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Amsterdamkenner

Grote Amsterdam Quiz

Amsterdammer 1565

Lijsbeth Cornelis Bruntendr.

Ons Amsterdam en Het Parool orga-
niseren op 28 augustus de Grote
 Amsterdam Quiz. Test zelf hoe ver je
kunt komen in de race om de titel
Amsterdamkenner van het Jaar. 

1. Het is bekend dat de legendarische
zangeres en actrice Heintje Davids
maar geen afscheid kon nemen. Ze
begon haar carrière naast Louis Davids.
Wat was ze van hem?
A Zijn dochter
B Zijn zuster
C Zijn vrouw
D Ze was geen familie

2. De ronde toren van de Nederland-
sche Bank aan het Frederiksplein wordt
ontmanteld. Wie was er de architect
van? 
A Rem Koolhaas
B Cees Dam
C Jelle Abma
D Jo Coenen

3.Veel mensen herkennen in de vorm
van Nemo een schip. Dat kan natuurlijk,
maar volgens de architect, Renzo
Piano, was die vorm geïnspireerd op:
A De vlucht van een vogel
B De ontwikkeling van de wetenschap
C De kromming van de IJtunnel
D Een opspringende walvis

4.Franciscus Aloysius Gerardus Vrij-
moeth was een beroemde Amster-
dammer. Hoe is hij beter bekend?
A Sjako
B Ciske de Rat
C Frans Otten
D Fabiola, levend kunstwerk

5.De legendarische Surinaamse enter-
tainer Max Woiski jr. (1930-2011)
opende in 1961 zijn eigen club op het
Rembrandtplein. Hoe heette die club? 
A Copacabana
B La Cubana
C La Tropicana
D La Colombiana

6. In 1934 werd een wedstrijd uit -
geschreven tussen Amsterdamse
 bakkersverenigingen voor een nieuw
‘Amsterdams’ koekje. Hoe heette het
winnende koekje?
A Koggetje
B Damrakkertje
C Amsterdammertje
D Andreaskruisje

Kaarten voor deelname zijn te krijgen op:
nieuwekerk.nl

Notaris Franc Delff maakte
op 22 augustus 1565 het
testament op van de
rijke en vrome

Lijsbeth Cornelis Brun-
tendr. Haar oom Reinier
Brunt was procureur-
generaal en een
berucht ketterjager.
Lijsbeth koos voor het
veiligstellen van haar
zielenheil en schonk
geld aan de twee Amster-
damse parochiekerken,
kloosters, gasthuizen, het dolhuis
en het weeshuis. Zo kreeg het Min-
derbroedersklooster zes jaar lang vijf-

tig gulden. Wel moesten de broeders
elke dag na de hoogmis nog een mis

voor Lijsbeths ziel opdragen.
Het Burgerweeshuis kreeg

een losrente van zes gul-
den per jaar, waarvan
ieder weeskind op Lijs-
beths sterfdag moest
worden getrakteerd 
op witbrood en melk.

Deze diensten voor het
zielenheil waren elders

gangbaar, maar zeldzaam
in Amsterdam.

Werk moest worden gestandaardiseerd en gecontroleerd om het
zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De mens moest daarin

worden geoptimaliseerd, met de stopwatch als instrument

gebeurde – en ten koste waarvan. Stalins afge-
zant Valerian Obolenski toonde zich opvallend
bescheiden. Hij gaf toe dat Russische arbeiders
veel offers moesten brengen en dat de bevolking
nog niet leefde op het Amerikaanse welvaarts-
peil. Enkele jaren later zou Obolenski de
 stalinistische zuiveringen niet overleven.

De VS stuurde een grote afvaardiging uit de
hoek van het ‘scientific management’, de ratio-
nele en wetenschappelijke beschouwing van
 arbeid. Werk moest worden gestandaardiseerd
en gecontroleerd om het zo efficiënt mogelijk te
laten verlopen. De mens moest daarin worden
geoptimaliseerd, met de stopwatch als exem-
plarisch instrument.

