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Voorwoord

‘Neurath vormde met zijn staf in de Haagse Obrechtstraat een 

klein Sociaal en Cultureel Planbureau,’ schrijft Ferdinand Mertens 

in zijn essay over leven en werk van Otto Neurath, ‘en leverde een 

prestatie die niet onderdoet voor wat er nu op dit terrein beschik-

baar komt.’ Intrigerend te lezen hoe al meer dan 35 jaar voor het 

scp werd opgericht (1973) een paar kilometer verderop gedacht 

werd over de maakbaarheid en de planbaarheid van de samenle-

ving. In zekere zin is er zelfs een directe lijn te ontdekken tussen 

het denken van deze Oostenrijkse vluchteling en het hele idee van 

een planmatige ontwikkeling van economie en samenleving. Jan 

Tinbergen, de eerste directeur van het in 1945 opgerichte Centraal 

Planbureau, stond met Neurath in contact tot deze in mei 1940 op-

nieuw voor de nazi’s moest vluchten, nu naar Engeland, waar hij 

ook is overleden.

Otto Neurath was tot nu toe voor mij niet meer dan een 

naam, vaag verbonden met de Wiener Kreis en de geheimzinnige 

International Encyclopedia of Unified Science, waarvan alleen 

Thomas Kuhn’s beroemde studie over ‘The Structure of Scientific 

Revolutions’ in mijn boekenkast staat. Wat ik niet wist, was dat 

Neurath ook de man van de pictogrammen is en van de beeldstatis-

tiek en dat tot ver na de oorlog in Den Haag de kunstenaar Gerd 

Arntz met de verdere ontwikkeling daarvan bezig is geweest. In de 

komende Sociale staat van Nederland 2007 willen we in de presentatie 

van onze statistieken iets laten terugkeren van deze pogingen om 

getallen, percentages en verhoudingen in één oogopslag zichtbaar 

en begrijpelijk te maken.

In Den Haag zal in 2007 ruim aandacht zijn voor het 

werk van Otto Neurath. Er zijn lezingen en discussies en er zal 

werk van Neurath, zijn medewerkers en leerlingen en nu werk-

zame kunstenaars in zijn traditie getoond worden. Stroom laat 

in het najaar in After Neurath nieuw werk door hem geïnspireerd 

zien en de Haagse bibliotheken organiseren een informatieve 



tentoonstelling over hem en Arntz. Het scp is Ferdinand Mertens 

bijzonder dankbaar voor de mogelijkheid die hij in dit essay biedt 

kennis te maken met Neurath als persoon, denker en vormgever.

Prof.dr. Paul Schnabel

Directeur scp

Otto Neurath, 1945



Inleiding

Otto Neurath (1882 – 1945) was een vooraanstaand lid van de groep 

filosofen die bekend staat als de Wiener Kreis, de grondleggers van 

het logisch-positivisme. Neurath is tegenwoordig vooral bekend 

als de ontwerper van de beeldstatistische methode: goed gekozen 

plaatjes waarmee inzicht verkregen kan worden in ingewikkelde 

maatschappelijke omstandigheden en problemen. Zoals verderop 

zal blijken, is hij met deze twee wapenfeiten nog maar beperkt 

getypeerd.

Otto Neurath woonde en werkte van april 1934 tot 5 mei 

1940 in Nederland. Het was de periode van zijn eerste ballingschap, 

noodzakelijk door de politieke ontwikkelingen in zijn vaderland 

Oostenrijk. In 1934 werd daar de parlementaire democratie ont-

manteld en na de burgeroorlogachtige conflicten in februari van 

dat jaar werden linkse en linksgeoriënteerde organisaties ver-

boden. Het betekende het einde van de mogelijkheden van Otto 

Neurath om in Wenen te leven en te werken en hij besloot van een 

reis naar de Sovjet-Unie niet meer in Oostenrijk terug te keren. Hij 

vestigde zich in Nederland en wel in Den Haag, in de wijk Duinoord. 

Hij zou er blijven totdat de Duitsers in mei 1940 Nederland binnen 

vielen. De dag na het bombardement op Rotterdam ging hij naar de 

haven van Scheveningen met achterlating van alles wat hij bezat. 

In de haven vond hij, samen met Marie Reidemeister, een bootje 

waarmee ze na een moeizame reis in Engeland terechtkwamen. 

Engeland werd zijn tweede Exil. Op 22 december van 1945 overleed 

hij in zijn woonplaats Oxford.

Otto Neurath werd in 1882 in Wenen geboren als zoon van Wil-

helm Neurath, die als wetenschappelijk docent en auteur van 

maatschappijstudies (hij publiceerde ongeveer twintig boeken) zijn 

brood verdiende. Otto Neurath werd geboren tussen de boeken en 

groeide samen met nog één broer op. Al op vrij jonge leeftijd ver-

loor hij zijn vader en was vanaf dat moment grotendeels op zichzelf 
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aangewezen. Hoewel hij uit een intellectueel rijk (joods) milieu 

kwam, was hij financieel niet bemiddeld. Dat zou heel zijn leven zo 

blijven. Hij studeerde in Wenen en Berlijn en promoveerde (summa 

cum laude) in 1906 op een studie naar de economische aspecten 

van de antieke samenleving. Met Anna Schapire, zijn eerste vrouw, 

schreef hij een groot overzichtswerk over het economische denken 

en publiceerde hij veel over ‘geluk’ als doelstelling voor het poli-

tiek-maatschappelijk handelen. Omstreeks 1910 publiceerde hij een 

reeks artikelen op het terrein van de wiskundige logica, de meeste 

samen met Olga Hahn, die na het overlijden van Anna Schapire zijn 

tweede vrouw zou worden. In 1916 – tijdens de oorlog – behaalde 

hij aan de universiteit van Heidelberg de Habilitation (voorwaarde 

aan Duitse universiteiten om hoogleraar te worden) en werd er pri-

vaatdocent. Een universitaire aanstelling heeft hij, door de politiek 

turbulente tijden én zijn betrokkenheid daarbij, nooit gehad.

Direct na zijn afstuderen reisde hij in opdracht van de 

Amerikaanse Carnegie Vredesstichting door Oost-Europa en in het 

bijzonder de Balkanlanden. Een reeks studies over de ontwikkelin-

gen in die landen was er het resultaat van. De Eerste Wereldoorlog 

had hem het materiaal verschaft voor zijn studie naar de economie 

van de oorlog – een onderwerp dat nog niet eerder bestudeerd was. 

Neurath meende dat wat voor de oorlogvoering aan besturings-

techniek werd ingezet ook kon worden benut voor vrede en geluk. 

Hij bepleitte dat de inzichten die de wetenschap opleverde, zouden 

worden omgezet in maatschappelijk handelen gericht op het ver-

groten van het geluk van een ieder.

Otto Neurath was de organisatorische spil van de Wiener Kreis, 

de groep die o.a. bekendheid kreeg met het bepleiten van een wis-

senschaftliche Weltauffassung en die later door Neurath vertakt werd 

voortgezet als de ‘International Encyclopedia of Unified Science’. 

Van deze beweging was Otto Neurath wederom de drijvende 

kracht, de organisator en inspirator. Neurath ging het in deze acti-

viteit niet slechts om de precisering van wetenschap, maar om een 

actieve strijd tegen het verduisterende metafysische denken en de 
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onnauwkeurigheden waarmee met name in de godsdienst en de 

politiek mensen een rad voor ogen zou worden gedraaid. Het was 

om deze pedagogische reden dat hij een fervent deelnemer was 

aan het debat over de grondslagen van de wetenschap, waarbij het 

hem er in het bijzonder om ging hoe de wetenschap maatschap-

pelijk verantwoord en nuttig kon worden toegepast. Dat de weten-

schappen op elkaar betrokken zouden worden, alsmede de kennis 

die de verschillende wetenschapsgebieden opleveren onderling in 

samenhang gebracht zouden worden, was in zijn visie derhalve 

een noodzakelijke voorwaarde. Om dat te bereiken was Neurath in 

gesprek met een keur van wetenschappers, dwars door de discipli-

nes heen, onder de paraplu van de ‘International Encyclopedia of 

Unified Science’. Hij organiseerde onder die paraplu internationale 

congressen waarmee hij dit aanvankelijk Weense gesprek succes-

vol mondialiseerde. Neurath zelf was toen noodgedwongen al in 

Nederland.

In de Haagse jaren zette hij dat gesprek voort maar kwam natuurlijk 

nog meer in contact met Nederlandse wetenschappers en andere 

maatschappelijk geëngageerde personen. Neurath was gedurende 

zijn leven een netwerker en een spindoctor in het milieu van de 

‘moderne’ wetenschappen. Hij stond midden in het debat zoals 

dat in het eerste deel van de twintigste eeuw gevoerd werd over de 

maatschappelijke ordening. Hij vroeg zich af wat kennis en weten-

schap konden bijdragen aan besluitvorming en democratie. In de 

Wiener Kreis zocht hij mee naar de wortels van onze kennis en 

streed hij tegen verduistering in onze taal door de metafysica.

Neurath was een veelzijdige man. Hij ontwikkelde een internatio-

nale beeldtaal, Isotype genoemd. Een taal met pictogrammen, sta-

tistieken en schematische weergaven die ons nu heel vertrouwd 

voorkomen. Hij was de grondlegger van wat eerst de ‘Wiener 

Methode der Bildstatistik’ genoemd werd en later tot Isotype werd 

omgedoopt, en werkte daarbij samen met de beeldend kunstenaar 

Gerd Arntz (1902-1988) en Neuraths latere vrouw en jarenlange 
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trouwe medewerkster, Marie Reidemeister (1898-1986). Door die 

beeldtaal is hij in Nederland blijven voortbestaan, niet in het minst 

doordat Gerd Arntz tot 1966 heeft kunnen werken bij de Neder-

landse Stichting voor Statistiek (nss),1 min of meer in de geest van 

Otto Neurath. Met de beeldtaal beoogde Neurath een internatio-

naal herkenbare vorm van communicatie te vinden die uit zichzelf 

effectiever zou zijn dan uitsluitend de met woordtaal mogelijk is. 

Een beeldesperanto!

Neuraths leven en werk vormen in menig opzicht weer eens een 

ander gezichtspunt van waaruit naar de ontwikkeling van het 

maatschappelijk en wetenschappelijk denken in de vorige eeuw 

gekeken kan worden. Zijn relatieve onbekendheid maakt dat des 

te aantrekkelijker.

Een volwaardige biografie van Otto Neurath is nog niet geschre-

ven. Er zijn wel artikelen over de hoofdzaken uit zijn leven. Som-

mige delen zijn beter uitgezocht dan andere. Relaties tussen zijn 

werk en de levensomstandigheden zijn maar beperkt gelegd. Van 

een kritische beschouwing over heel het leven en werk is in nog 

geen sprake, ook al doet het in 1996 heropgerichte ‘Institut Wiener 

Kreis’2 in Wenen zeer goed werk. Zijn verzameld werk is nog maar 

gedeeltelijk uitgegeven. De Oostenrijkse uitgeverij Hölder-Pichler-

Tempsky heeft tot nu toe vijf kloeke delen op de markt gebracht. 

Vanwege geldgebrek ligt het project al geruime tijd stil.

In de archieven (Haarlem, Wenen en Reading3) ligt nog veel 

materiaal op nadere duiding te wachten. Neurath was een groot 

brievenschrijver. Gelukkig deed hij dat consequent op de schrijf-

machine en werkte hij met een doorslag, zodat er overzicht bleef 

van wat hij geschreven heeft. Een groot deel van die brieven is, 

ondanks de discontinuïteiten in zijn leven, bewaard gebleven.

Otto Neurath heeft zijn plaats in de geschiedenis van de 

wetenschap wanneer het gaat over de Wiener Kreis. In de recente 

editie van The Oxford Companion to Philosophy (2005) krijgt hij een per-

soonlijke vermelding met een toelichtende tekst van negen regels. 
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Verder wordt zijn naam de laatste jaren weer frequent genoemd 

in verband met de toenemende belangstelling voor de beeldstatis-

tiek. Het zijn dan vaak vertegenwoordigers van de beeldende kunst 

en vormgeving die Neurath interessant vinden en die zijn verhaal 

en bijdrage over de beeldstatistiek weer oprakelen. Waarschijnlijk 

heeft de relatieve vergetelheid waarin zijn werk is beland ook te 

maken met zijn moeilijk toegankelijke wijze van schrijven en beto-

gen. Dat hij een imposante en aanwezige persoonlijkheid was, is 

uit veel herinneringsmateriaal bekend (zie bv. Geier, 1992). Kenne-

lijk konden zijn geschriften niet zonder zijn persoonlijke aanwe-

zigheid. Of zoals Anthony Quinton het ooit uitdrukte: ‘His writings 

have proved less impressive than his powerful personality.’ 4

In dit scp-essay heb ik enkele strengen opgepakt uit het leven en 

werk van Neurath. Het zijn vooral de maatschappijwetenschapper 

en activist die hier aandacht krijgen; de wetenschapstheoreticus 

komt veel minder aan de orde. Het boekje beoogt geen terrein af te 

dekken. Het is een voorproefje van wat een boek over Otto Neurath 

kan worden, wie dat ook moge schrijven.

Ik ben het scp dankbaar 5 dat het met deze publicatie de vergroting 

van de belangstelling voor Neurath mogelijk maakt. Ten tijde van 

zijn verblijf in Nederland publiceerde Neurath zijn magnum opus 

Modern Man in the Making in het Engels, later in het Nederlands ver-

taald onder de titel De moderne mens ontstaat. Het kan gezien worden 

als een sociaal cultureel rapport van de westerse wereld op dat 

moment, en zou goed gepast hebben in het werk van het scp.6

Den Haag, april 2007
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Noten

1 De nss werd na de vlucht van Neurath naar Engeland opgericht als 
een werkorganisatie van het cbs. Daardoor werd het voor Arntz mogelijk 
gemaakt zijn beeldstatistisch werk voort te zetten.
2 Het Instituut is verbonden aan de Universiteit van Wenen en staat 
onder leiding van prof. Friedrich Stadler. Het is momenteel een levendig 
knooppunt van wetenschappers uit heel de wereld op het terrein van de 
wetenschapsleer en de geschiedenis daarvan.
3 In Haarlem is dat het Rijksarchief Noord-Holland, in Wenen is dat de 
Nationalbibliothek en in Reading is dat de Universiteitsbibliotheek.
4 Anthony Quinton, From Wodehouse to Wittgenstein, New York 1998.
5 Naast het scp ( in het bijzonder Kees Paling en Richard van den Brink)  
wil ik graag nog enkele personen bedanken: Allereerst Peter Arntz  die 
in de afgelopen jaren altijd bereid en behulpzaam was. Gert Jan Verhoog 
(Gemeente Den Haag) en Marieke Bolle (Gemeenteraadslid Den Haag) heb-
ben aanhoudend steun betuigd en meegewerkt aan het voornemen om in 
Den Haag weer aandacht te schenken aan Otto Neurath. Ila Bujar die mij in 
de eerste jaren in het project ter zijde stond.
6 Voor een nadere plaatsbepaling van het verhaal in dit boekje is een 
Google-bezoek met de zoekopdrachten ‘Vienna Circle’, ‘Wiener Kreis’, 
‘International Encyclopedia of Unified Science’ raadzaam. Voor wie wil le-
zen, is Der Wiener Kreis van Manfred Geier (1992) een prima introductie. Uit 
mijn eigen studieproject naar leven en werk  van Otto Neurath zijn meer 
teksten beschikbaar op de website van Lilian en Co Seegers http://mem-
bers.chello.nl/j.seegers1. Onder andere zijn teksten beschikbaar over Marie 
Neurath-Reidemeister,  over de relatie tussen Neurath en Gerd Arntz en 
over zijn zoon Paul Neurath.
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Deel 1 

 
Planning 

Neurath treedt op in Amsterdam: 
‘A world economically disorganized’
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Een�wereldcongres�in�Amsterdam:�1931

In 1931, tijdens de periode die later de Grote Depressie zou worden 

genoemd, vond er in Amsterdam een opmerkelijk congres plaats. 

Er verzamelden zich gedurende een week ongeveer vijfhonderd 

deelnemers uit de gehele wereld (23 landen) om te discussiëren 

over werkloosheid, maatschappelijke planning en internationale 

samenwerking. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Inter-

national Industrial Relations Institute (iri), gevestigd in Den Haag, 

in samenwerking met de Amerikaanse Russell Sage Foundation. 

Twee vrouwen hadden er de leiding: Mary L. Fleddérus en Mary 

van Kleeck. Fleddérus redigeerde het kloeke boek dat naar aanlei-

ding van het congres verscheen – ik zal dat in deze beschouwing 

over het congres volgen – en vatte daarin ook de beschouwingen, 

de discussies en de conclusies samen. Van Kleeck was voorzitter 

van de programmacommissie.1 Het congres vond plaats tegen de 

achtergrond van de economische crises, de enorme groei van de 

productieve capaciteit, de eveneens omvangrijke werkloosheid en 

de tomeloze concurrentie tussen de opkomende industriële naties. 

