, sprak in oktober van 1952 
plotseling met huiver over 'Moderne Rekenmachines'. Onder verwijzing naar Erewhon van 
Samuel Butler, In de schaduwen van morgen van Huizinga en de inaugurale rede van Fred. 
L. Polak, De wentelgang der wetenschap en de maatschappij van morgen, besloot hij: 

Die alarmkreten zijn gerechtvaardigd. Niemand twijfelt aan de onschuld van de eleetronische rekenma

chine. Maar ieder werktuig wordt gemaakt voor een bepaald doel en bezit in verband daarmede een 

capaciteit tot constructie of destructie. Soms zelfs vormt een eleetronische rekenmachine een onafschei

delijk deel van een geheel dat uitsluitend ter verdelging gebruikt wordt. De eleetronische machines dan

ken in hoge mate hun ontwikkeling aan hun vermogen tot vernietiging. Niet voor niets ging de in het 

midden van deze voordracht optredende één-ogige rekenmachine in marine-uniform gekleed. 

Doch er is meer. Het is mogelijk dat een betrekkelijk kleine groep, op een al dan niet gecamoufleerde 

manier, de eleetronische machines in handen krijgt en aldus, beschikkend over zulke voortreffelijke, 

steeds zwoegende slaven, alle macht naar zich toe haalt, terwijl de rest van het mensdom voor het pro

ductieproces volkomen overbodig wordt. Hiermede benaderen wij de grootste bedreiging, namelijk de 

werkeloosheid van nameloos velen met alle economische en morele gevolgen van dien. 

Het voorstel van Butler om deze machines uit te roeien is onuitvoerbaar. De gang is niet te stuiten en 

het volk, dat weigert deze werktuigen te gebruiken komt achterop. Maar al de hierboven opgesomde 

bezwaren zijn te wijten niet aan het instrument dat braaf de hem voorgelegde differentiaalvergelijking 

integreert, maar aan het onverstand van de mens die de wetenschap misbruikt. Bovendien het mens

dom groeit in tal en last. Elk volk gaat steeds hogere eisen stellen. Het leven wordt steeds gecompliceer

der. Uit zucht tot zelfbehoud treft de gemeenschap steeds dieper ingrijpende maatregelen. Wel niemand 

laat zich nog in slaap sussen door de mechanische hulpmiddelen, waarover wij ten tijde van Samuel 

Butler beschikten. Er zijn andere, op hoger beginsel berustende voorzieningen nodig, maar ter vermij

ding van een wereldcatastrophe in de toekomst zal wellicht een der noodzakelijke hulpmiddelen zijn de 

eleetronische machine.-' 

De spreker was directeur van het instituut dat op 21 juni van datzelfde jaar 1952 trots de 
ARRA, Automatische Relais Rekenmachine Amsterdam, had gepresenteerd. Pessimisme 
en de wetenschappelijk-technische vooruitgang kwamen uit dezelfde bron. De waarschu
wingen waren niet zonder meer te duiden als cultuurpessimisme of cultuurkritiek. Het 
waren uitingen van huiver, de prometheïsche huiver van de schepper van nieuwe middelen. 
In het besef dat zij de voorhoede vormden van de vooruitgang, huiverden de vernieuwers. 

Het waren dezelfden die georganiseerd wetenschappelijk onderzoek institutionaliseerden 
(ZWO, MC, FOM) en riepen om bezinning op de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van de wetenschapsbeoefenaar (VWO, Wetenschap en Samenleving). De ambivalentie zat niet 

27 J.G. van der Corput. 'Moderne rekenmachines'. Diesrede Gein. Univ. Amsterdam, 18-10-1952, Simon Stevin 
29 (1953) 203-228. 
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zomaar in de samenleving of in die groep van intellectuelen die de bouwende en de kritische 
stroming vormden, ze zat in de hoofden van de vernieuwers zelf, in hun eigen denken. 

Gedreven door deze prometheïsche huiver deden de vernieuwers voorstellen ter com
pensatie van een eenzijdig technisch-wetenschappelijke ontwikkeling van de cultuur. 
Minister Van der Leeuw had bij de voorbereiding van ZWO reeds laten aantekenen dat de 
geesteswetenschappen niet zouden mogen worden verwaarloosd. In zijn ogen moesten de 
academici geestelijk leiding geven aan de samenleving. De echte compensatie zocht hij in 
de christelijke bodem van de cultuur. Neutraliteit in dat opzicht was hem de grootste gru
wel. De afkeer van neutraliteit deelde Van der Corput met hem. Sprekend van 'andere, op 
hoger beginsel berustende voorzieningen', doelde hij ongetwijfeld op een religieuze, chris
telijke inspiratie. In zijn Balans van Nederland had Van der Leeuw al betoogd dat er aan de 
cultuurkant meer gewicht in de schaal gelegd moest worden: 'Wij zullen moeten vechten 
met boeken en KLM-vliegtuigen, met soldaten en congressen, met handelswaar en met 
bijbels, - en in dat alles flinke en geloovige Nederlanders moeten zijn.'-'"* 

Ter compensatie ontplooide Van der Leeuw een actieve cultuurpolitiek.-'^ Wellicht was 
voor Van der Leeuw en een geestverwant als W. Banning het compensatiemotief ingegeven 
door een hogere zekerheid, de wetenschapsbeoefenaren werden in de richting van com
pensatie gedreven door onzekerheid, huiver. 