In de VS was bijzondere aandacht voor de
‘technische’ benadering en staatsinterventie.
Het maakbaarheidsdenken was dominant en
ingenieurs wonnen aan betekenis. De Ameri-
kaanse president van dat moment, Herbert
Hoover, was een ingenieur, maar zijn beleid
werd niet beschouwd als een groot succes. In
het werk van zijn opvolger Franklin D. Roosevelt
kwam echter veel van zijn denken terug. Het
staatsinterventionistische programma The New
Deal van Roosevelt geldt als voorbeeld voor het
economisch herstelplan van de huidige presi-
dent Joe Biden. 

De grote ster op het congres was de Oostenrijk-
se intellectueel Otto Neurath (1882-1945), voor-
aanstaand lid van de Wiener Kreis, een groep
denkers die geloofden in wetenschappelijke
 feitelijkheid. Neurath stelde dat de mondiale
 ellende een gevolg was van slechte organisatie.
De productiecapaciteit was in potentie ruim
 genoeg om wereldwijd alle monden te voeden,
maar de oriëntatie op winstmaximalisatie leid-
de volgens hem altijd tot onderbenutting. Het
marktprincipe zou per definitie tot ondoel -
matigheid leiden.

Neurath bekritiseerde de gangbare economi-
sche orde en pleitte voor een systeem van alom-
vattende, op wetenschappelijke grondslag ge-
richte planning. De wereld als reusachtige
fabriek. Neurath was echter geen marxist. Hij
had niks tegen privé-eigendom en vond dat er
best rijke en minder rijke mensen mochten zijn.
Zijn doel: het maximaliseren van het geluk van
zo veel mogelijk mensen.

Economie zonder geld
Neurath was een eigenzinnige intellectueel, die
in zijn tijd groot aanzien genoot en even later
vanwege de politieke ontwikkelingen in Oos-
tenrijk tot aan de Duitse inval in Nederland zou
leven. Een van zijn paradepaardjes was de Natu-
ralwirtschaft, een functionerende economie
zonder geld, want geld zou tot verspilling en
onder benutting leiden. Neurath was daarnaast,
met name voor de tijdsgeest, behoorlijk pro-
gressief. Hij geloofde dat planning en samen-
werking vrouwenonderdrukking, racisme en
armoede de wereld uit konden helpen. 

Neurath maakte op het congres ook indruk
door de kwaliteit van zijn presentatie: hij maak-
te gebruik van goed doordachte en met beelden
verrijkte statistieken. Dat was nieuw en paste in
zijn opvatting dat de democratische burger
 degelijk moest worden geïnformeerd, liefst met
beelden met zorgvuldig beredeneerde kleuren.

Wat was de erfenis van het congres? Dat is
moeilijk te zeggen. De technocratische insteek
voor de oplossing van de maatschappelijke pro-
blemen bleek al snel een illusie. 

Toch werd het planningsdenken van deelne-
mers met een sociaaldemocratische achter-
grond waarschijnlijk versterkt door het congres.
Wibaut en ook Jan Tinbergen – van wie onlangs
van de hand van Erwin Dekker een nieuwe bio-
grafie verscheen – schreven niet lang na het
congres een boek waarin planning genoemd
werd om een rechtvaardige samenleving te rea-
liseren.

Neurath en Tinbergen hadden elkaar via de
Weense fysicus Paul Ehrenfest, die in Leiden
werkte, leren kennen. Tinbergen was nauw be-
trokken bij het in 1936 tot stand gekomen Plan
van de Arbeid van de SDAP, waarin planning als
belangrijk instrument werd genoemd. Neurath
was er overigens weinig enthousiast over: hij
noemde het ‘saai’ en vond dat er nauwelijks sti-
mulerende ideeën in stonden. Neurath raakte
betrokken bij ideeënuitwisselingen over een
planningsinstituut, dat moest ontstaan naast
het CBS. Hieruit kwam uiteindelijk, na de
 Tweede Wereldoorlog, het Centraal Planbureau
(CPB) voort. Tinbergen was de eerste directeur.
Daarmee leeft de geest van wat in 1931 in het
 Koloniaal Instituut te Amsterdam werd bespro-
ken, toch een beetje voort in Nederland.

→ Een van de
laatste platen van 
Heintje Davids.

Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Deel van het testament van
Lijsbeth Cornelis Bruntendr.

Het was de eerste keer 
dat de Sovjets hun
vijfjarenplannen
internationaal bespraken

Antwoorden
1.B, 2 C, 3 C, 4 B, 5 C nota bene: Max
Woiski senior dreef La Cubana, 6 A 