Het congres beoogde een antwoord te geven op de vraag hoe de 

welvaart meer gelijk verdeeld zou kunnen worden over de mens-

heid. De openingstoespraak werd verzorgd door de net afgetreden, 

inmiddels al legendarische wethouder Wibaut van de gemeente 

Amsterdam;2 het congres werd afgesloten door de burgemeester 

van Amsterdam, De Vlugt. Wibaut pleitte, in overeenstemming 

met zijn levenslijn, voor een ‘sociale’ economie, voor het beëindi-

gen van de strijd tussen de landen en voor meer internationale 

solidariteit. Het congres pretendeerde de vragen te behandelen op 

een wetenschappelijke en objectieve wijze en dus niet politiek-ide-

ologisch: (‘the Congress was not called to debate the differences 

between capitalism, socialism and communism. It was called to 

seek, at deeper levels than the differences which divide nations 

and groups, the fundamental basis for co-operation which the 

realities of economic interdependance are establishing.’ p. 3). Op 
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de lijst van deelnemers en sprekers kwamen dan ook vrijwel geen 

politici voor; de deelnemers waren afkomstig uit de hoek van de 

wetenschap, de organisaties van het bedrijfsleven, en er waren 

belangrijke representanten van bedrijven (voor Nederland bijvoor-

beeld namen vertegenwoordigers van Van Nelle, Verkade, Talens, 

Mees en Stork persoonlijk aan het congres deel). De Amerikaanse 

deelnemers hadden een sterke inbreng vanuit de toen dominante 

optiek van het scientific management. Heel bijzonder was dat er zeven 

– en dat was voor de eerste keer sinds de omwenteling in Rusland 

– deelnemers uit de ussr waren. (‘Their coming [...] brought to the 

discussion the record of experience with social economic planning 

under communism, as it is actually in effect in the Soviet Union.’ 

p. 3 samenvatting). De organisatoren typeerden de deelnemers als 

de ‘industrial community’. Het congres werd door de Nederlandse 

pers aandachtig gevolgd; in de landelijke dagbladen werd er vrijwel 

dagelijks – het congres duurde tien dagen – verslag gedaan van de 

inleidingen en de discussies. Veel aandacht ging uit naar de bij-

drage van de Russen, die uiteraard in nogal wat berichten als pro-

paganda werd getypeerd. Dagblad De Tijd hekelde het afwezig-zijn 

van sprekers uit de katholieke levenssfeer, de sterk Amerikaanse 

invloed en de naïeve aandacht voor de Russische propaganda. Het 

congres vond plaats op een tijdstip waarop de westerse wereld 

in ernstige economische wanorde was en de politiek daar geen 

antwoord op had. Het communisme zoals in ontwikkeling in de 

Sovjet-Unie stond buiten die crisis en bij velen leefde de opvatting 

dat ze mogelijk toch het betere antwoord had op de beheersing van 

de economische ontwikkeling.

De tweede spreker op het congres was de protagonist 

van dit verhaal, de Oostenrijkse Otto Neurath,3 aangekondigd als 

‘Direktor des Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums in Wien’. 

Dagblad de Telegraaf drukte zowaar een foto van hem af (zie p. 22). 

Hij gebruikte als enige spreker op het congres afbeeldingen waar-

mee hij zijn betoog adstrueerde. Deze afbeeldingen werden gety-

peerd als vivid pictorial charts, waarmee hij ‘pictured the world as 

a whole’. Neurath was de man van de macroanalyses waarbij hij 
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gebruik maakte van grafische representaties: de beeldstatistiek. 

Neurath pakt op het Amsterdamse congres flink uit. Hij benutte 

de gelegenheid om te laten zien hoe hij zowel theoretisch als prak-

tisch de zaken van de wereldontwikkeling zag. Alhoewel Neurath 

al een rijk gevuld leven achter zich had, één waarin hij bijna altijd 

opereerde in het politieke milieu, gaf hij er de voorkeur aan zich te 

presenteren als a-politiek. In zijn eerste zinnen sprak hij van Gesell-

schaftstechnik en stelde dat dit congres, waarop dit thema voor het 

eerst aan de orde kwam, het begin was van een nieuw tijdperk: 

‘Wir stehen am Beginn eines Zeitalters der Gesellschaftstechnik, 

in dem man sich mit den Gesellschaftsvorgängen beschäftigen 

wird, wie ein Maschineningenieur mit einer Maschine. Ich möchte 

heute nur als Gesellschaftstechniker, als Gesellschaftsingenieur zu 

Ihnen sprechen.’ (p. 105).4 Terloops gaf Neurath op het congres ook 

zijn ‘programma’ weer van wat hij met de beeldstatistiek beoogde: 

‘[...] und im übrigen einige Bilder zeigen, die rascher einen Über-

blick geben als durch Wörte möglich ist.’ Neurath betoogde in zijn 

bijdrage voor het congres – en dat was de centrale stelling – dat 

de massale ellende die er op dat moment in de wereld heerste het 

gevolg was van slechte organisatie. In een reeks plaatjes liet hij zien 

dat de wereldbevolking fors was toegenomen maar de productie-

capaciteit nog veel meer. Gelijkopgaand met de toename van de 

productie waren er grote tekorten opgetreden: ‘Produktionszif-

fern sind nicht immer Konsumziffern.’ De oorzaak daarvoor lag 

in de voorraadvorming en in het niet-volledig-benutten van de 

beschikbare capaciteit. In de toen bestaande economische verhou-

dingen was het volgens Otto Neurath niet mogelijk de beschikbare 

capaciteit rationeel en dus volledig te benutten. Door winsten, prij-

zen, koopkracht, schulden en rente was een nauwelijks nog te ont-

warren kluwen ontstaan die er per saldo toe leidde dat capaciteit 

onbenut bleef. Neurath liet zien dat de oriëntatie op winstmaxima-

lisatie altijd tot onderbenutting leidde, omdat de hoeveelheid pro-

ductie in relatie tot de capaciteit niet relevant was, maar de winst 

die per eenheid behaald kon worden. Hij wees ook op de voorraad-

vorming – en het dus onttrekken van goederen aan de markt – en 
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de vernietiging van producten omdat ze niet een bepaalde prijs 

opbrachten. Beide beschouwde hij als destructieve mechanismen 

van een te kritiseren economische ordening. De oplossing hiervoor 

lag voor Neurath in een systeem van planning: een planning op 

wetenschappelijke grondslag en gericht op het verhogen van het 

geluk van zoveel mogelijk mensen.

Neurath noemde een economie die haar capaciteit volledig 

benutte een ‘functionele economie’. Een dergelijke economie kon 

volgens hem onder verschillende politieke condities functioneren, 

eigenlijk evenzeer in de Verenigde Staten als in de Sovjet-Unie. 

Het verschil was dan niet de benutting van de productiecapaci-

teit, maar de bestemming van de opbrengst ervan. Die kon al naar 

gelang het politieke bestel verschillend uitvallen. Met de geldeco-

nomie maakte hij korte metten: een geldeconomie zou altijd leiden 

tot verspilling en onderbenutting en dus zou een Naturalwirtschaft 

een veel beter alternatief zijn. De oplossing lag voor hem in een 

wereldplan voor de economische ontwikkeling. Volgens hem was 

dit helemaal niet zo moeilijk: de wereld moest gezien worden als 

een reusachtige fabriek en net zo goed als er op het niveau van 

een fabriek gepland kon worden, zo kon dat ook op dat van die ene 

reusachtige fabriek. De feiten wezen het uit: hij liet zien dat er op 

het moment van zijn voordracht drie keer zoveel mensen op aarde 

zouden kunnen leven indien de beschikbare middelen funktioneel 

zouden worden benut: ‘[...] die Nahrungsmittel wegen brauchen wir 

uns keine Sorgen zu machen.’ Voor de ontwikkeling zou een ver-

standige mix van industrialisering en mechanisering nodig zijn, 

evenals een verstandige arbeidsdeling tussen de landen. Neurath 

meende dat deze zienswijze de vrijheid van individuele mensen 

zou bevorderen: iedereen zou kunnen gaan en staan waar hij 

wilde, terwijl de op winst georiënteerde economie uniformiteit en 

lokale beheersing vooronderstelde. De door Neurath bepleitte func-

tionele economie kon niet anders dan gebaseerd zijn op gegevens 

die zo neutraal mogelijk, en dus technisch, geanalyseerd werden. 

Iedereen kon dat dan vervolgens beoordelen en narekenen! De be-

nadering die hij voorstelde, zou daarmee ook beantwoorden aan de 
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eisen van democratie. Hij meende dat als de economie op de door 

hem genoemde uitgangspunten zou worden gebaseerd, in vijftien 

jaar tijd een nieuw evenwicht te bereiken zou zijn.

Met het maken van reclame voor de statistiek en de statis-

tische benadering sloot hij af: zonder statistiek was beleid onmo-

gelijk! Gegevens waren nodig, evenals de onbevangen beoordeling 

ervan. Daarbij moest niet gezocht worden naar het meest precieze 

cijfer: ‘Gut geschätzt ist besser als schlecht gezählt,’ heette het 

bij hem. Naast kennis van de goederenkringloop was ook scherp 

inzicht nodig in de levensomstandigheden van de mensen op de 

verschillende plekken van de wereld. Hij noemde dat de ontwikke-

ling van een ‘Lebenslagenrelief.’5 Stroomschema’s, productieschema’s, 

wereldarbeidsverdeling en levensomstandighedenprofielen waren 

voor Neurath de ingrediënten van een op planning gebaseerde eco-

nomie. Die planning zou door Gesellschaftstechniker gemaakt moeten 

worden. Voorlichting aan de bevolking in woord en beeld zou een 

noodzakelijke begeleidende activiteit moeten zijn. Neurath vond 

het nodig dat er nieuwe wegen bewandeld zouden worden: ‘Wir 

befinden uns in einer ungeheuren Weltkrise, die wir überwinden 

möchten’ en even verder sloot hij af: ‘Auch wir sitzen jetzt rauchend 

auf einem Pulverfasse, und es kann sein dass es von beiden Seiten in die 

Luft geht.’ 

Niet dat Neuraths bijdrage aan het congres onomstreden 

was, maar de titel van het congresboek kwam wel dicht in zijn 

buurt: World social economic planning/the necessity for planned adjust-

ment of productive capacity and standards of living. Het congresboek, 

en zeker de samenvatting van de hand van Van Kleeck, geeft een 

goed gedocumenteerd overzicht van de posities die in die tijd in 

het planningsdebat werden ingenomen.

Voor Neurath was dit Amsterdamse congres de eerste gelegenheid 

waarop hij internationaal zijn benadering van de maatschappelijke 

en economische wereldproblematiek kon uiteenzetten. Tevens liet 

hij zien welke mogelijkheden de ‘illustratie’ bij een betoog van zijn 

type kon hebben.
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Het was, zoals gezegd, een bijzonder congres: alhoewel het om de 

bestrijding van de werkloosheid ging en dus om een brisant poli-

tiek vraagstuk, werd geprobeerd het zo weinig mogelijk een poli-

tiek congres te laten zijn. Neurath stelde zich zo op, Van Kleeck 

benadrukte de openheid van het iri voor verschillende politieke 

oriëntaties en de vertegenwoordigers van het taylorisme zagen het 

niet anders. Immers, ook Lenin en Trotski waren onder de indruk 

van het taylorisme en ook zij meenden dat het zeer wel te ver-

enigen zou zijn met zowel het kapitalisme als het communisme. 

Tussen het Rusland van direct na de Revolutie en de Verenigde 

Staten groeide, zoals Thomas P. Hughes in zijn American Genesis 

(1989) heeft laten zien, niet alleen de uitwisseling van industriële 

producten, maar ook van kennis en benaderingen van het produc-

tieproces. In Amerika groeide de belangstelling voor de mogelijk-

heden van staatsinterventie in de economie en dus voor planning. 

Het taylorisme kwam buiten de Verenigde Staten na 1918 tot grote 

bloei. In combinatie met wat later het fordisme (Maier 1980) werd 

genoemd, werd het de systeembenadering (Hughes 1989) van de 

moderne industriële maatschappij. Namens de Taylor Society sprak 

op het Amsterdamse Congres de ‘managing director’ H.S. Person 

over scientific management als een filosofie en een techniek gericht 

op progressieve stabilisatie. Progressief, waarmee bedoeld werd 

dat het hier ging om een benadering als evolutie, die cumulatief 

tot steeds betere resultaten zou leiden. De avoidance of economic dis-

organization werd als doel gezien, terwijl onderkend werd dat de 

wereld op dat moment economically ontregeld was. Person schetste 

een ontwikkeling van toename van het besturingsniveau waarop 

het scientific management betekenis zou krijgen. Begonnen op de 

werkvloer leidde het tot standaardisatie – ‘laws to guide conduct’ 

– waardoor control ontstond – ‘cooperation in accordance with 

standards’ – en waarmee responsibility in de plaats kwam van autho-

rity. Vervolgens schetste hij hoe vanaf het begin – toen toch alweer 

vijftig jaar geleden – het taylorisme langzamerhand de hogere 

niveaus in een organisatie bereikte. Opmerkelijk is dat Person als 

afzonderlijk systeemniveau de human factor noemt: hij laat niet na 
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uiteen te zetten dat het natuurlijk al vanaf het begin om de mens 

in zijn werk ging, maar hij geeft toe dat het belang van de mens 

tot dan toe te weinig expliciete aandacht had gekregen. De ont-

wikkeling gaat volgens Person van het niveau van de werkvloer, 

via dat van de afdeling naar dat van de fabriek, daarna komen er 

een aantal functionele invalshoeken – zoals verkoop (‘the routing 

of a salesman’) en daarna een bedrijfstak en vervolgens de gehele 

industrie. Ook Person sprak tamelijk onbevangen over de ervarin-

gen in de Sovjet-Unie toen hij het had over ‘the influence of the 

fascinating experiment offered by the Soviet Republics’ (p. 191) en 

dat een beheersing van de nationale industrie de volgende stap van 

wetenschappelijke beleidsvoering behoorde te zijn. Person kwam 

vervolgens te spreken over de Duitser Rathenau – over wie straks 

meer – die door de ervaringen met de oorlogseconomie als geen 

ander gewezen had op de noodzaak van macroplanning om daar-

mee het kapitalisme te beteugelen. Vervolgens stelde hij de wereld 

te beschouwen als ‘een samenhangend geheel’ dat slechts dan tot 

een optimum gebracht kon worden wanneer het ook als één geheel 

zou worden benaderd.

In een overzicht van Hugo von Haan van het Internationale 

Arbeidsinstituut van Genève werd duidelijk hoe in de verschillende 

westerse landen het taylorisme en de daarmee verwante vormen 

van wetenschappelijke beleidsvoering in het economisch systeem 

aandacht kregen. Ook hij zag de wortels voor alle vormen van rati-

onalisatie – een begrip dat in Europa voor het wetenschappelijk 

management gehanteerd wordt – als ontsproten aan de ‘geniale 

Amerikaan, F.W. Taylor’.

Het congres moet een boeiend geheel zijn geweest. Gedu-

rende tien dagen vonden er de gehele dag voordrachten en debat-

ten plaats. De deelnemers waren van hoog niveau en zonder 

uitzondering zeer geëngageerd. Bij het lezen van de verslagen van 

de discussies raakt men onder de indruk van de degelijkheid én de 

wellevendheid waarmee het gesprek gevoerd werd. Het is niet goed 

te verklaren dat het Congres – dat toch enige omvang had – in de 

geschiedenissen van die tijd nooit enige vermelding krijgt.6
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Neurath had zijn eerste optreden in Nederland achter de rug. Het 

contact met de beide Mary’s – Mary van Kleeck en Mary Fleddérus7 

– zou duurzaam blijken te zijn. Hij legde contacten om spoedig in 

Nederland een vestiging van zijn beeldstatistisch instituut van de 

grond te krijgen. Dat lukte dankzij de samenwerking met professor 

N.W. Posthumus, toen verbonden aan de Universiteit van Amster-

dam en directeur van de Economisch-Historische Bibliotheek. Er 

kwam een bescheiden permanente tentoonstelling met beeldsta-

tistisch werk van Neurath in wat genoemd werd een ‘Museum van 

den Arbeid’.8

 Marie Neurath schreef over het Amsterdamse Congres 

in haar bijdrage voor Neurath/Cohen 1973 (p. 61 e.v.). Ook in haar 

herinneringen (Erinnerungen mn) ging zij in op het belang van het 

congres:

‘Es handelte sich um einen Kongreß mit dem Thema ‘World 

Social Economic Planning’. Otto wurde gebeten, einen 

Lichtbildervortrag zu halten und Ausstellungstafeln bei-

zustellen. Das ganze wurde organisiert vom International 

Industrial Relations Institute (iri), der holländischen Leite-

rin Mary L. Fleddérus und der amerikanischen Mitleiterin, 

Mary von Kleeck. Die Adresse des Instituts war Den Haag; 

der Kongreß sollte in Amsterdam stattfinden, mit Teilneh-

mern aus vielen Ländern. In dem Brief meldete Miss von 

Kleeck ihren Besuch an; sie war auf einer großen Rundrei-

se zu allen, die man um Vorträge gebeten hatte, um alles 

gut zu koordinieren. Nach Wien kam sie auf dem Rückweg 

von Rußland, von dem sie gewaltig beeindruckt war. Wir 

hatten monatelang zu tun mit den Vorbereitungen; das 

Thema, das Otto behandeln sollte, war die Produktionska-

pazität der Welt. Es kamen interessante Leute aus Ost und 

West, das ganze war hervorragend organisiert, Otto war 

voll des Lobes.

[...]