Compensatie 
Overspecialisatie compenseerden de wetenschappelijke vernieuwers met Studium Generale; 
individualisering en 'nihilisme' (geen lid zijn van een studentenvereniging) met studen
tenvoorzieningen; abstracter worden, en dikwijls mathematischer worden, van de stof met 
practica, instructies en intensievere studiebegeleiding. Reeds binnen de kaders van de 
wetenschapsbeoefening leidde reflectie op de nieuwe ontwikkeling tot compensatie-voor
stellen en institutionalisering daarvan. 

De prometheïsche huiver betrof natuurlijk in de eerste plaats de wetenschap als maat
schappelijk verschijnsel. Eenmaal ontketend zou deze de samenleving al te gemakkelijk 
kunnen domineren. Daar was een wetenschapspolitiek nodig; in Van der Leeuw-achtige 
termen zou die een 'actieve wetenschapspolitiek' geheten hebben. Pogingen tot weten
schapsbeleid, pogingen tot sturing, werden in Nederland overigens pas rond i960 echt 
ondernomen. De compensatie in de wederopbouwperiode bestond er bijvoorbeeld in dat 
Van der Leeuw de stimulans niet alleen op de natuurwetenschappen wilde richten, maar 
ook op de geesteswetenschappen. De wetenschapsbeoefenaren aan hun kant organiseer
den hun reflectie en kritiek met conferenties, beroepsorganisaties en tijdschriften. Zij ont
wikkelden ook ander dan natuurwetenschappelijk onderzoek in instituten die reflectie 
boden op de moderniserende samenleving. Het Studiecentrum voor Maatschappelijke 
Vraagstukken, dat Burgers in 1945 oprichtte, was een kort leven beschoren en Van Dantzig 
was niet lang voorzitter van het signifische Studiegenootschap voor Psychische Massa-
Hygiëne, maar de sociografen hadden reeds sinds 1940 hun ISONEVO, Instituut voor 
Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk. De uiterst moderne kolonisatie van de 
IJsselmeerpolders werd begeleid met een stichting voor bevolkingsonderzoek. De weten
schappelijke vernieuwers waren dezelfden die de kritiek organiseerden en compensaties 
ontwierpen, net zoals de ontwerpers van de industrialisatiepolitiek dezelfden waren als 

28 G. van der Leeuw, Balans van Nederland (Amsterdam: H.J. Paris 1945) 180. 
29 Leeuw, G. van der, 'Actieve cultuurpolitiek', Socialisme en Democratie j,/u (nov.1946) 322-326. 
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degenen die vrijetijdsstudies bepleitten of wezen op de noodzaak van het bevorderen van 
een industriële mentaliteit bij de bevolking. Ook onder de plandenkers waren velen 
bevangen van de ambivalentie en huiver. 

In het plandenken beriep men zich graag op Karl Mannheims Mensch iind Gesellschaft 
im Zeitalter des Umbaus^" uit 1935 en haalde daar ook het compensatiemotief De morele 
ontwikkeling van de mensheid liep volgens Mannheim telkens achter bij de technische 
ontwikkeling. Daarom was telkens compensatie nodig terwille van een evenwichtige maat
schappelijke ontwikkeling. Naar het eigen l">esef liepen de vernieuwers voorop in weten
schappelijke, technische of economische ontwikkeling en droegen zij op grond hiervan 
een bijzondere verantwoordelijkheid om voorzorgen te bepleiten voor verstandige ont
wikkeling. Telkens was het het eenzijdig wetenschappelijke, het eenzijdig technische of het 
eenzijdig economische dat, naar men meende, compensatie behoefde. In werkelijkheid 
waren ze juist door zulke voorzorg- en compensatie-voorstellen pas echt de voorlopers. 
Het was de uitwerking van die voorstellen die de vormgeving en het sterk technisch karak
ter van de welvaartsstaat zou bepalen. De techniek van het industrierijp maken en het op 
velerlei andere wijzen begeleiden en verzekeren van het individu, dat was nog veel meer 
dan de industriële opbloei zelf wezenlijk voor de moderne welvaartsstaat. Rond i960 ging 
de naamgeving over in verzorgingsstaat, een herziene vertaling van welfare state. In het 
licht van bovenstaande interpretatie van de begeleidende maatregelen als het wezenlijke 
van de moderne welvaartsstaat is in te zien hoezeer deze naamsverandering een adequate 
uitdrukking was van de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden. De vernieuwers 
waren dus inderdaad voorlopers in moderniteit, zij het, anders dan ze meenden, mede op 
grond van hun huiverende reflecties. 