Diese beiden Marys wurden dann, in den kommenden 

schweren Jahren, etwas wie Schutzengel für uns. Miss 
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Fleddérus, die Holländerin, kam mehrmals nach Wien, 

und es entwickelte sich großes Vertrauen, Otto besprach 

mit ihr seine Sorgen. Ich habe ihn nie wieder so deprimiert 

gesehen wie 1932; es konnte nicht lange mehr gut gehen in 

Österreich, eingekeilt zwischen Mussolini und der Hitler-

drohung – aber wohin? Wir hatten die Freunde in Holland; 

in dem schönen alten Haus an der Herengracht, wo die Hi-

storisch-Ökonomische Bibliothek untergebracht war, hatte 

ich 1931 ein paar Wochen gearbeitet, und Miss Fleddérus 

sorgte für eine jüngere Dauerassistentin.’

De betekenis van de toespraak in Amsterdam werd ook door Paul 

Neurath in zijn biografische schets van zijn vader onderkend (zie 

 Neurath, Nemeth 1994, p. 73). In Marie’s bijdrage voor Neurath/

Cohen en ook in haar herinneringen maakte zij nog melding van 

het feit dat op de zondag dat het congres zou beginnen de wandpla-

ten die Neurath voor het congres had gemaakt nog niet beschik-

baar waren, maar al wel op het station van Amsterdam in het 

depot waren opgeslagen. Zij vermeldde dit feit om de charme van 

Neurath te illustreren, én dat Neurath er in slaagde op zondag toch 

de beschikking te krijgen over de platen: ‘We had prepared an inte-

resting series of charts. Otto arrived in Amsterdam, but the charts 

were not there. It was Sunday. Everything is closed on Sunday, Otto 

was told. But he went to the station. He found a man in the freight 

office who had forgotten to take something home and had just 

arrived with his keys. Otto saw our crates. “But dear man, you are 

here and I am here and there are the crates I need urgently, why not 

allow me to take them away in a taxi? I shall give you all the signa-

tures you need and my eternal gratitude.” The good man could not 

resist for long, and Otto got his crates’ (p. 61).

Na het Congres in Amsterdam werd een poging gedaan een ‘World 

Social Economic Center’ tot stand te brengen. Vanuit Nederland 

was W.F. Wibaut, de Amsterdamse, sociaal-democratische oud-wet-

houder, ten nauwste bij de voorbereiding betrokken. Ook Neurath 
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nam deel aan de voorbereidingsgroep van het Center. De eerste 

die afhaakte, was de Frankfurter Friedrich Pollock. Het initiatief 

was hem te zeer gericht op het populariseren (onder invloed van 

Neurath?) waardoor hij vanuit het Institut für Sozialforschung in 

Frankfurt (waar Pollock directeur was) verdere deelname niet kon 

verantwoorden.9 Het World Social Economic Center is, door gebrek 

aan financiering, er nooit gekomen. Wibaut zou tot aan zijn dood 

in 1936 bij het werk van Neurath betrokken blijven. In 1934 publi-

ceerde hij nog een boekje dat sterk door het Amsterdamse congres 

geïnspireerd was onder de titel: W.F. Wibaut, Ordening der Wereldpro-

ductie, Arbeiderspers 1934, Amsterdam. Van het boekje verscheen 

bij Allen and Unwin in Londen een Engelse vertaling onder de titel: 

A World Production Order.

Het iri zou nog voortbestaan tot aan het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog. Na het Amsterdamse congres werden er nog enkele 

congressen georganiseerd, allemaal iets meer bescheiden van 

omvang. In 1933 vond er in Wenen een bijeenkomst plaats ter 

bespreking van het studiecentrum als follow-up van Amsterdam; in 

1935 was er een General Meeting in Den Haag waaraan van Neder-

landse zijde naast Wibaut ook Jan Tinbergen deelnam. In 1937 vond 

er eveneens in Den Haag een bijeenkomst plaats met als thema 

‘The World’s Natural Resources and Standards of Living’. De laatste 

bijeenkomst, voor zover ik heb kunnen nagaan, had als thema ‘The 

Influence of Government on the Standards of Living’, wederom in 

Den Haag. De Nederlanders Jan Tinbergen en dr. P. Kuin traden op 

als spreker. Op de conferenties in Den Haag was uiteraard ook de 

Haagse crew van Otto Neurath aanwezig. Melding wordt gemaakt 

van de aanwezigheid van Annie Middelburg (van Ginkel), Marie 

Reidemeister, het echtpaar De Kanter en J.G. van Ginkel.
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Noten

1 Het congres werd verslagen in twee forse boekwerken die prachtig 
uitgevoerd werden door iri (World Social Economic Planning – International 
Industrial Relations Institute; ed. M.L. Fleddérus – Den Haag en New York, 
1931) en gedrukt werden bij ‘de Eendracht’ in Schiedam. Ik baseer me bij de 
verwijzingen op dit verslag.
2 Wibauts aandacht voor iri ontstond naar aanleiding van een kran-
tenbericht over de jaarlijkse bijeenkomst van het iri, waarin sprake was 
van ‘de samenhang tusschen bevredigende menselijke betrekkingen in de 
industrie en de wetenschappelijke regeling van productie en consumptie.’ 
(Het Volk 16-9-30). Naar aanleiding daarvan schreef Wibaut een briefje met 
het verzoek om informatie. Een jaar later opende hij dus het Amsterdamse 
Congres en nam er intensief aan deel. 
3 De titel van Neuraths betoog luidde: ‘Das gegenwärtige Wachstum 
der Produktionskapazität der Welt’ (p. 105 van het Verslagboek).
4 De opvatting zoals hier weergegeven, klinkt nu in onze oren natuur-
lijk als naïef en achterhaald. In die tijd was ze zeker niet gewoon, maar ook 
weer niet zo bijzonder. Er bestond in de eerste decennia van de twintigste 
eeuw een groot geloof in de kracht van de technische benadering, om daar-
mee de politieke tegenstellingen te overbruggen.
5 Het begrip ‘Lebenslagerelief’ krijgt in de sociologie van Neurath een 
specifieke plaats. Zie voor een compacte uiteenzetting over Neurath’s so-
ciologie: Andreas Balog, ‘Neurath als systematischer Soziologe’. In: Balog/
Mozetic (hrsg.) Soziologie in und aus Wien, Peter Lang 2004.
6 Het Amsterdamse congres lijkt op het congres dat in juli van 1931 
in Londen gehouden werd en georganiseerd in het Science Museum. Ook 
op dat congres was een aanzienlijke delegatie uit de Sovjet Unie aanwe-
zig. Caldwell (2002, p. 234), die dit vermeldt, noemt het een ‘roadshow 
showcasing Soviet science and the Marxist Interpretation of the history of 
science’.
7 Mary van Kleeck, Amerikaanse econome die in het begin van de vori-
ge eeuw in Amerika streed voor aandacht voor de positie van de werklozen, 
de lage-lonenwerkers en voor sociale zekerheid. Haar strijdmiddel was het 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek waarin ze gedocumenteerd de positie 
van de groepen voor wie zij de aandacht vroeg, in beeld bracht. Later trad 
zij in dienst van de Russell Sage Foundation waar ze veel onderzoek deed 
en uiting gaf aan haar standpunten. Bekend is haar optreden voor de com-
missie van de Amerikaanse senaat waarin ze de Economic Security Act van 
1935 bestreed (Zie bijv. Guy Alchon, Mary van Kleeck’s Passage to The Russell 
Sage Foundation/Philantropy & Charitable Giving. The Aspen Institute, 2000.) Ze 
was voorzitter van de programmacommissie van het Amsterdamse congres 
over ‘Sociale Planning’ (World Social Economic Congres) van 1931 en nauw 
betrokken, samen met Mary Fleddérus bij het Nederlandse i.r.i. 
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De Glasfabriek Leerdam stond bekend om haar vooruitstrevende estheti-
sche opvattingen, die de directeur van de fabriek – P.M. Cochius (was direc-
teur van de fabriek van 1912-1933) – aan de glasproducten ten grondslag 
legde. De opvattingen over de producten werden doorgetrokken naar de 
organisatie en inrichting van de fabriek. Leerdam werd daarmee een van 
de meest vooruitstrevende ondernemingen op het terrein van de zorg voor 
de arbeiders. Mary Fleddérus was hoofd van de personeels- en sociale afde-
ling en werd van daaruit ook international actief.
8 Van Gerwen en Lucassen (in: neha 1989) hebben in hun geschiede-
nis van het Nederlands Economisch Historsich Archief (neha) niet kun-
nen achterhalen hoe het contact precies tot stand gekomen is. Neurath 
maakte platen voor een kleine permanente expositie in Amsterdam 
van de economische ontwikkeling van Wenen en Leiden. Deze pla-
ten bevinden zich nu nog in de collectie van het neha. Van Gerwen 
en Lucassen maken er ook melding van dat Neurath in 1934 op het 
Weense briefpapier de Amsterdamse vestiging vermeldde. Neurath had 
daar, zo zou later blijken, goede redenen voor omdat het hem ook in 
Wenen meer mogelijkheden gaf tot het onderbrengen van zijn boedel 
bij het vertrek naar Nederland. (Zie: Fischer, E.J., J.L.J.M. van Gerwen, 
J.J. Seegers, De Vereeniging het Nederlandsch Historisch Archief 1914-1989. neha, 
1989.
9 Zie voor een contextbepaling van Pollock: Martin Jay, The dialectical 
Imagination. A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 
1923 – 50. London 1973.
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Oorlog�en�levensstandaardontwikkeling

Otto Neurath was vroeg in de eeuw met het thema planning bezig 

en aanvankelijk vanuit een tamelijk pragmatische en utilitaristi-

sche optiek: op welke wijze kon de samenleving de schaarse mid-

delen die er zijn zo goed mogelijk ten goede laten komen aan het 

vergroten van het geluk van zoveel mogelijk mensen? Het was een 

vraagstelling die hij al vanuit het ouderlijk huis had meegekregen 

en die in zijn jongste jaren door zijn vader Wilhelm Neurath en 

de sociaal-filosoof Josef Popper Lynkeus aan de orde werden gesteld 

(Beller 1998). Voor Otto Neurath kwam daar een belangrijke ervaring 

bij. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarin ook hij werd ingelijfd, 

bestudeerde Neurath de oorlogseconomie van de oorlogvoerende 

landen. Daaraan voorafgaand had Neurath tussen 1911 en 1913 in 

opdracht van de Carnegie Endowment for International Peace een 

studie gemaakt naar de oorzaken en de gevolgen van oorlog in het 

Balkangebied. Ook had hij tijdens zijn studie de klassieke samenle-

vingen bestudeerd en in het bijzonder de vraag behandeld hoe de 

economie van die samenlevingen in elkaar zat. Hij ontdekte dat om 

oorlog te voeren een zorgvuldige aanwending van de beschikbare 

middelen noodzakelijk was (hetgeen meestal ook geschiedde) en 

dat in tijden van oorlog een reële economische groei mogelijk was. 

Samenlevingen in oorlog gingen er toe over om hun economieën 

te plannen en Neurath vroeg zich af waarom planning niet ook in 

vredestijd plaats vond?

Neuraths planningsopvatting kende nog een ander ele- 

ment. Hij meende dat een samenleving veel zorgvuldiger met haar 

schaarse middelen zou omgaan wanneer niet alles in geld zou 

worden uitgedrukt. Geld ontnam de dingen de concrete waarde 

en ruilde deze waarde voor een abstracte. In de bepaling van de 

waarde in geld was het elke keer weer de vraag wat in de bereke-

ning werd meegenomen en wat niet. Daardoor, aldus Neurath, 

werd niet voldoende zorgvuldig omgesprongen met de ruil die 

door het geld mogelijk was geworden. Intrinsiek waardeloze zaken 
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werden gewisseld voor waardevolle. Berekeningen van de waarde 

waren vaak zeer onvolledig, opportunistisch bepaald en meestal 

korte-termijn georiënteerd. Aan het geld als zodanig kon je dat 

niet zien. Hij pleitte voor een economie die gebaseerd zou worden 

op een balans van goederen, de zogenoemde Naturalwirtschaft, die 

de Geldwirtschaft zou aflossen en de noodzaak van een Verwaltungs-

wirtschaft doen ontstaan. In plaats van een Geldrechnung ontstond 

een Naturalrechnung. Produktieve middelen werden ‘planmatig’ 

geplaatst tegenover daadwerkelijke behoeften; de eenheid van 

planning was de samenleving als geheel. Deze samenleving werd 

als een Einheit opgevat; de besluitvorming zou op Einheitliche Bera-

tung moeten zijn gebaseerd. Voor Neurath leidde dit niet vanzelf-

sprekend tot een door de staat beheerste samenleving. Hij zag zeer 

wel plaats voor het particulier initiatief en maatschappelijke inter-

mediaire organisaties. Ze moesten zich uiteraard wel verplicht 

voelen aan een macro-afgestemde maatschappelijke en economi-

sche ontwikkeling. Het geld zou niet in zijn geheel moeten worden 

afgeschaft, maar de betekenis ervan zou drastisch moeten worden 

teruggebracht. In dit verband introduceerde Neurath het – ook nu 

nog veel gehanteerde begrip – van de maatschappelijke orkestratie 

(concerted action).

Neurath benaderde de planning vanuit een technische 

optiek. Hij beschouwde zichzelf, zoals we gezien hebben op het 

Amsterdamse congres, als een Sozial Ingenieur, een begrip dat later 

vanuit het Amerikaanse sociologische denken (bijvoorbeeld via 

Robert K. Merton) en door Karl Popper (‘piecemeal technology’) 

bekend zou worden, maar dat zoals we bij Neurath zagen, al eerder 

in gebruik was. Neurath meende dat technisch en economisch 

denken moest samengaan. Voor hem was het technisch denken 

sterk verbonden met het bewust, planmatig vormgeven, liefst zelfs 

berekend. Daarbij was het voor hem eveneens vanzelfsprekende 

dat er instrinsieke tekorten in de kennis zullen blijven bestaan en 

dat bij planning daar rekening mee moet worden gehouden. Naast 

de techniek van de machines kende hij ook de techniek van de ont-

wikkeling van de samenleving, de Gesellschaftstechnik.
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Neurath schreef over planning. Levensgeluk, levensstan-

daard en levensstijl waren voor hem belangrijke concepten. Van 

marxistische benaderingen moest hij niets hebben. Hij was een 

flexibele denker die voor elk probleem meer dan één oplossing 

zag maar die tegelijk meende dat elk probleem – wanneer men het 

wilde oplossen – ook oplosbaar was. Voor Neurath was planning 

een noodzakelijke voorwaarde voor een rechtvaardige samenle-

ving. De abstracte markt, de geldeconomie, was een verkwistende 

economie die de waarde van de dingen niet herkende. De recht-

vaardige samenleving was de voorwaarde voor een democratische 

samenleving. Zonder rechtvaardigheid geen democratie.

Neurath werd in het begin van de jaren twintig een belang-

rijk referentiepunt in het toen opkomende planningsdebat waar 

andere Weense denkers, zoals Ludwig von Mises (1919) en Friedrich 

A. Hayek (1899-1992), prominente posities in betrokken en die tot 

op de dag van vandaag onderdeel uitmaken van het gesprek over 

planning en sturing in onze samenleving. De geschiedenis daar-

van is nog niet geschreven, ook al verschenen er in de afgelopen 

jaren interessante bijdragen. Een voorbeeld is Bruce Caldwell, die 

in zijn studie over Hayek (Caldwell, 2004) Neurath tegenkwam. Bij 

Caldwell is te vinden dat Hayek nog ooit overwogen zou hebben 

deel te nemen in de Wiener Kreis maar daar van afgezien had van-

wege ‘the absurd, economic views of Otto Neurath’. In de prelude 

van het planningsdebat, waarin later met name Hayek zou domi-

neren, ging Caldwell in op de discussie tussen Ludwig von Mises en 

Otto Neurath. Von Mises reageerde met afschuw op de zienswijze 

van Neurath en bestempelde deze als ‘reine Phantasie’. Het ontbre-

ken van een markt en de marktwerking zouden altijd leiden tot 

sub-optimale allocatieprocessen, tot een woekering van de bureau-

cratie en tot een verstarring van de samenleving. Hayek zou verder 

in de jaren dertig van zich doen spreken. Op dat moment waren de 

ontwikkelingen in Rusland echter al zo ver gevorderd dat die empi-

rie over ‘planning’ niet over het hoofd kon worden gezien en ook 

niet meer als een overgangsverschijnsel kon worden afgedaan.

In de loop van de jaren verfijnde Hayek zijn argumentatie 
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door te wijzen op onder andere de informatieproblematiek die bij 

planning ontstaat, de onmogelijkheid van een prijsmechanisme 

en de gevolgen die planning uiteindelijk zou krijgen voor de per-

soonlijke vrijheid van mensen in de geplande samenlevingen. Deze 

benaderingen zouden samenkomen in zijn bekende The Road to 

Serfdom (Hayek 1944). Dit laatste boek was in zekere zin ook een 

reactie op het werk van een andere gevluchte Midden-Europeaan: 

Karl Mannheim. Mannheim schreef een boek onder de titel Man 

and society in an age of reconstruction: studies in modern social struc-

tures (London 1940). Mannheim hield opnieuw een pleidooi voor 

planning om daarmee de individuele vrijheid te waarborgen en de 

ongebreidelde kracht van het monopoliekapitalisme te beheersen 

en zodoende fascisme te voorkomen. Mannheim keerde het argu-

ment van Hayek om: planning is de garantie voor vrijheid.

In Nederland maakte Mannheims studie indruk en werd 

veel geciteerd (zie Duyvendak 1999, p. 46). Zowel Mannheim als 

Hayek werden door Neurath ernstig gekritiseerd. Mannheim al 

in 1930 naar aanleiding van zijn boek Ideologie en utopie, dat Neu-

rath als burgerlijk marxisme typeerde. In zijn boek beschreef 

Mannheim de kennissociologie, waarbij hij erop wees dat de bewe-

ringen van een sociaal-wetenschapper beïnvloed worden door zijn 

sociale positie, en dat deze door analyse zijn te corrigeren. Neurath 

verwees deze opvatting naar de prullenbak omdat ze metafysisch 

en dus niet te funderen was. Hayeks Road to Serfdom trof hetzelfde 

lot (Neurath 1945). Volgens Neurath overdreef Hayek en maakte hij 

van planning een karikatuur. Hayek ‘denkt nie an Planung als ein 

kooperatives Bemühen, das auf Kompromissen basiert. Darüber 

hinaus hält er es für seine Pflicht, beim Kampf gegen den Totali-

tarismus die Planung mitzubekämpfen und den Wettbewerb des 

Marktes zu unterstützen.’ Neurath betoogde ten gunste van een op 

samenwerking berustende wereldplanning, waarin verantwoorde-

lijkheid voor het geluk van allen het uitgangspunt was. Hij verweet 

Hayek pseudo-rationalisme, omdat hij veronderstelde dat er voor 

de problemen die hij beschreef slechts één oplossing zou zijn. Het 

is jammer dat het debat tussen Neurath en Hayek door de dood 
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van Neurath werd afgebroken. In Neuraths agenda stond een bij-

eenkomst met Hayek gepland!

Otto Neurath zag planning als een benadering waarbij 

besluitvorming wordt gebaseerd op maatschappelijke orkestra-

tie, die de bodem moest leggen onder de te nemen beslissingen 

en slechts deels gebaseerd zou kunnen worden op wetenschappe-

lijke inzichten. Dat de kennis waarover de mens beschikte slechts 

partieel was, was voor Neurath een uitgangspunt. Ook al was enig 

vooruitgangsdenken hem niet vreemd, hij geloofde niet in een 

beheersing van de werkelijkheid door middel van wetenschap en 

daarmee samenhangende rationaliteit. De onvolmaaktheid van 

de kennis aanvaardde hij als een gegeven. Deze onvolmaaktheid 

zou evenwel geen excuus voor besluiteloosheid mogen zijn. Even-

min mocht de beslisser de ogen sluiten voor de realiteit en voor 

de kennis die daarover beschikbaar was. Ook moest worden gepro-

beerd voortdurend te leren van welk effect een besluit, en meer 

algemeen: het menselijk handelen, op de wereld had. De weten-

schap kon zeker bijdragen aan de kennis van de dynamiek in de 

wereld, maar de wetenschappen konden de beslissingen die geno-

men moesten worden niet dicteren. Elke voorstelling van zaken die 

het deed voorkomen dat er op basis van wetenschappelijke kennis 

slechts één oplossing mogelijk was, wees hij als rigide en onweten-

schappelijk van de hand. Hij was overtuigd van veelvormigheid 

en die veelvormigheid bood de mogelijkheid om te leren. Neurath 

meende ook dat het dus geen schande was dat voor sommige beslis-

singen geen ander motief was dan de keuze, hetzij gemaakt door 

democratische procedures toe te passen, hetzij door te tossen 

– zolang die regel maar door alle deelnemers aan de besluitvor-

ming werd geaccepteerd (zie Nemeth-Stadler, 1996). Deze benade-

ring van planning en besluitvorming betekende voor Neurath geen 

willekeur. Hij vond dat beslissers zich een beeld moesten vormen 

van wat ze wilden om daarvoor een zo goed mogelijke adstructie 

te kunnen geven. Hij beschouwde het als een vanzelfsprekendheid 

dat je naar bevind van zaken en in overeenstemming met de actu-

ele stand van de kennis handelde. Wetenschappers moesten er dan 
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ook naar streven samenhang te brengen in dat wat ze wisten, en 

die kennis zo te ordenen dat ze ook benut kon worden. Denken in 

Einheit in de wetenschap beoogde deze samenhang; de encyclopedie 

als vorm van kennisordening en als een bruikbaar instrument.

In die benadering paste eveneens zijn aandacht voor de 

beeldstatistiek, die immers ook mocht worden opgevat als een 

didactiek van de besluitvorming: probeer de beslissers, onder wie 

de stemgerechtigden in een democratie, goed te informeren over 

de samenhang en eigenschappen der dingen. Met de beeldstatis-

tische benadering maakte Neurath gestileerde afbeeldingen van 

grote problemen die nog ‘net’ te begrijpen waren en die ook nog 

redelijk klopten zonder dat ze aanspraak maakten op maximale 

precisie. Moest besluitvorming democratisch gedragen worden, 

dan behoorden de beslissers zich ook in te spannen de vraagstuk-

ken voor zoveel mogelijk mensen duidelijk te maken. Deze opvat-

ting en de uitwerking daarvan in de Weense methode en later de 

Isotype waren aanleiding Neurath ook als democratisch verlichter 

te typeren (zie Apitzsch 1993).

In 1942 vatte Otto Neurath zijn denken over planning nog 

eens samen. Om misverstanden rond zijn democratische gezindheid 

te voorkomen gaf hij zijn artikel de titel mee International planning 

for freedom. Hij probeerde er zo redelijk mogelijk in uiteen te zetten 

hoe hij planning opvatte, maar tegelijk ook aan te geven dat het 

niet dé oplossing was voor alle problemen waar een samenleving 

mee worstelde. Zo noemde hij onder andere het ongelijkheidvraag-

stuk. Ook in een geplande samenleving konden rijke naast minder 

rijke mensen bestaan. Privé-eigendom was niet in strijd met sociale 

planning, zo meende hij. De vrijheid liep bij planning gevaar wan-

neer de vrijheid slechts als een middel werd gezien en niet als een 

waarde op zich. Dat is nu juist wat hij voorop plaatste: democra-

tie, persoonlijke vrijheid en onafhankelijkheid waren waarden die 

door planning gerealiseerd en niet geëlimineerd moesten worden. 

Dat was zijn antwoord aan Hayek. De persoonlijke vrijheid maakte 

Neurath concreet door aan alle burgers het recht toe te kennen 

verscheidene loyaliteiten te hebben: in het gezin, de dorpsgemeen-
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schap, de kerk, de politieke partij, de internationale organisatie en 

uiteindelijk de staat. Er mocht niet maar één loyaliteit zijn. Dat leek 

Neurath het beste wapen tegen onderdrukking en beperking van 

de bewegingsvrijheid van het individu. De vrijheid moest geregeld 

worden: ze ontstond in een samenleving niet vanzelf, en voor Neu-

rath betekende dat eveneens dat ze bewaakt moest worden door ze 

te monitoren.

Een ander misverstand dat hij trachtte te elimineren was, 

dat planning de toekomstige samenleving zou voorspellen. In zijn 

opvatting over ‘the history of the future’ zou de onbepaaldheid de 

belangrijkste karakteristiek zijn. We weten immers maar iets over 

een beperkt aantal determinanten. Belangrijk leek hem dat we in 

ons denken voortdurend rekening houden met de omstandigheid 

dat er geen monocausale en dus monofuturistische ontwikkeling 

is. Neurath sprak van plurifuture en wanneer we ons niets anders 

kunnen voorstellen dan slechts één toekomst, dan was dat vooral een 

gevolg van ons gebrek aan voorstellingsvermogen. Ook met terug-

werkende kracht werkte het niet: Neurath meende dat ook in de 

‘history of the past’ het onmogelijk was de situatie uit de vijftiende 

eeuw af te leiden uit wat we weten over de zestiende eeuw. Zonder 

expliciet op dit onderwerp in te gaan polemiseerde Neurath hier 

met mensen als Popper die planners van historicisme betichten.

Neurath stelde dat het vraagstuk van vrede ten nauwste 

met dat van planning samenhing. Vrede kon niet bereikt worden 

op het niveau van de nationale staten, en (partiële) samenwerking 

op een internationaal niveau zag hij als noodzakelijk. Hij meende 

dat een burgerrecht op migratie het meest effectieve wapen was 

tegen onderdrukking van mensen en hij dacht dat na de beëindi-

ging van de oorlog – misschien eerst beperkt – afspraken gemaakt 

zouden gaan worden die in die richting gaan. Hij zag een wereld-

staat niet als een realiteit, maar de betekenis van de nationale 

staten zou zeker afnemen bij een versterkte humaniteit.

Naast de nationale staat zag Neurath veel meer overlap-

pende structuren (overlapping institutions) ontstaan. Als voorbeeld 

noemde hij de Rijn die van meer nationale staten was en die een 
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gezamenlijk beleid noodzakelijk maakte. Hij zag ook dergelijke 

configuraties voor bijvoorbeeld taal en cultuur, om te bereiken 

dat deze niet noodzakelijkerwijs in het procrustesbed van de – toe-

vallige – nationale staat geperst moesten worden! Maar ook voor 

het spoorwegenstelsel meende hij dat een supranationale autori-

teit op korte termijn noodzakelijk zou blijken te zijn. Thema’s die 

vroegen om verstandige sociale planning en die niet aan de markt 

konden worden overgelaten. Burgers werden aldus betrokken bij 

verscheidene organisatorische configuraties en niet slechts bij de 

nationaal-statelijke die territoriaal alles beheerste. Voor Neurath 

was macro-planning dus ook altijd internationale planning – niet 

in een vaste structuur, maar afhankelijk van aard en onderwerp 

in wisselende configuraties. Neurath meende dat de empirie van 

met name de oorlogseconomie hem gelijk gaf wanneer hij pleitte 

voor planning. In plaats van te plannen voor oorlog kon toch ook 

gepland worden voor edele doelen?

In zijn utilitaristische visie pleitte hij voor de planning van geluk. 

Geluk viel te kwantificeren en in Neuraths opvatting kon de staat 

het geluk van de burger niet garanderen, maar er wel alles aan 

doen om dat geluk te bevorderen. Het nastreven van geluk voor 

eenieder moest de inzet zijn van het overheidsbeleid en dus van 

de sociale planning. Neurath bepleitte dat de discussie over geluk 

en het onderlinge verschil in geluk gevoerd moest worden aan de 

hand van kennis. Hij meende dat het met zijn statistische technie-

ken goed mogelijk was om verschillende empirische gelukssilhouet-

ten te maken die vervolgens onderwerp van beraad konden zijn. Dat 

kon leiden tot algemene keuzen, maar ook tot opties voor burgers: 

niet iedereen definieerde zijn geluk op eenzelfde wijze. Bij het ont-

werp van gewenste silhouetten konden geluksbevorderende facto-

ren (bijvoorbeeld meer geld) met gelukshinderende (smerig werk) 

verbonden worden en zo zouden interessante saldo’s ontstaan. Uit-

sluitend denken in geld maakte een dergelijke benadering onmoge-

lijk – geld verwaarloosde een groot aantal wezenlijk factoren zoals 

het lange-termijneffect van beslissingen. Neurath noemde hier met 
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name het milieu. Onderzoek en het confronteren en vergelijken van 

ervaringen waren de belangrijkste mechanismen die Neurath in 

zijn sociale planning aan het werk wilde zien. Beslissingen kwamen 

dan overigens niet vanzelf tot stand: dat bleef ook voor de man van 

de wissenschaftliche Weltauffassung een zaak van common sense. Weten-

schappers en adviseurs konden alternatieven bedenken en deze een 

waardepredicaat meegeven; er rolde echter niet automatisch een 

juist besluit uit. Wel meende hij dat er betere beslissingen konden 

worden genomen door maximaal gebruik te maken van de beschik-

bare kennis. In een ordelijke samenleving was planning niet meer 

weg te denken, althans zo zag Neurath het in 1942. 

Is Neurath in een van zijn laatste beschouwingen over 

planning accenten anders gaan leggen? Danilo Zolo (1989) meent 

dat de ‘jonge’ Neurath zich in eerdere publicaties toch wel bezon-

digd heeft aan een meer centralistische visie op planning en dat 

hij in het artikel in 1942 veel meer het realiseren van algemene 

democratische waarden door middel van planning benadrukte. In 

het laatste stuk legde hij meer nadruk op het feit dat planning in 

een democratische samenleving altijd op compromissen zal zijn 

gebaseerd.
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Neurath�socialiseert�München:�1919

Aan het einde van de door beide landen verloren Eerste Wereld-

oorlog moesten zowel Oostenrijk als Duitsland een ander land 

worden. Oostenrijk werd teruggebracht tot een klein land met een 

grote hoofdstad en werd een republiek. De keizer was passé. Duits-

land werd eveneens gekortwiekt en veranderde, na stevige interne 

strijd, van een autocratische keizersstaat in een democratische 

republiek. Deze veranderingen gingen niet zonder slag of stoot 

– zeker niet in Duitsland.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Otto Neurath onder 

de wapenen. Hoe zou het anders hebben gekund: een man in de 

kracht van zijn leven en recht van lijf en leden. Maar hij wist in 

die jaren toch zijn eigen weg te gaan: hij bestudeerde de econo-

mie van het oorlog voeren, definieerde dit als een afzonderlijk 

terrein van studie en wist er een onderzoeksinstituut voor opge-

richt te krijgen. Otto Neurath ontdekte op grond van empirische 

analyses dat oorlogvoering voor het land in kwestie economisch 

gesproken zeker niet altijd tot verlies leidde. Hij meende zelfs te 

kunnen zeggen dat de economische groei toenam ten gevolge van 

de geconcentreerde inspanning die in een dergelijke omstandig-

heid door een land geleverd werd. Kenmerk van die oorlogssituatie 

was dat de economie meestal gepland was. De overheid trok zich de 

ordening aan: bedrijven kwamen onder staatsgezag te staan en de 

overheid distribueerde de schaarse consumptiegoederen. Neurath 

ontleende aan die ervaringen een sterk argument voor planning en 

socialisatie van de productiemiddelen. Voor Neurath was dat niet 

op grond van ideologische argumenten, maar louter en alleen op 

basis van praktische en empirische overwegingen. Hij beschouwde 

zichzelf als een sociaal-ingenieur met als adagium dat te benut-

ten wat beter werkte. Hij wist overigens wel dat hij een normatief 

uitgangspunt hanteerde bij het vergelijken van wat de beste maat-

schappelijke ordening kon teweegbrengen: hij wilde het levensge-

luk van alle mensen zoveel mogelijk vergroten.
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Otto Neurath was ook een utopist die geloofde in een betere samen-

leving waarin het individuele geluk van mensen zou kunnen 

worden vergroot door gerichte en geleide ontwikkeling. Hij was 

een man van de ‘maakbaarheid’. Het omgekeerde van maakbaar-

heid leidde tot fatalisme en dat was volgens Neurath alleen maar 

een te verdedigen standpunt wanneer je het zelf goed genoeg had 

en je je dat standpunt kon permitteren. Hij was geen marxist en 

verwierp de gedachte dat de bestaande samenleving omvergewor-

pen moest worden om vervolgens tot een meer aanvaardbare te 

komen. Ook geloofde hij niet in de vanzelfsprekende ondergang 

van dat kapitalisme. Hij trachtte vormen te vinden van geleidelijke 

beheersing van de wildgroei die het kapitalistische stelsel veroor-

zaakte. 

Een andere tijd- en plaatsgenoot van Neurath – welis-

waar twintig jaar jonger – was Karl Popper. Met zijn The Poverty of 

Historicism (in 1944 officieel gepubliceerd, maar de eerste versies 

schreef hij in de tweede helft van de jaren dertig in Wenen) re-

kende hij af met het utopisch planningsdenken, dat hij met Plato 

en Hegel verbond, en waarmee in zijn tijd marxisme en fascisme 

werden geassocieerd. Popper wees dit omvattende planningsden-

ken1 af maar liet wel ruimte voor wat hij noemde piecemeal social 

engineering. Hacohen (Hacohen 2000) meent in zijn studie naar de 

achtergronden van het werk van Popper te kunnen zeggen dat in de 

eerste versies van Poverty, die Popper omstreeks 1935 schreef, hij bij 

het schrijven van zijn kritiek vooral Neurath voor ogen had. Popper 

zag, evenals von Mises en Hayek dat deden, Neurath als de verper-

soonlijking van de bureaucratische planner, die als gevolg van die 

planning voor het hogere doel een onvrije samenleving zou accep-

teren. Popper had echter Neurath evenzeer kunnen typeren als een 

piecemeal social engineer. Immers, ook Popper is er niet in geslaagd een 

demarcatieprincipe te introduceren waarmee piecemeal-veranderin-

gen van ‘andere’ veranderingen onderscheiden kunnen worden.

De tijd waarin dit alles zich afspeelde, was een periode van 

indrukwekkende maatschappelijke en culturele veranderingen. 
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De teloorgang van keizerrijken, de opkomst van een nieuwe maat-

schappelijke elite, een succesvol kapitalisme dat tegen zichzelf 

beschermd moest worden, wetenschappelijke en technische inno-

vaties, de opkomst van nieuwe beroepsgroepen als bijvoorbeeld de 

ingenieurs zijn elementen voor de verklaring waarom ook op het 

terrein van de rol van de staat en de instrumentatie van het poli-

tieke handelen nieuwe wegen zouden moeten worden bewandeld. 

Zo dacht althans Neurath, en hij niet alleen. Het gold bijvoorbeeld 

ook voor de Duitse industrieel-literator-politicus Rathenau2 – een 

van die raadselachtige figuren uit het begin van de twintigste eeuw. 