Zoals de verzorgingsstaat voor iedere vraag een loket zou creëren, zo schiep de weten
schap voor ieder probleemveld een discipline. De structurele verbinding tussen loketten 
en disciplines lag in de opkomst van de deskundige en zijn academische opleiding. De 
inhoudelijke verbinding lag in de mathematisering van de werkelijkheidsopvattingen, 
veelal in het kleed van 'de wetenschappelijke methode'. 

De wederopbouwende en industrialiserende overheid dekte op haar beurt de nieuwe 
beleidsterreinen af met commissies en studie-opdrachten, met raden en bureaus, telkens 
onder inschakeling van deskundigen met hun wetenschappelijke methode. De maatschap
pelijke structuur werd aldus aanzienlijk verrijkt in de naoorlogse jaren. De moderne en 
gerationaliseerde manieren van werken traden meer op de voorgrond. De sectoren van 
landbouw, transport, bankwezen en industrie moderniseerden zich inhoudelijk in hun 
werkwijzen; ingrijpender was nog dat er nieuwe instituties van reflectie bijkwamen die een 
rationalisatie van de bestaande praktijken boden. Met deze veranderende praktijken 
kwam een nieuwe werkelijkheidsopvatting, een andere mentaliteit, opzetten. 

De nieuwe instituties en veranderde praktijken boden sturing, bijsturing en begeleiding, 
op het niveau van de staat, van de maatschappelijke organisatie en van het individu. Op 
staatsniveau bijvoorbeeld voerde een minister niet langer een nijverheids- en handelspo/i-
tiek maar een economisch beleid. Voor de industrialisatiepolitiek verscheen een reeks van 
nota's. Er kwamen instellingen als de Sociaal-Economische Raad, het Centraal Planbureau 
en een nieuw ministerie van Maatschappelijk Werk. Op het vlak van de maatschappelijke 
organisaties kwamen nieuwe verenigingen en instellingen van professionele zorg en advies 
naar voren; voorlichtings- en adviesbureaus voor specifieke branches zoals Bouwcentrum, 

30 Karl .Vlannheim, Mensch and Gesellschaft im Zeitalter des L'iiiimus (Leiden: Sijthoff 1935). 
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Kwaliteitsdienst voor de Industrie, Stichting Studiecentrum voor Administratieve 
Automatisering. Op het niveau van het individu, c.q. het gezin bestond de begeleiding 
bijvoorbeeld uit gezinszorg en opleidingen tot 'individuele ontplooiing' binnen bepaalde 
rollen. Deze rijkdom aan structuren deed de welvaartsstaat overgaan in een verzorgings
staat. Het zijn veeleer al deze geïnstitutionaliseerde vormen van begeleiding en sturing die 
het wezen van de verzorgingsstaat uitmaakten, dan het specifieke zorg-deel ervan, zoals de 
zorgvoorzieningen die de overheid op zich nam. 

Toen de uiteenlopende compensaties min of meer technisch gerealiseerd werden, bleek 
eerst goed hoezeer die realisaties binnen de verschillende zuilen op elkaar leken en bleek 
dat daarin toch niet het onderscheid tussen de zuilen kon liggen. Het was kenmerkend 
voor het zuilenstelsel dat de elites samenwerkten. In de jaren vijftig begon ook het profes
sionaliserende middenkader oog te krijgen voor de vakbroeders elders. Waar economen of 
pedagogen van radicaal verschillende maatschappelijke overtuiging reeds in de jaren dertig 
in staat waren gebleken tot een respectvol en zelfs convergerend debat, daar hadden de meer 
praktisch georiënteerde professionals, de planners en de opvoeders, in de jaren vijftig weinig 
moeite de gemeenschappelijke kenmerken te ontdekken van hun binnen verschillende 
zuilen uitgeoefende beroepen. En die gemeenschappelijke kenmerken lagen nu juist in de 
sfeer van professionaliteit, deskundigheid en wetenschappelijkheid. 

Typerend voor de Nederlandse 'overlegeconomie' was niet zozeer de PBO, de publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie, maar veeleer de branche-organisatie met een 'onafhankelijk' 
wetenschappelijk bureau, al of niet gesteund door de overheid, al of niet gelieerd aan TNO. 
Het Bouwcentrum in Rotterdam met zijn netwerk van stichtingen," het Scheepsbouw
kundig Proefstation in Wageningen, en de Kwaliteitsdienst voor de Industrie waren derge
lijke typische voorbeelden. Het Mathematisch Centrum stond wat dit betreft verder van 
het bedrijfsleven af De deskundigen vormden als het ware een nieuwe elite, een besluit
vormingselite. 