Neurath en Rathenau benaderden het vraagstuk vanuit geheel 

verschillende maatschappelijke posities. Beiden meenden dat het 

overdragen van het technische denken op politiek en bestuur-

lijk handelen meer vruchten zou afwerpen dan het ideologische 

denken, dat tot dan toe dominant was. Techniek was vernieuwend, 

innovatief. En waarom zou het bestuurlijk systeem in de samenle-

ving daar niet evengoed van kunnen profiteren?

Het was de tijd die we nu de moderniteit noemen. De 

‘modernen’ waren op alle maatschappelijke terreinen aan de win-

nende hand. De onvermijdelijke onttovering van de wereld die Max 

Weber voorzag, kwam met rasse schreden dichterbij! Wenen was 

voor meer dan één van die ontwikkelingen een magisch centrum. 

Op vrijwel elk terrein van de moderniteit leidden sporen naar 

het Wenen van het einde van de negentiende en het begin van de 

twintigste eeuw (Everdell 1997). Om de wetenschapsbeoefening 

in de twintigste eeuw te begrijpen kan men niet om de beteke-

nis van Wenen heen (Janik/Toulmin 1973; Schorske 1980; Nautz/

Vahrenkamp 1993).

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het Walther Rathenau die in 

Duitsland een belangrijk aandeel kreeg in de leiding van de oor-

logseconomie (zie bijvoorbeeld Schulin 1979). In de ‘keizerlijke oor-

logsregering’ werd hij – van 1914 tot 1915 – verantwoordelijk voor 

de zekerstelling van de natuurlijke hulpbronnen die de basis vorm-

den voor de industriële productiecapaciteit. Ook Rathenau defini-
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eerde zichzelf als een technisch denker, en meer nog dan Neurath 

had hij het recht dat te vinden. Rathenau was elektrotechnicus, en 

vele jaren in verschillende hoedanigheden betrokken geweest bij 

de uitbouw van de aeg-Werke die zijn vader aan het einde van de 

negentiende eeuw opgericht had. Hij leverde belangrijke bijdragen 

aan de technische ontwikkeling.

Maar Rathenau dacht niet slechts technisch vanuit de eigen onder-

neming, maar was zich bewust van de maatschappelijke proble-

matiek: hoe kan een stabiele en rechtvaardige maatschappelijke 

ordening in een kapitalistisch gedreven samenleving worden 

bereikt? Hij deelde met Neurath dezelfde vraagstelling en evenals 

Neurath ging Rathenau deze vraagstelling pragmatisch te lijf. Ook 

hij probeerde zelf antwoorden te formuleren en deze niet te ontle-

nen aan de handboeken van politiek-ideologisch gefundeerde par-

tijen en theoretici.

In zowel het Oostenrijk als het Duitsland van na de Eerste 

Wereldoorlog waren het de links gerichte partijen die er aanvanke-

lijk de boventoon voerden. In de hoofdstad van het gedecimeerde 

Oostenrijk namen de sociaal-democraten de macht in handen. Zij 

vormden aan het einde van de negentiende eeuw al een sterke poli-

tieke stroming – ontwikkelden een heel eigen variant van de soci-

aal-democratie, het austro-marxisme, en deze politieke stroming 

zou in Wenen een decennium lang aan de macht blijven en op heel 

wat terreinen van maatschappelijke ontwikkeling succesvol blij-

ken te zijn.

In Duitsland ging het wat moeilijker. Het duurt vele maan-

den vol met politieke onrust alvorens er een licht-gestabiliseerde 

situatie intrad die bekend zou worden als de Republiek van Weimar. 

In die turbulente periode van de maanden na het uitroepen van de 

Republiek en de totstandkoming van het vredesverdrag van Ver-

sailles wisten Rathenau en Neurath elkaar te vinden.

In de deelstaat Beieren werden de elkaar snel opvolgende 

regeringen steeds extremer. Op 25 januari 1919 bracht Otto Neurath, 

daartoe uitgenodigd, een verslag uit aan de zg. Arbeidersraad van 
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München over de mogelijkheid en wenselijkheid van de socialisatie 

van de productiemiddelen. Neurath noemde dit een Gesellschafts- 

technisches Gutachten – een maatschappijtechnisch advies. Neurath 

stelde dat de socialisatie én het aflossen van het ongeordende kapi-

talistische systeem van productie en de daarmee samenhangende 

op geld gebaseerde economie heel dichtbij waren. Het tot dan toe 

bestaande economisch systeem was volgens Neurath inefficiënt en 

niet in staat de noodzakelijke maatschappelijke consensus te reali-

seren. Arbeiders zouden, zo stelde Neurath, ontevreden blijven ten 

gevolge van de beperkte vooruitgang die zij zouden ervaren, omdat 

de ongelijkheid in de inkomens, de zware fysieke belasting en de 

daarmee samenhangende slechte leefomstandigheden zouden 

voortduren. Stakingen en demonstraties zouden aan de orde van 

de dag zijn en de inefficiency van de maatschappelijke orde werd er 

alleen maar door vergroot. Deze omstandigheden zouden de demo-

cratie voortdurend onder druk zetten, omdat dwang noodzakelijk 

zou zijn om het systeem in stand te houden. Neurath geloofde in de 

redelijkheid die er in de samenleving was: de mensen zouden spoe-

dig inzien dat verandering noodzakelijk en mogelijk was. Dat moest 

dan zonder ideologie. Hij sprak wel van socialisatie, maar in afwij-

king van het socialistisch denken betekende dat voor hem niet dat 

alles in handen moest komen van de staat. Evenmin betekende het 

voor hem dat alles hetzelfde moest zijn en dat alles gemeenschappe-

lijk bestuurd moest worden. Verschillen waren nodig en enige vorm 

van gemeenschappelijke besturing was voor de efficiency noodza-

kelijk, aldus Neurath. De algemene besturing van de samenleving 

kon plaatsvinden door democratische samengestelde raden, maar 

de uiteindelijke besturing van ondernemingen zou op andere prin-

cipes gebaseerd moeten zijn. Planvorming was nodig om productie 

en consumptie op elkaar af te stemmen en volgens Neurath kon dat 

in de geordende Duitse samenleving gemakkelijk worden bereikt. 

De plannen moesten worden ontwikkeld door speciaal daarvoor 

ingestelde instituties die de samenleving opvatten als een groot 

bedrijf. Geld was in die economie nauwelijks nog nodig, zeker niet 

in het maatschappelijk ruilverkeer. Voor Neurath was belangrijk 
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dat de verdeling van de opbrengsten zo werd ingericht dat ook vrije 

tijd als een goed zou wordent beschouwd en dat de mogelijkheid 

werd gecreëerd dat mensen daarin verschillende keuzen konden 

maken. Werkloosheid zou niet meer bestaan, maar verschillen van 

inkomen zouden voor het efficiënt functioneren van de economie 

noodzakelijk zijn.

Bedrijven moesten volgens Neurath volgens de modernste 

principes geleid worden. Ze moesten hoogwaardig en efficiënt pro-

duceren. Het principe van Taylor sprak hem wel aan, maar eigenlijk 

wilde hij het omkeren: pas de mens niet aan aan de productie, maar 

de productie aan de mens. Dat zou in de ondernemingen moeten 

worden ontwikkeld. De invoering van deze omgekeerde Taylor zou 

volgens Neurath al snel kunnen leiden tot een vermindering van 

het aantal te werken uren in de werkweek.

Voor een adequate planning van de economie was kennis onont-

beerlijk. Neurath stelde dan ook voor dat er een goed systeem van 

statisitieken ontwikkeld zou worden waarmee zowel op het macro-

niveau als op het niveau van de afzonderlijke bedrijven scherp 

inzicht bestond in de (actuele) feiten. Openbaarheid van gegevens 

in zo’n economie was een vanzelfsprekendheid: geheimen beston-

den niet.

De ‘technische’uiteenzetting van Neurath maakte zoveel 

indruk dat hij direct werd uitgenodigd om voor Beieren een ‘agent-

schap’ te leiden dat zijn ideeën voor de planning van de economie 

in praktijk zou moeten brengen. Tot dan toe had Neurath zich 

beperkt tot ideeënvorming en reflectie. Nu werd van hem prak-

tisch politiek handelen gevraagd.

In april 1919 verscheen bij Callwey in München Neuraths 

boek onder de titel Durch die Kriegswirtschaft zur Naturalwirtschaft, 

dat de bundeling was van een groot aantal opstellen die hij in de 

voorafgaande jaren had gepubliceerd. In het voorwoord maakte 

hij ons deelgenoot van zijn tweestrijd die aan de beslissing om in 

München uiteindelijk toch de verantwoordelijkheid op te pakken 

is voorafgegaan. Hij schreef:
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‘Das Zaudern und Schwanken der zum Handeln Berufe-

nen, der Rat meiner Freunde und manche Zufälle veran-

lassten mich, endlich nach langem Bedenken das Leben 

der Beschaulichkeit abzuschliessen und das der tat zu 

beginnen, um eine beglückende Verwaltungswirtschaft 

heraufführen zu helfen. Nach mancherlei Zwischenfällen 

wurde ich als Präsident des Zentralwirtschaftsamtes mit 

der Sozialisierung Bayerns betraut. Was ich bisher als Zu-

kunft ersehnte, kann ich nun selbst mitgestalten im Dien-

ste eines freien Volkes, hoffentlich bald im Dienste einer 

freien Welt’ (Geleitwort – Im April 1919 Neurath).

Bij het verschijnen van het boek was Neurath al in München in 

functie – maar het experiment zou geen lange duur hebben. Op 

25 maart werd Neurath benoemd en op 27 maart stelde hij zijn 

plan voor de socialisatie van Beieren voor. Hij had toen een bureau 

kunnen oprichten waarin voldoende deskundigheid was bijeenge-

bracht en dat ook de steun heeft van private ondernemers. De steun 

van Rathenau was voor Neurath van grote betekenis. Rathenau 

materialiseerde zijn steun door een van de leidende personen voor 

het Amt beschikbaar te stellen in de persoon van Oskar Umrath 

(Schulin, p. 99).

In München gebeurde er in zeer korte tijd heel veel. Vanaf 

het einde van de oorlog was het Kurt Eisner die de touwtjes in 

handen had, tot verrassing van velen. Maar Kurt Eisner werd op 

21 februari 1919 geveld door geweerschoten en vanaf dat moment 

was er geen duidelijk leiderschap. Ernst Niekisch trachtte de 

gematigde koers van Eisner voort te zetten. Hij werd verdrongen 

door de communist Leviné, die op 13 april de macht overnam. 

Maar ook dat zou niet lang duren. Op 16 april viel de macht in 

handen van Ernst Toller, wat voor het witte leger vanuit Preus-

sen en Württemberg de aanleiding was om de definitieve aanval 

tegen het oproer in te zetten. Op de 2de mei 1919 was het allemaal 

afgelopen. Er volgden dagen van witte terreur en de poging te 

zoeken naar een andere maatschappelijke ordening was voorbij. 
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Neurath werd gearresteerd en vrij snel daarop volgde de rechtszit-

ting en veroordeling.

In zijn herinneringen schrijft Niekisch over de vitaliteit 

van Neurath. Vanaf het eerste moment dat hij in zijn verantwoor-

delijkheid was aangesteld, vocht hij volgens Niekisch voor elke 

komma, totdat hij elk punt gewonnen had. (Niekisch, Köln 1958, 

geciteerd uit Neurath/Cohen 1973).

Niekisch zou in het proces de belangrijkste verdediger van 

Neurath zijn. Hij benadrukte dat ondanks de communistische lei-

ding die de Beiersche ontwikkelingen gekregen hadden, Neurath 

gewoon zijn werk deed en dat daar op zichzelf niets vreemd aan 

was. Neurath was geen communist maar een maatschappijhervor-

mer met een democratische grondhouding. Het orgaan waarvan 

hij de leider was, was een legaal instituut (Neurath/Cohen 1973, 

p. 28). In de rechtszitting die volgde, lagen schriftelijke pleidooien 

voor van de socioloog Max Weber, van Walter Rathenau en van de 

Oostenrijkse sociaal-democratische vrienden van Neurath die daar 

inmiddels de macht hadden overgenomen.

Hij werd veroordeeld tot anderhalf jaar hechtenis, maar na 

de uitspraak overgeleverd aan de Oostenrijkse regering, met gelijk-

tijdig het verbod ooit nog Duitsland binnen te komen. Hij kwam er 

‘goed’ van af. Verscheidene van de betrokkenen uit de laatste dagen 

hebben de revolutionaire ervaring niet meer kunnen navertellen.
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Het�socialistische�Wenen:�1918 -�1934

Na het uiteenvallen van het Habsburgse Keizerrijk werd Oostenrijk 

grosso modo teruggebracht tot het Duits sprekende gedeelte met 

Wenen als de disproportionele hoofdstad. Voor de Oostenrijkers een 

meer dan traumatische ervaring en een omkering van vrijwel alles 

(Janik/Toulmin 1976). Bij de verkiezingen die in de Eerste Republiek 

gehouden worden, kregen de sociaal-democraten in de stad Wenen 

de meerderheid en in heel het land behaalden ze meer dan een 

derde deel van de stemmen. De socialisten concentreerden zich op 

de stad Wenen. Daar waren de sociale problemen het grootst en 

hadden de sociaal-democraten een stabiele machtspositie. De stad 

had – onder andere als gevolg van het ineenstorten van het keizer-

rijk – te lijden onder een enorme toestroom van vluchtelingen. De 

woningnood en de armoede waren er schrijnend. De austro-mar-

xisten, zoals de Oostenrijkse sociaal-democraten werden genoemd, 

probeerden in Wenen een tegenmodel van de burgerlijk-kapitalis-

tische samenleving in praktijk te brengen en zo te tonen dat een 

andere samenleving die voldeed aan de eisen van humaniteit, wel 

degelijk mogelijk was. Volledige emancipatie van de arbeidende 

klasse, volledige werkgelegenheid en gelijke rechten voor alle bur-

gers waren de doelen. Een klassenloze, politiek bewuste maatschap-

pij zou door een vreedzame revolutie tot stand worden gebracht. 

Niet alleen zou de economische positie van de burgers verbeterd 

dienen te worden, maar door een actief jeugd- en onderwijsbeleid 

zou ‘een nieuwe mens’ dichterbij worden gebracht worden. Sozia-

lismus in einer Stadt werd het Rote Wien. In de staatsordening van 

het nieuw gevormde Oostenrijk had de stad Wenen de positie van 

deelstaat en dus de bevoegdheid tot een eigen systematiek van 

belastingheffing. Dit instrument werd ingezet voor een radicale 

herverdeling van bezit waardoor de stadsregering een omvang-

rijk woningbouwprogramma kon financieren. Deze woningbouw 

werd uitgevoerd volgens een lijn die in die jaren afwijkend was 

van wat er in andere grote steden geschiedde. In tegenstelling tot 
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wat op andere plaatsen, onder invloed van het moderne bouwen 

en nieuwe opvattingen over de functionele stad aan stadsontwik-

keling plaatsvond, werd in Wenen gekozen voor het model van de 

stadsverdichting en de compacte bouw in de vorm van woonblok-

ken. De resultaten daarvan zijn tot op heden zichtbaar: op diverse 

plaatsen in de stad staan grote wooncomplexen die allemaal zicht-

baar maken dat het de Gemeinde Wien was die deze werken tot stand 

bracht. Het meest beroemde van die complexen is de Karl-Marx-Hof, 

tijdens de burgeroorlogachtige schermutselingen van 1934 door de 

arbeiders als een fort verdedigd en door de militairen in naam van 

de nieuwe stadsregering – een voorbode van het nationaal-fascisti-

sche regime – aangevallen.
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Maar het was niet alleen de woningbouw, ook al was en 

is dat het meest zichtbaar. De sociaal-democratische regering ont-

wikkelde programma’s op het terrein van de gezondheidszorg 

en schroomde daarbij niet tot op het microniveau faciliteiten ter 

beschikking te stellen. Beroemd zijn de zogeheten zuigelingen-

pakketten die in de stad werden verspreid onder het motto: ‘Kein 

Wiener Kind darf auf Zeitungspapier geboren werden.’ Zo had elke 

vrouw die een kind ter wereld bracht recht op het zuigelingenpak-

ket dat wasgoed, luiers, onderleggers enzovoort bevatte.

Niet alleen de materiële aspecten hadden de aandacht. 

Veel activiteiten waren gericht op scholing (‘Wissen ist Macht’ was 

een van de parolen) en de ontwikkeling van een politiek demo-

cratisch bewustzijn. Cultuur werd beschouwd als een belangrijk 

ontmoetingsmoment van alle bevolkingsgroepen. Deelname aan 

culturele activiteiten werd bevorderd. Van belang is dat ook grote 

delen van de niet-socialistische Weense bevolking deze doelen 

onderschreef en er in het openbaar verantwoordelijkheid voor 

nam. Zo verbonden bijvoorbeeld Sigmund Freud, Alma Mahler, 

Robert Musil – om enkelen te noemen – hun naam aan pamflet-

ten die de Weense bevolking opriepen tot geestelijke en culturele 

weerbaarheid.

In de jaren van het Rote Wien was Otto Neurath actief 

op voor hem nieuwe terreinen. Na zijn uitzetting uit Duitsland 

stortte hij zich op de maatschappelijke opbouw van Wenen. 

Hij werd General-Sekretär van een Siedlungsvereniging. Een soort 

woningbouwcorporatie die arbeiders ondersteunde bij het 

ontwikkelen van plannen voor nieuwe woonwijken. Neurath 

werkte nauw samen met architecten en stadsontwikkelaars 

en vanuit die tijd dateerde de intense relatie met zijn vriend-

architect Josef Frank  3 en vriendin en architect Grete (Schütte-) 

Lihotzky  4. Neurath stortte zich in het debat over de architectuur 

en de stadsontwikkeling. Hij zocht contact met de moderne archi-

tecten in ciam-verband, maar die relatie werd uiteindelijk niet 

veel: met Le Corbusier verschilde hij teveel van mening en de archi-

tecten discussieerden liever onder elkaar…
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Na het werk aan de stadsontwikkeling ging Neurath op in 

wat hij de beeldstatistiek noemde. Hij ontwikkelde zich tot volks-

opvoeder en maakte furore met zijn statistieken die gebaseerd 

waren op genormaliseerde afbeeldingen, waarin aantallen beeld-

symbolen, door Neurath ‘Signaturen’ genoemd, de plaats innamen 

van cijfers. De beeldsymbolen kennen we nu als pictogrammen. 

De pictogrammenbenadering, waar wij nu zo vertrouwd mee zijn, 

was het geesteskind van Otto Neurath. In hetzelfde jaar waarin het 

Amsterdamse congres plaatsvond, werd Neurath door de Russische 

regering gevraagd een instituut op te zetten, opdat ook in Rusland 

de statistieken over de eerste vijfjarenplannen volgens de princi-

pes van Neurath zouden worden gemaakt. De oprichting van de 

Weiner Kreis vond ook plaats in de jaren van het ‘rote Wien’.

Karl Polanyi zou later in zijn beroemde boek The Great 

Transformation (London 1944) het rode Wenen als een van de inte-

ressante en succesvolle voorbeelden van politiek maatschappelijke 

interventie typeren. Naar zijn opvatting werd in Wenen effectief in 

de liberaalkapitalistische maatschappij ingegrepen zonder de eco-

nomische kracht en vitaliteit daarvan aan te tasten. Door de finan-

ciering van de werkloosheidsuitkeringen uit de staatskas, door de 

investeringen in de woningbouw werd de economie keynesiaans 

avant la lettre gestimuleerd en werd deze deels zelfonderhoudend.

Maar Wenen was Oostenrijk niet. De verkiezingen van 

1927 maakten de sociaal-democraten nog sterker, maar ook de poli-

tieke tegenwind nam in kracht toe. Vanaf die tijd werd het regeren 

steeds moeilijker; de politieke tegenstellingen verhardden. Toen in 

1929 de economische wereldcrisis uitbrak, toevalligerwijs uitgelokt 

door een Oostenrijks bankfaillissement, die als een lawine om zich 

heen greep, was er voor de sociaal-democraten geen houden meer 

aan. De verdeeldheid in eigen kring en de daarmee gepaard gaande 

besluiteloosheid verzwakte de austromarxisten.5 Het fascisme was 

in opmars en aan de winnende hand. De sociaal-democratische lei-

ders en de intellectuele elite werden verjaagd.

Vanaf 1934 was het vertrek uit lijfsbehoud van alles wat 

socialistisch/links/joods en intellectueel was een veel gemaakte 
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keuze. Otto Neurath was als half-jood en politiek getekende figuur 

een van de eersten die het land verliet  6. Hij vestigde zich in Neder-

land: Den Haag werd zijn domicilie, totdat de Duitse bezetting van 

Nederland in 1940 een feit werd.
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Noten

1 Otto Neurath had met aristocratisch-autoritaire denkers als Plato al 
afgerekend in zijn omvangrijke opstel ‘Lebensgestaltung und Klassenkamp’ 
dat hij in 1928 schreef voor de bundel van Max Adler,  Neue Menschen, Berlin 
1928. (Opgenomen in gw, Band 1.) In dat artikel gaat Neurath ook uitge-
breid in op zijn voorkeur bij de ‘oude denkers’ voor Epicurus. Met Epicurus 
‘bleibt kein Gott, kein Leben nach dem Tode, kein kategorischer Imperativ, 
nichts was die Menschen beherrschen könnte. Sogar von der Macht wissen-
schaftlicher Hypothesen sucht Epikur Befreiung.’ (p. 286 gw, Band 1)
2 Over Rathenau verschijnen met enige regelmaat nieuwe studies. 
Zo verscheen in 2005 de meest recente biografie van Wolfgang Brenner, 
Walther Rathenau, Deutscher und Jude. Piper Verlag, München 2005.
3 Zie de schitterende monografie van Christopher Long, Josef Frank: 
Life and Work. The University of Chicago Press, 2002. Samen met het boek 
van Eve Blau (zie literatuurlijst) geeft het goed inzicht in Neuraths werk in 
Wenen gedurende ‘das Rote Wien’. De boeken illustreren tevens de belang-
stelling die in de vs voor de thematiek bestaat.
4 Margarete Schutte-Lihotzky (1898-2000) is – als zelfstandig werkend 
ontwerper – vooral bekend geworden door de ‘Frankfurter Küche’ die zij in 
1926 voor een nieuw te bouwen woonwijk ontwierp. Deze keuken was een 
uitdrukking van de rationalisering van het wonen (der Hauswirtschaft) 
zowel naar efficiency bij het werk als naar ruimtebenutting. Deze keu-
ken is tegenwoordig nog in permanente tentoonstelling te zien in het 
Österreichisches Museum fur angewandte Kunst (mak) in Wenen. Grete 
Schütte-Lihotzky heb ik nog kunnen spreken in 1999. Over die ontmoeting 
bestaat een afzonderlijke publicatie.
5 Ik spreek hier over austromarxisten om nog even de aandacht te 
vestigen op deze groep interessante linkse denkers en politici. Leszek 
Kolakowski heeft het austromarxisme geportretteerd in zijn Main Currents 
of Marxism (Volume ii), Londen 1978. Een van de voormannen, Otto Bauer, 
was een persoonlijke vriend van Otto Neurath. Bauer was minister van 
Buitenlandse Zaken toen Neurath in München werd veroordeeld.
6 De facto verliet Neurath het land niet maar kwam hij er niet meer 
naar terug. Gewaarschuwd door Marie Reidemeister op een terugreis uit 
Rusland reisde hij via Zweden naar Nederland.
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Deel 2 

 
Beeldstatistiek 

Neurath als balling in Den Haag: 1934
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Werkoverleg over beeldstatistiek in de serre van de bovenwoning in de 

Haagse Obrechtstraat: v.l.n.r. Reidemeister, Neurath, Scheer en Arntz 
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Leven�in�Den�Haag

Toen Neurath in 1934 moest vluchten en naar Nederland kwam, 

wist hij waar hij terechtkwam. In 1932 had hij er, uit voorzorg om 

de ontwikkelingen in Oostenrijk, een stichting voor de beeldstatis-

tiek opgericht. Mary Fledderus – die we reeds kennen van het Con-

gres – was er de voorzitter van. In 1931 had hij contact gelegd met 

professor Posthumus en in zijn instituut, het Nederlands Econo-

misch Historisch Archief (neha), kreeg hij wat ruimte toegemeten 

om een kleine permanente expositie in te richten voor zijn beeld-

statistisch werk. Neurath dankte de eerste opvang in Den Haag aan 

de gastvrijheid van het iri in de persoon van Mary Fledderus. Zij 

bood Neurath direct onderdak voor zijn instituut. Dat zou niet lang 

duren. Het werk van Neurath nam toe en hij betrok een eigen kan-

toor in de Obrechtstraat. De contacten met het iri, en de vorming 

van de Nederlandse tak van het Weense Instituut in Den Haag, 

waren de belangrijkste reden voor Neuraths keuze voor Den Haag. 

Door het iri kwam Neurath in contact met maatschappelijk geïn-

teresseerde ondernemers, vertegenwoordigers van de vakbeweging 

maar bovenal ook met veel Amerikanen. Vanaf die tijd zou hij in 

het bijzonder betrokken raken bij de Amerikaanse ontwikkelingen 

en kreeg hij door enkele langere verblijven in de Verenigde Staten 

ook veel productieve contacten1.

Neurath kwam niet alleen naar Den Haag. Zijn vrouw, Olga 

Hahn, voegde zich al snel bij hem, gevolgd door medewerkster Marie 

Reidemeister 2. Olga Hahn, die vanaf haar twintigste blind was, 

stierf in 1937 in Den Haag. Enkele maanden na de aankomst van 

Otto Neurath voegde ook de grafisch kunstenaar Gerd Arntz3 zich bij 

hem. Neurath had Gerd Arntz nodig om zijn beeldstatistisch werk 

te kunnen voortzetten. Door het vertrek van Neurath en de sluiting 

van het Weense instituut was Gerd Arntz zonder werk. Neurath wist 

hem te overreden zich ook bij hem in Den Haag te voegen.

Vanuit de voor Neurath vertrouwde basisbezetting pro-

beerde hij het werk voort te zetten en daarvoor opdrachten te ver-
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werven. Dat ging moeizaam en zo kon het niet anders dan dat ze 

van dag tot dag leefden. Neurath heeft daar nooit over geklaagd, 

wel gehoopt dat het beter zou gaan. Dat lukte uiteindelijk, maar na 

1936 toch vooral door opdrachten uit Amerika.

Uit correspondentie van Neurath is op te maken dat hij zich 

vanaf de eerste dag in Den Haag thuis voelde. Hij vond er het dage-

lijkse leven interessant omdat allerlei zaken, vooral de koloniale 

waren, goedkoper waren dan in Wenen. Olga genoot in het bijzonder 

van de Nederlandse pijptabak! En aan contacten ontbrak het niet.

Al voordat hij naar Den Haag kwam, stond Neurath in ver-

binding met het zogenoemde Vredeshuis, een initiatief van onder 

andere de familie De Kanter. Het was gevestigd op de Laan van 

Meerdervoort en er hingen enkele wandkaarten over de economi-

sche ontwikkeling van de werelddelen en de gevolgen die dit had 

voor de machtsbalans. Het Vredeshuis had Neurath al in Wenen de 

opdracht voor de vervaardiging van deze platen gegeven.
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Het Vredeshuis paste in het Den Haag van die tijd: de pacifis-

tische beweging, de aandacht voor de wereldvrede. De wetenschap 

en de wereldvrede waren thema’s die ‘en vogue’ waren. De familie 

De Kanter en het milieu van het Vredeshuis waren voor Neurath in 

de eerste jaren in Den Haag een vast punt. De Kanter zorgde ervoor 

dat Neurath in het eerste jaar van zijn verblijf hier een serie open-

bare lezingen kon geven waar grote belangstelling voor bleek te 

bestaan. Aantekeningen over die avonden zijn bewaard gebleven in 

de bibliotheek van het Vredespaleis (als onderdeel van het beschei-

den archief van het Vredeshuis). De Kanter, zelf jurist, zou Neurath 

ook in allerlei verwikkelingen rondom de stichtingen vanwaaruit 

hij zijn werk deed, bijstaan. Hij was een steun en toeverlaat.

Via de familie De Kanter en het Vredeshuis kwam Neurath 

in contact met de fameuze familie Broese van Groenou 4. Deze fami-

lie stond in contact met veel voor de politiek-maatschappelijke ont-

wikkeling van die tijd belangrijke personen. Met geld dat verdiend 

was in Indië bouwde ze prachtige huizen 5, maar gaf ze ook veel 

steun aan dissonante politieke opvattingen en interessante ideeën-

dragers. Zo was ook Neurath er een geziene gast.

Otto’s vrouw Olga verzorgde voor de familie regelmatig 

filosofiemiddagen. Zij was een hoogbegaafde vrouw die in Wenen 

deel had uitgemaakt van het milieu van de Wiener Kreis en in een 

levendig contact stond met de leden daarvan. Zij werd geroemd 

om haar begripvol conversatietalent, zoals we onder andere in de 

memoires van Carnap, toen een jonge man, kunnen lezen. De filo-

sofiemiddagen vonden plaats in het prachtige huis van de Broese 

van Groenou’s in Scheveningen. Er waren kinderen genoeg om 

Olga in de Obrechtstraat op te halen en weer thuis te brengen.

Neurath ontmoette er Maria Montessori 6, in wie hij zeer 

geïnteresseerd was en met wie hij de pedagogische opvattingen 

deelde. Hij ontmoette er weer de Belg Paul Otlet, met wie hij eerder 

in Wenen een ontmoeting had gehad over Otlets idee voor de 

oprichting van een Mundaneum, een instituut waarin Otlet (en La 

Fontaine) alle kennis van de mensheid wilde bijeenbrengen 7. Otlet 

was tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Nederland gevlucht, met 



58

een Nederlandse vrouw getrouwd en kind aan huis bij de Broeses. 

De kinderen die Olga Hahn begeleidden op haar reisjes naar Sche-

veningen zouden later au pair worden bij de Otlets in Brussel. Na 

de Tweede Wereldoorlog werd Melissa Coops – één van die kinde-

ren – adjunct-secretaris van de Unesco-bibliotheek in Parijs en zou 

actief meewerken aan de verspreiding van het Universal Decimal 

Classification System (udc) dat mede door Otlet ontworpen was 

en nu nog in gebruik is. De stichtingen van Neurath waarin hij 

zijn beeldstatistisch werk onderbracht, maakten gebruik van het 

begrip ‘Mundaneum’ – een door Otlet gevormd begrip met een niet 

mis te verstane referentie naar ‘de wereld’.

De Broeses en hun milieu waren wereldburgers, interna-

tionalisten. Neurath was dat ook en werd dat gedurende zijn ver-

blijf in Nederland steeds meer. Toen in 1937 Olga Hahn kwam te 

overlijden bood de familie Broese onderdak aan de urn die na haar 

crematie overbleef. Tot op de dag van vandaag heeft deze urn een 

plaats in het mausoleum van de familie op het voormalige land-

goed Groenouwe op de Hoge Veluwe. Het is er ook de enige vreemde 

urn, ook al stond voor een korte periode de urn van de vrouwen-

voorvechtster en huisvriendin van de Broese familie, Aletta Jacobs, 

er ook.

Met de weduwe van de uit Oostenrijk afkomstige fysicus 

Ehrenfest, die als opvolger van Nobelprijswinnaar Lorentz aan de 

Leidse universiteit was benoemd en in 1933 zelfmoord pleegde, 

voerde hij debatten over de ‘goede samenleving’. In het milieu van 

Ehrenfest leerde hij al spoedig Jan Tinbergen kennen. Jan Tinber-

gen woonde in de Haagse Vogelwijk, niet ver van Duinoord waar 

Neurath woonde. Jan Tinbergen was, dat beeld rijst uit de archie-

ven op, een buitengewoon ijverige man. Bezig met de wetenschap 

maar ook met praktische beleidsadvisering. Het was de tijd van 

de sociaal-democratische planning en de alomvattende plannen 

waarbij geprobeerd werd zo dicht mogelijk bij de wetenschappe-

lijke kennis te blijven. Tinbergen en Neurath lagen elkaar en zijn 

in die jaren voortdurend in contact geweest. Tinbergen schreef op 

verzoek van Neurath bijdragen voor door hem geredigeerde tijd-
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schriften en boeken. Tinbergen beloofde uit respect voor Neurath 

vaak te veel. Vaak moest hij termijnen opschorten en maakte hij in 

de briefjes die hij daarover schreef opmerkingen over zijn ijver: van 

de kerstdagen besteedde hij er één aan het werk, in de zomervakan-

tie op de Veluwe nam hij zijn werk mee, zo leek hij zich tegenover 

Neurath te verantwoorden.

Over het sociaal-democratische Plan van de Arbeid dat 

in die tijd verscheen en waarbij Tinbergen sterk was betrokken, 

was Neurath niet enthousiast. Hij merkt er alleen maar over op 

dat hij bij het lezen verveeld raakte en dat hij er geen enkel nieuw 

gezichtspunt in aangetroffen had. Aan een Zweedse collega schreef 

hij dat het allemaal ‘boring’ was. Dat gold trouwens ook voor de 

plannen van De Man in België.

Via Tinbergen8 raakte Neurath betrokken bij discussies over 

een planningsinstituut, naast het werk van het cbs. Uit die discus-

sies ontstond later het Centraal Planbureau en het werk van Neu-

rath zou na zijn vlucht naar Engeland worden overgenomen door 

een aan het cbs gelieerde stichting. In de kringen van de Neder-

landse statistici bestond veel belangstelling voor Neuraths beeldsta-

tistische methoden en de meeste van ons zijn inmiddels dan ook 

zeer vertrouwd met de statistische publicaties waarin afbeeldingen 

met cijfers gecombineerd worden.

Neurath bewoog zich gemakkelijk in het Haagse leven. Met 

zijn joviale manier van mensen tegemoettreden had hij hier veel 

geïnteresseerde vrienden. In zijn directe dagelijkse werk betrok hij 

jonge mensen, wetenschappelijk gevormd en politiek geëngageerd. 

Vaak afkomstig uit de kring van de sociaal-democratie, bijvoor-

beeld Annie van Ginkel-Middelburg (1910-1977).