Het wiskundig denken had een niet onbelangrijke inbreng in al die deskundigheden. 
Aan de specialisatie en de vorming van deskundigen droeg de wiskunde bij met de 
wiskundig ingenieursopleiding, de cursussen wetenschappelijk rekenen en de cursussen 
statistiek en operations research. Ze verleende verder steun bij de universitaire actuariaats-
opleiding en de opleiding tot bedrijfskundig ingenieur. Ook inhoudelijk had de wiskunde 
iets te bieden aan de deskundigheid in het algemeen, namelijk de introductie van het wis
kundig modelleren. De wetenschappelijkheid waar de deskundigen zich op beriepen, was 
in de jaren vijftig nog zonder meer een positieve kwalificatie. En 'de wetenschappelijke 
methode' hield, wanneer het begrip al verklaard werd, weinig anders in dan wiskundig 
modelleren. 

Waar vooraf cultuurcritici de massamens zagen opkomen, waar in die tijd zelf sociaal
psychologen aantekenden dat het individu een nummer" was geworden - zijn zaak een 
'geval' - waar achteraf politicologen het 'geloof in de maakbaarheid van de samenleving' 
wisten te onderkennen, daar liet zich in de jaren vijftig een voortschrijdende mathemati-

31 P.M.J.L.P. Collette, 'Bouwen met wiskunde' in: G. .\lberts, H.|.M. Bos, J. Nuis ed,. Om de wiskunde. 
Stimulansen voor toepassingsgerichte wiskunde rond 1946 (Amsterdam: CWI 1989) 17-34. 

32 S. Swaab vatte deze kwestie nogal letterlijk op: 'Dat de cliënten aanvankelijk uitsluitend met nummers aan
geduid konden worden, heeft stellig de mechani.sering van dit onderdeel der boekhouding |nl. de debiteu
renadministratie] tegengehouden. I'oen namen en adressen eenmaal volledig konden worden afgedrukt en 
de cliënt niet langer als nummer beschouwd behoefde te worden' (S. Swaab, Heden en toekomst van de auto
matische ailministratie (Alphen aan de Rijn; Samsom 1956) 21). 
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sering zien. De mathematisering was expliciet in de verbreiding van modelleren en kwan
titatieve methoden, impliciet in het benoemen van steeds meer domeinen van politiek tot 
'beleidsterrein' en in het maken van objecten van beheer tot voorwerp van planning. 
Wiskundig denken deed niet slechts zijn consensusbevorderend werk, het bepaalde het 
karakter van de consensus, de nieuwe consensus van de jaren vijftig. De consensus was er 
een op basis van berekening. Planning, kwaliteitscontrole, efficiënte administratie, veilig-
heidsnormering, enquêtes naar arbeidssatisfactie, al die maatregelen die de eenzijdig tech
nische en wetenschappelijke ontwikkeling moesten begeleiden en compenseren om - naar 
de critici meenden - de samenleving niet te ontwrichten, hadden zelf weer een sterk 
mathematische inslag. Terwijl het juist de voortschrijdende technische ontwikkeling was, 
met een sterk wiskundig karakter, die een prometeïsche huiver had opgeroepen en die de 
voorlopers op het spoor van compensatiemaatregelen had gezet, was de karakteristieke 
uitwerking van de compensatie een begeleidende reflectie waarvoor opnieuw het wiskun
dig modelleren zich bij uitstek leende. 

SUMMARY 

Experts and their Promethean shudders. Mathematicians in postwar reconstruction 
Societal innovation and cultural criticism thrived side by side after World War II and the 
Dutch welfare state was built on their combination. While political breakthrough failed in 
national politics, breakthroughs were attained in several sectors of society producing a 
variety of novel professionals and experts - how these different types of breakthrough 
compare, and even show kinship, is analyzed in some depth. The rise of the expert is dis
closed here to be the quintessence of the welfare state. 

The new type of expert is informed by 'scientific method' and this is where mathematical 
thought comes in in its styles of mathematical modelling. The story is related of Dutch 
mathematicians who in their growing social awareness from the 1930's onwards developed 
the practice of mathematical modelling and were instrumental in building up institutes of 
organized research in postwar years. The critics of science and of technological culture in 
those years drew on the same social awareness. In fact the very same scientists created 
organized science and acted as critical opinion leaders. Creating an even more modern 
society gave them shivers: Promethean shudders. Stronger than through their straightfor
ward innovations the welfare state developed its specific character by the measures and 
institutions these concerned scientists proposed as a compensation to what was percieved 
as an overly specialised and reductionist society. In turn, these compensations, in their 
multitude of disciplines and regulations, turned out to be just as rational and mathematical. 

258 