Annie van Ginkel wordt in de herinneringen van Marie Neurath 

genoemd als de secretaresse van Otto Neurath in zijn Haagse peri-

ode. Annie Middelburg kwam uit een Haags sociaal-democratisch 

onderwijzersmilieu en was gedurende haar studentenperiode (ze 

studeerde economie aan de Rotterdamse Economische Hogeschool 

– nu de Erasmus Universiteit) politiek actief in de Sociaal-Democra-
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tische Studenten Club (sdsc) en daarvoor ook in de ajc. In de sdsc 

ontmoette ze ook haar latere echtgenoot Jan van Ginkel (1907-2003), 

die in Leiden chemie studeerde en er ook promoveerde. Annie van 

Ginkel kwam in 1936 bij Neurath werken en woonde in de Haagse 

Obrechtstraat. Ze werkte in het instituut als ‘transformator’ en was 

in het bijzonder belast met het werk (bronnenonderzoek) aan de 

Modern Man in the Making, de Bijenkorf-tentoonstellingen over Rem-

brandt (Rondom Rembrandt) en ‘het Rollende Rad’ (100 jaar Neder-

landse Spoorwegen). Door de oud-leden van de sdsc werden in de 

jaren dertig regelmatig, veelal op zondagmorgen, in Den Haag 

huiskamerbijeenkomsten belegd. Aan die bijeenkomsten heeft ook 

Otto Neurath deelgenomen. Andere prominente deelnemers zoals 

Jan Tinbergen (‘maar die moest zondags wel altijd vóór één uur 

thuis zijn, want die zat onder de plak van zijn vrouw’, zo merkte 

Van Ginkel op), Van Gelderen en Van Kleef, terwijl Jan Carmiggelt, 

de broer van Simon Carmiggelt, in die tijd journalist bij het Volk, de 

gangmaker was.

De belangrijkste gesprekspartner voor Neurath uit de 

kring van de internationale architecten was Van Eesteren. De 

eerste contacten met Van Eesteren gaan terug tot 1932. In december 

1933 schreef Neurath hem en maakte de voorlopige balans op. Hij 

drukte zijn verbazing uit over het feit dat niet-architecten geen lid 

kunnen worden van ciam (Congres Internationaux d’Architecture 

Moderne).9 Hij vond dat van beperktheid getuigen en noemde het 

een ‘Abnormität.’ (Een statutenverandering maakte overigens moge-

lijk dat Neurath deelnam aan het congres dat in 1933 in Athene 

plaatsvond.) Hij was er dan ook niet verbaasd over dat hij van ver-

volgactiviteiten niets meer vernam (‘das man mich wieder ausge-

schifft hat’). Hij werd daarna voor bepaalde bijeenkomsten alsnog 

op het laatste nippertje uitgenodigd, maar Neurath zag dat het niet 

van harte ging. Hij begreep dat niet goed, omdat hij ‘friedliebend 

und arbeitseifrig’ was, en vroeg om opheldering (brief van 5-12-

1933 aan Van Eesteren, Haarlem Archief). Hij deed nog een poging 

om Van Eesteren ervan te overtuigen dat de beeldstatistiek ook 

voor de stadplanning een belangrijke discipline was, die echter 
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slechts dan tot haar recht zou komen wanneer ze ook als discipline 

erkend zou worden. Dat betekende dat men zich liet disciplineren 

door de normalisatie die ze voorstond. Van Eesteren zag daar niet 

veel in en het contact met Neurath bloedde dood.10 De discussie 

met de architecten illustreert Neuraths wetenschapsopvatting en 

de praktische betekenis die hij aan de wetenschappelijke kennis 

toekende in het nemen van beslissingen. Hij vond de wetenschap-

pelijke architecten van de moderniteit naïef en onverantwoord in 

de betekenis die zij toekenden aan kennis. Hij noemde ze pseudo-

rationalisten. (Faludi 1996, p. 206). Met zijn architectenvriend Josef 

Frank zou hij kritisch blijven over het moderne bouwen, in het bij-

zonder over Le Corbusier.

De Wiener Kreis stond in levendig kontakt met veel buiten-

landse wetenschappers. Vanuit Nederland liep dat via de wiskundi-

gen Brouwer (en later Mannoury) en de fysicus Clay (Universiteit 

van Amsterdam). Met name Gerrit Mannoury (1867-1956) zou in 

de Nederlandse periode een belangrijk contact voor Neurath zijn. 

Neurath probeerde te begrijpen waar het de Nederlandse significi 

rond Mannoury11 om te doen was. De Nederlandse signifische bewe-

ging was bijzonder, ook al is ze naar haar oorsprong te herleiden tot 

(filosofisch) werk uit Engeland waarbij de namen van Peirce en van 

Victoria Lady Welby (1896) meestal genoemd worden. (Zie Schmitz, 

1990 en bijvoorbeeld De Groot en Medendorp, 1986). In Nederland 

was de beweging verbonden met Frederik van Eeden en Jacob Israël 

de Haan (1881-1924). Gemeenschappelijk in die benaderingen was 

het ‘verlangen’ naar taalzuiverheid en het verbeteren van het taal-

gebruik. Dit moest dan weer leiden tot een vermindering van de 

‘oneigenlijke’ conflicten, de conflicten die niet meer waren dan 

‘misverstanden’.

Gerrit Mannoury (Universiteit van Amsterdam) betrok 

het signifische denken op de formele wetenschapsbeoefening, in 

het bijzonder de grondslagen van de wiskunde. Mannoury was van 

mening dat het onmogelijk is de wetenschappelijkheid van een 

bepaalde bewering buiten die bewering strikt aan te tonen. De 

wiskunde was volgens hem een menselijk bouwsel dat in zichzelf 
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niet te rechtvaardigen was. Het was niet meer en niet minder een 

kwestie van een goed gedocumenteerde en gefundeerde afspraak. 

Mannoury kon gerekend worden tot de ‘conventionalisten’ in 

de benadering van wetenschap: wat als waarheid erkend werd, 

berustte op een afspraak. Hij behoorde in Nederland tot de groep 

die in verbinding stond met Brouwer,12 die als zg. ‘intuïtionist’ 

internationale belangstelling trok. Toen Neurath zich in Nederland 

vestigde, lag het voor de hand dat hij de discussie met deze groep 

Nederlandse wetenschappers en polemisten zou verdiepen. Dat 

heeft hij ook vanaf 1934 gedaan. Neurath betrok Mannoury in zijn 

internationale contacten en was gedurende het hele Nederlandse 

verblijf in contact met hem. (Zie van Bochhove, 1986.)

De Van Ginkels stonden tijdens de inval van de Duitsers in 

Nederland in nauw contact met Neurath en behoorden tot degenen 

die van Neurath en Marie Reidemeister afscheid genomen hebben. 

Piet Hazebroek (1907-1971) behoorde tot de vriendenkring van de 

Van Ginkels. Hazebroek was afkomstig uit een eenvoudig Haags 

milieu en kreeg een beurs vanwege zijn voortreffelijke schoolpres-

taties. Hij was zeer politiek geïnteresseerd en was lid van de socia-

listische studentenvereniging Politeia. Zijn vrouw Jeanne Sandman 

(1910-1994) en Annie Middelburg waren al sinds de lagere school 

vriendinnen. Hazebroek studeerde met Van Ginkel (met wie hij ook 

al op de hbs had gezeten) in Leiden aan de universiteit, zij het geen 

scheikunde zoals Van Ginkel, maar wis- en natuurkunde. Haze-

broek was na zijn afstuderen een tijdje werkloos en werkte toen 

ook mee in het kantoor/de werkplaats van Neurath. In 1937 kreeg 

hij werk bij Shell (bpm) waar hij heel zijn arbeidszaam leven zou 

blijven. Hazebroek was – hoewel een ingetogen man – voor Neurath 

een interessante gesprekspartner, omdat hij zich in de opvattingen 

van de Wiener Kreis had verdiept. Ook hij woonde in de Obrecht-

straat, zodat hij regelmatig met Neurath avonden discussiërend 

doorbracht over wiskundige en filosofische vraagstukken.

John Pront (1902-1992) was gedurende Neuraths verblijf in 

Den Haag werkzaam bij de Haagse vestiging van Metz & Co (aan het 

Noordeinde) en actief in verschillende vredesorganisaties. Vanuit 
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het ajc werd hij in het bijzonder actief in de JongerenVredesactie en 

in de redactie van Vredestijd. Hij publiceerde regelmatig over maat-

schappelijke vraagstukken en doceerde in volksuniversiteiten en 

soortgelijke instituten. John Pront en zijn vrouw behoorden tot de 

meest intieme kennissenkring van Neurath. Pront was in de oorlog 

actief in het kunstenaarsverzet en na de oorlog werkzaam bij de 

Filmraad.

Na de vlucht van Otto en Marie bekommerden medewerkers 

en vrienden zich om hun bezittingen. Veel van het werk is bewaard 

gebleven o.a. door de oprichting van de Nederlandse Stichting voor 

Statistiek13 waar in elk geval Gerd Arntz verder kon werken.

Otto Neurath kwam in 1934 in Den Haag. Ook in de Nederlandse 

samenleving was de crisis manifest aanwezig. Toch was het leven 

in Den Haag zo beroerd nog niet (Van Doorn, 2002). Er werd nog 

steeds stevig gebouwd. De stad groeide. In het jaar na Neuraths 

komst naar Den Haag werd het Gemeentemuseum geopend. Het 

is mij niet bekend dat Neurath het bezocht, maar het kan haast 

niet anders. Berlage kende hij. Op de dag (1924) dat Berlage een 

lezing op uitnodiging van Neurath in Wenen hield, ontmoette 

Otto Neurath Marie Reidemeister. Zij vergezelde hem die avond. 

Hoe actief Neurath deelnam aan het culturele leven van Den Haag 

heb ik niet kunnen achterhalen. Neurath was een zelf-scheppende 

man. Hij had zijn tijd nodig om te schrijven en dat legt beperkin-

gen op. Maar bijvoorbeeld Menno ter Braak kende hij persoonlijk. 

Ter Braak was zo aardig om een inleidende tekst te schrijven bij de 

Nederlandse uitgave van Neuraths Modern Man in the Making – het 

magnum opus van Neurath, geschreven in zijn Haagse tijd en ver-

taald onder de titel De moderne mensch ontstaat.

Ook in zijn Haagse tijd was Neurath een bijzonder ijverige 

schrijver, organiseerde hij congressen en zette hij tijdschriften op. 

Met de Haagse uitgeverij Van Stockum14 had hij een intense en goede 

relatie. Veel van zijn werk werd daar gepubliceerd. Voor studie en 

materiaalverzameling waren Otto en Marie vaak werkzaam in de 
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Koninklijke Bibliotheek. Ze vonden het een weldaad om na gedane 

arbeid vanuit de bibliotheek richting Duinoord te slenteren.

Neurath ontving in zijn Haagse woning wetenschappers uit 

binnen- en buitenland. Het was er een komen en gaan. Veel van de 

bezoeken zijn schriftelijk aangekondigd en al dat materiaal is geluk-

kig bewaard gebleven. Dat kan niet gezegd worden van de bibliotheek 

die Neurath in Den Haag had opgebouwd. John Pront heeft na de 

oorlog nog geprobeerd die terug te krijgen, maar helaas zijn slechts 

enkele boeken waarin Neuraths naam stond, teruggekomen.

Op de dag dat Rotterdam gebombardeerd werd, wist Otto 

Neurath wat hem te doen stond: maken dat je weg komt. Dat deed 

hij die dag, samen met Marie Reidemeister – en nog een twintigtal 

andere joodse Nederlanders. Ze vonden een plekje in een door stu-

denten van de th Delft gekaapt reddingsbootje. Daarna wisten zij 

in Engeland de draad weer snel op te pakken. Na een internering 

van ongeveer een jaar vestigden zij zich in Oxford, verzamelden 

weer een nieuwe bibliotheek aan boeken en werkten verder aan de 

beeldstatistiek. Bovendien konden Marie en hij in Engeland in het 

huwelijk treden.

In Nederland is nadien niet veel aandacht meer aan Neurath besteed. 

Voorzover er aandacht was, ging die vooral uit naar het werk van 

Gerd Arntz. Aan hem wijdde het Gemeentemuseum in 1976 een 

– door Kees Broos en Flip Bool – goed verzorgde tentoonstelling. 

Toen Otto Neurath op 22 december 1945 geheel onverwacht over-

leed, was hij nog in een heftige strijd om zijn vooroorlogse bezit-

tingen verwikkeld. Ook de wijze waarop het werk na de oorlog het 

best kon worden voortgezet, leverde nogal wat spanningen op. Hij 

heeft zijn werk niet meer kunnen afronden. John Pront schreef in 

Vrij Nederland een ‘in memoriam’. Daarin beschreef hij Neurath als 

een ‘groot man’ die de pech had gehad in een ‘klein land’ als Neder-

land geleefd te hebben. In de Groene Amsterdammer schreef ook Jan 

Tinbergen een ‘in memoriam’. Hij roemde Neuraths veelzijdigheid, 

zijn enthousiasme en originaliteit in het behandelen van maat-

schappelijke vraagstukken.
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Noten

1 Otto Neurath was officieel niet welkom in Nederland! Hij werd ge-
registreerd als ‘ongewenste vreemdeling’. Via de relaties waarover hij kon 
beschikken, werd zijn verblijfstatus in de loop van de zomer van 1934 ‘in 
orde gemaakt’.
2 Marie Reidemeister was afkomstig uit het Duitse Braunschweig en 
een zus van de wiskundige Kurt Reidemeister (1893-1972). Kurt Reidemeister 
was hoogleraar aan de Universiteit van Wenen en betrokken bij de Wiener 
Kreis alwaar hij Wittgensteins Tractatus introduceerde. Op uitnodiging 
van Kurt kwam Marie in 1924 naar Wenen en leerde via hem Otto Neurath 
kennen. (Over Marie Reidemeister is een afzonderlijke publicatie beschik-
baar.)
3 Gerd Arntz vormde samen met Marie Reidemeister de basis voor 
de totstandkoming van de beeldstatistiek. Zeker in de Haagse jaren had 
Neurath zoveel andere dingen te doen dat hij tijd tekort kwam voor de 
beeldstatistiek.
4 Over deze fameuze familie publiceerde de Groningse historica Inge 
de Wilde in 2002 een fraai en rijk geïllustreerd boekje onder de titel: De 
familie Broese van Groenou. Haagse idealisten (De Wilde 2002).
5 Waarvan de meeste ontworpen door de architect Dolf Broese 
van Groenou.
6 Vanuit de familie Broese van Groenou werd de eerste Nederlandse 
Montessorischool in Den Haag opgericht. De school is nu gevestigd aan de 
Laan van Poot.
7 Zie voor de biografie van Paul Otlet: Françoise Levie (literatuurlijst). 
Françoise Levie maakte enkele jaren geleden ook een documentaire over 
Otlet, waarvoor Melissa Coops, een van de Broese afstammelingen, nog ge-
interviewd is.
8 De relatie Neurath-Tinbergen is gedocumenteerd in de studie van 
Albert Jolink (2003) over Tinbergen. In Jolinks studie zijn ook nog interes-
sante uitwijdingen over i.r.i. te vinden.
9 Voor meer over ciam: Eric Mumford, The ciam Discourse on Urbanism, 
1928-1960. mit Press, Cambridge (Mass.) 2000. Zie ook Faludi en Korthals 
Altes in Bijlage 1.
10 Een gedetailleerde beschouwing over dit onderdeel uit Neuraths le-
ven en werk: Andreas Faludi 1989; 1996, deels ook gebaseerd op werk van 
zijn student-assistent Korthals Altes, UvA 1987.
11 A.D. de Groot, bekend van zijn standaardwerk Methodologie (1961 eer-
ste druk) was tijdens zijn wiskundestudie een tijdje student-assistent bij 
Mannoury. In 1986 publiceerde A.D de Groot, samen met F.L. Medendorp 
een studie die duidelijk de sporen draagt van de Mannoury tijd: Term, 
Begrip, Theorie: Inleiding tot de signifische Begripsanalyse. Boom Meppel.
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12 Dirk van Dalen, The life of L.E.J. Brouwer. Mystic, Geometer and Intuitionist. 
2 Volumes. Clarendon Press, Oxford 1999.
13 De nss werd opgericht vanuit het Centraal Bureau van de Statistiek. 
Naast de directeur-generaal van de statistiek, prof. Ph. Idenburg, waren 
J. Tinbergen, O. Bakker en het echtpaar De Kanter lid van het bestuur. Ir. 
J. Ettinger werd de eerste directeur.
14 Een van de boeken die Van Stockum&Zn. uitgaf, was het fraaie sa-
menvattende werk van Richard von Mises, Kleines Lehrbuch des Positivismus. 
Einführung in die empiristische Wissenschaftsauffassung (Den Haag 1939). Het 
is het eerste deel in de reeks ‘Library of Unified Science’ met Otto Neurath 
als editor-in-chief. Na de oorlog zou deze reeks worden voortgezet door de 
University of Chicago Press. Het laatste deel dat in deze reeks is versche-
nen, is bij Nederlandse academisch geschoolden redelijk bekend: Thomas 
S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions verscheen als Volume ii, 
Number 2 van de International Encyclopedia of Unified Science (Chicago 
1962). Met nog steeds Otto Neurath als editor in chief, hoewel hij dan al 
17 jaar dood is.
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Otto�Neuraths�beeldstatistiek�is����
beeldpedagogiek

Het begrip beeldstatistiek is in het verhaal tot nu toe al enkele 

keren aan de orde geweest. Uit wat ik er over gezegd heb, mag dui-

delijk zijn dat, alhoewel Neurath zichzelf graag als technicus zag, 

hij de beeldstatistiek niet zag als een ‘technisch-appendix’ bij zijn 

werk. Het nam een centrale plaats in, zowel beschouwd in samen-

hang met zijn ideeën over kennis en empirie, alsook wanneer het 

gaat om politieke besluitvorming en planning. Neurath ontwik-

kelde vanaf de jaren twintig een beeldtaal die hij zag als een beeld-

pedagogiek. De beelden ontstonden vanuit het doel dat bereikt 

moest worden bij een bepaalde categorie mensen. De pedagogiek 

(we zouden nu zeggen: de didactiek) moest helpen uit te vinden 

hoe een ingewikkelde samenhang het best kon worden overge-

bracht. Kenmerkend voor de Weense methode van Neurath, na het 

verlaten van Wenen omgedoopt in Isotype (International System 

of Typographic Picture Education), was de consequente benutting 

van gestandaardiseerde objectbeelden, in combinatie met zorgvul-

dig beredeneerd kleurgebruik, voor de opbouw van de statistieken. 

Histogrammen, taartpunten en grafieken werden vervangen door 

levendige en sprekende platen (zie Koberstein 1973; Twyman 1975; 

Nikolow 2004; Leonard 1999).

Bij de ontwikkeling van de beeldtaal hanteerde Neurath 

een aantal principes:

• Belangrijk was dat de basisbeelden die gebruikt werden voor 

zichzelf spraken en dat ze voortdurend terugkwamen en daar-

door vertrouwd werden;

• Voor een rustige beeldopbouw moesten de basisbeelden zoveel 

mogelijk in zwart en wit worden gemaakt;

• Voor het overige beeld werd een beperkt aantal kleuren gebruikt;

• De composities werden opgemaakt zonder perspectief; per- 

spectief vervormt de basisbeelden en vermindert de herken- 

baarheid;
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• Basisbeelden moesten te combineren zijn: het beeld voor schoen 

werd gecombineerd met het beeld voor fabriek en samen vorm-

den ze een schoenenfabriek;

• Het basisbeeld representeerde in de kwantitatieve statistieken 

een hoeveelheid; door het basisbeeld te vermenigvuldigen wer-

den hoeveelheden aangegeven. Het basisbeeld hield altijd de-

zelfde grootte;

• Cijfers, anders dan jaartallen, worden zoveel mogelijk vermeden;

• Beeldstatistieken moesten gelezen kunnen worden als een 

boek; dat betekende van links naar rechts en van boven naar 

beneden;

• Hoeveelheidbeelden werden diachroon en synchroon gebruikt; 

bij de analyse van ontwikkelingen of kenmerken van landen 

werden geografische kaarten als achtergrond gebruikt;

• Elke plaat vertelde een verhaal.

Het beeldstatistisch werk van Neurath is niet onafhankelijk te zien 

van de filosofische benaderingen van de Wiener Kreis en de wissen-

schaftliche Weltauffassung. De beeldstatistiek representeerde empiri-

sche uitspraken over de toestand van de wereld. Bovendien moest 

het beeld effectief zijn in de communicatie. Vandaar dat Neurath 

ook sprak van beeldpedagogiek. De beeldpedagogiek was verbon-

den met politieke bewustwording en Neurath is daarom ook wel 

als ‘Verlichter’ getypeerd. Bovendien mikte hij op taal en cultuur 

overstijgende communicatie en was hij dus ook ‘internationalist’. 

Op de achtergrond speelde de doelstelling duurzame vrede in de 

wereld dichterbij te brengen. Hegselmann (1993) vat de relatie van 

de beeldstatistiek met de Wiener Kreis in vijf punten samen: Gericht 

op Verlichting door heldere begrippen en navolgbare redeneringen 

(1) en in de kern anti-metafysisch (2); voortdurend aandacht voor de 

zin van uitspraken voor het maatschappelijk handelen (3), ervaring 

als noodzakelijke voorwaarde voor betekenisvolle uitspraken (4), 

en belangstelling voor wat in de andere positieve wetenschappen 

aan kennis beschikbaar is (5).
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Om deze doelstellingen te bereiken was Neurath conse-

quent in het bepleiten van een cumulatie van kennis door samen-

werking tussen wetenschappers van uiteenlopende disciplines. 

Niet omdat hij geloofde dat de wetenschap tot één stramien zou 

zijn terug te brengen, maar hij wilde bevorderen dat er tussen de 

wetenschappen uitwisseling en kennisname van benaderingen en 

resultaten zouden gaan ontstaan. Hij sprak in dat verband over 

‘Unified Science’. De verbinding tussen de wetenschappen wilde 

hij zichtbaar maken in een encyclopedie. Dus geen samenvoeging 

tot één zienswijze of één methode, maar het bijeenbrengen van 

de verschillende benaderingen. Neurath wilde daarmee wel berei-

ken dat de wetenschappers van elkaars werk kennis namen en op 

elkaar reageerden. De encyclopedie zou de neerslag moeten zijn 

van een debat dat voortdurend doorging. Neurath doelde met zijn 

beweging niet op unificatie maar op orchestratie, een begrip dat 

hij graag gebruikte en waarvan hij dacht dat het een begrip was 

dat in de democratische samenleving op zijn plaats zou zijn. Naast 

het afbeelden ging het Neurath, de socioloog, ook om de statistiek. 

Hij was in het bijzonder geïnteresseerd in de ontwikkeling van de 

samenleving zoals die kon worden weergegeven in statistische 

grootheden en dus in collectiva. Zijn belangstelling ging niet uit 

naar de ontwikkeling van de individuele levensloop van de mens, 

wél naar de ontwikkeling van het collectief. Volgens hem was de 

individuele levensloop slechts te begrijpen wanneer deze ingebed 

werd in die van een groep. Individuele menselijke bewegingsruimte 

was geëncadreerd door de groep waarvan de mens deel uit maakte. 

Maatschappij en economie konden zo betekenisvol worden geïnter-

preteerd; individuele lotgevallen, voorvallen en de veelvormigheid 

van het maatschappelijk leven konden op deze wijze wetenschap-

pelijk worden onderzocht. Het was de opgave van de statistiek om 

dode getallen, feiten, enzovoort tot leven te wekken en ze te presen-

teren op een wijze die het inzicht vergrootte.
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Neurath’s werk aan de beeldstatistiek begon, gesteund door het 

Weense gemeentebestuur, met de oprichting van het Gesellschafts- 

und Wirtschaftsmuseum in Wenen, 1 januari 1925. Dat museum 

beoogde het museum van de toekomst te zijn met instructief 

beeldmateriaal over de ontwikkeling van de menselijke samenle-

ving en de krachten die daarop van invloed waren. Geen museum 

met alleen een historische verwijzing, zoals bij musea gebruikelijk, 

maar een museum ‘voor de toekomst’. Voor de inrichting van die 

musea ontwikkelde Neurath zijn werkwijze die hij later benoemde 

als de ‘Wiener Methode der Bildstatistik’. Het maken van deze 

‘beelden’ vereiste inhoudelijke, wetenschappelijke kennis, maar de 
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vormgeving was een opdracht aan een andere professionaliteit. En 

de ontwikkeling van consistente en artistiek verantwoorde beel-

den werd dan ook in het bijzonder bevorderd bij het aantreden van 

de beeldend kunstenaar Gerd Arntz, die eerst (1927) vanuit Düs-

seldorf bijdragen leverde en later (1928) in Wenen vast in het team, 

waar Marie Reidemeister toen al werkzaam was, werd opgenomen. 

Bij het werk aan de beeldstatistieken gold een strikte arbeidsde-

ling waarbij in een vierdeling gewerkt werd. De eerste categorie, de 

wetenschappers, was verantwoordelijk voor de verzameling van het 

wetenschappelijke materiaal. De tweede, de transformatoren, voor 

het omzetten van het materiaal in hoofdlijnen voor afbeeldingen. 

De derde groep vormden de grafische vormgevers die de symbolen 

ontwierpen en de beeldgrafieken samenstelden en de vierde groep 

was verantwoordelijk voor de technische uitvoering en in het bij-

zonder de reproductie. In de Haagse periode1 werd die arbeidsde-

ling gerepresenteerd door Otto Neurath, Marie Reidemeister, Gerd 

Arntz en diverse technische medewerkers.2

Neurath zag de ontwikkeling van een beeldtaal naast die van het 

geschreven woord. De beeldtaal zou niet in de plaats van de gewone 

taal kunnen komen maar was ter ondersteuning en deels vervan-

ging van de woordtaal daar waar deze tekort schoot. Bijvoorbeeld 

doordat mensen die taal niet kenden. En een taal die zich uitslui-

tend bediende van woorden was voor het inzichtelijk maken van 

complexe verbanden, waarin kwantiteiten (zonder cijfers!) en 

kwaliteiten met elkaar verbonden moesten worden niet de meest 

geschikte vorm. Die taal werd al gauw zó complex dat doeltreffende 

communicatie moeilijk tot stand kwam, en daarmee het inzicht. 

Zeker wanneer de communicatie ook nog beoogde grote groepen 

in de samenleving te bereiken en deze inzicht te geven in omstan-

digheden, samenhangen en ontwikkelingen, ondere andere om hen 

politiek te laten participeren. Vandaar de aanvulling met beelden. 

Beelden die weloverwogen en krachtig waren en die mensen effec-

tief konden bereiken. Vandaar dat Neurath sprak van een beeldpe-

dagogiek: beelden werden weloverwogen ingezet met het doel een 
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‘boodschap’ – en voor Neurath was dat veelal een ‘stand van zaken’ 

– over te brengen. Beelden, zo stelde Neurath, brengen gemakke-

lijk een geheel in beeld. Hij meende dat het pedagogisch belangrijk 

was dat ‘eerst het bos in beeld kwam en dan de bomen’. Hij meende 

ook dat communicatie met woorden gemakkelijk tot strijd leidde. 

Vandaar dat hij zei: ‘Woorden scheiden en beelden verbinden.’ De 

beeldpedagogiek van Neurath was dus een bijzondere vorm van 

beeldstatistiek. Door zijn historische studies was Neurath bekend 

met de Egyptische hiërogliefen. Een hiëroglief beeld uitte krachti-

ger wat het beoogde over te brengen. Het teken stond dicht bij de 

werkelijkheid. In zijn beeldstatistisch werk had Neurath zich toege-

legd op een in de tijd passend analogon daarvoor. Volgens Neurath 

leidde de geschreven taal gemakkelijk tot meningsverschillen en 

onbegrip, en was het beeld veel krachtiger in het tot stand brengen 

van consensus. In woorden en met cijfers kon de precisie van een 

betoog zeer geraffineerd worden weergegeven, maar, zo redeneerde 

Neurath, wat koop je ervoor als niemand die precisie ook onthoudt? 

Hij hechtte daarom meer waarde aan een samengebald inzicht via 

een beeld dat zou beklijven dan het nastreven van precisie in woor-

den die vervolgens toch werden vergeten. Bij de samenstelling van 

beeldstatistisch materiaal kwam het er dan ook op aan vooral veel 

weg te laten. In Neuraths opvatting was de beeldtaal een verdich-

ting ten gunste van een didactisch doel: inzicht te verschaffen op 

zodanige manier dat de waarnemer het kon vasthouden. Het voerde 

Neurath en zijn medewerkers naar de eigen beeldtaal en die vereiste 

een standaardisatie van afbeeldingen die terugkeerden als kleinste 

eenheden.

Naast het werken aan de beeldtaal werkte Neurath samen met 

de Engelsman C.K. Ogden die voor de verbetering van de interna-

tionale communicatie het voorstel had uitgewerkt om een ‘Basic 

English’ te vestigen. ‘Basic English’ beoogde met een kern van 850 

woorden volledige communicatie mogelijk te maken. ‘Basic’ was 

een acroniem en stond voor ‘British American Scientific Interna-

tional Commercial’; dit acroniem stond model voor de latere aan-
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duiding van Neurath’s beeldstatistiek als ‘isotype’ (International 

System of TYpographic Picture Education). 

In 1936 publiceerde Neurath een boekje over de beeldsta-

tistiek waarin hij in Basic English een volledige toelichting gaf op 

achtergrond en systematiek van de beeldstatistiek. (Otto Neurath, 

International Picture Language. The first Rules of Isotype. London 

1936.) De beeldstatistiek was hiermee internationaal gevestigd. 

Samen met Basic English zou de communicatie in de wereld sterk 

vereenvoudigd kunnen plaatsvinden.3

De beeldstatistiek bracht Neurath over heel de wereld. In de jaren 

dertig nam de belangstelling een hoge vlucht. In het zelfde jaar 

waarin Neurath optrad op het Amsterdamse congres werd hij door 

Moskou uitgenodigd om een beeldstatistiek instituut in Moskou 

op te zetten. Dit instituut zou volgens de Weense methoden de 

verdiensten van het eerste vijfjarenplan aan de Russische bevol-

king moeten overbrengen. Het instituut telde tussen de 50 en 70 

medewerkers en de wetenschappelijke en artistieke leiding werd 

in handen gelegd van het Weense trio: Neurath, Reidemeister 

en Arntz. Tot 1934 verbleven zij dan ook met enige regelmaat in 

Moskou en gaven daar dan leiding aan het werk van de Russische 

collega’s. 

Het werk in Moskou heeft niet lang kunnen duren. De ont-

wikkelingen in Rusland maakten het vasthouden aan de eigen stijl 

steeds moeilijker. Het sociaal-realisme kwam snel dichterbij en het 

werk werd geheel door de Russische staf overgenomen. Na 1934 zijn 

de contacten met Neurath c.s. geheel verloren gegaan en de betalin-

gen aan Neurath en zijn medewerkers werden eveneens stopgezet. 

De productie van een eigen Russische variant van de beeldstatis-

tiek ging door. De resultaten daarvan werden o.a. getoond op de 

stand van de ussr op de wereldtentoonstelling van 1939. We heb-

ben gezien dat in het begin van de jaren dertig de beeldstatistiek 

in Nederland voet aan de grond kreeg. In Zweden was dit ook het 

geval, evenals in Engeland. Rudolf Modley vestigde een bescheiden 

instituut voor het ontwikkelen van een Amerikaanse variant van 
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de beeldstatistiek. Neurath kreeg veel opdrachten uit Amerika om 

over specifieke onderwerpen statistieken te maken. Hij reisde in 

die jaren regelmatig naar de vs en beleefde daar veel plezier aan. 

Veel van zijn belangrijkste beeldstatistische werk uit de Haagse pe-

riode werd mogelijk door financiële ondersteuning uit de vs.

Naast het werk aan de beeldstatistiek besteedde Neurath in zijn 

Haagse periode veel tijd aan andere zaken. Zo heeft hij zich in het 

bijzonder ingespannen om de communicatie tussen wetenschap-

pers te bevorderen en hen bijeen te brengen onder de noemer van 

Unified Science. Voor Neurath was dit een voortzetting van het 

debat dat begonnen was in de Wiener Kreis maar dat nu o.a. door 

de verdrijving uit Oostenrijk van de belangrijkste deelnemers een 

internationaal gesprek moest worden. Van achter zijn Haagse type-

machine organiseerde hij verschillende internationale congressen 

over de ontwikkelingsstand van de wetenschappen; prominenten 

in de wetenschap (Bohr, Russell, Dewey enz.) werden benaderd met 

persoonlijke brieven waarin Neurath de zaak uiteenzette en tot 

deelname uitnodigde; het tijdschrift Erkenntnis was een permanent 

platform voor debat. Gelet op het maatschappelijk onthaal, zoals 

bleek uit de publicitaire aandacht die de congressen kregen (Parijs 

1935; Kopenhagen 1936; Chicago 1936; Parijs 1937; Cambridge 1938; 

Cambridge.Mass. 1939), was Neurath hierbij succesvol. De beweging 

zou tot ver na de dood van Neurath voortbestaan 4. Een groot aantal 

publicaties zijn er het resultaat van.5

Na Neurath’s dood werd in Engeland het beeldstatistisch werk 

voortgezet door Marie Neurath. In Nederland werkte Gerd Arntz 

door in de Nederlandse Stichting voor Statistiek.6 De Universiteit 

van Reading richtte onder leiding van Michael Twymann een afde-

ling in die gewijd werd aan de studie van de beeldstatistiek.
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Noten

1 Neurath werkte in Den Haag met instituten die in de jaren een 
verscheidenheid van benamingen kenden. Van Paul Otlet leende hij het 
begrip ‘Mundaneum’ en zo noemde hij de nevenvestigingen die hij nog 
vanuit Wenen opzette ‘Mundaneum Wien’- Afdeeling Holland. In Engeland 
vestigde hij het ‘Mundenaum Wien’ met als subaanduiding ‘Mundaneum 
Institute Vienna’. Vanaf het moment dat Neurath vanuit Den Haag werkte, 
deed hij dat vanuit de ‘Internationale Stichting voor Beeldpedagogie’, maar 
er is ook briefpapier met als kop ‘Mundaneum Institute The Hague’. Er be-
staan enveloppen met de opdruk ‘N.V. Isotype’. Ook is er het briefhoofd met 
de aanduiding ‘International Foundation for Visual Education’. Voor het 
werk aan de eenheid van de wetenschap was een afzonderlijke organisatie 
in het leven geroepen onder de aanduiding ‘International Institute for the 
Unity of Science’.
2 Dat waren Josef Scheer en Erwin Bernath, beiden ook uit Wenen mee-
gekomen. Bernath verliet het instituut en keerde terug naar Zwitserland 
vanwege de moeilijke financiële situatie waarin het instituut van Neurath 
verkeerde.
3 Het boekje uit 1936 is in 1980 door de University of Reading, 
Department of Typography & Graphic Communication, in facsimile her-
drukt en door Marie Neurath van een Duitse vertaling voorzien. De uitgave 
werd verzorgd door Robin Kinross. Kinross promoveerde in Reading op een 
proefschrift getiteld: Otto Neurath’s contribution to visual communication: 1925-
1945. Reading 1979. In 1975 verzorgde de universiteit een tentoonstelling 
bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het ontstaan van de ‘beeld-
statistiek in Wenen’. Hiervoor was in het bijzonder Michael Twymann ver-
antwoordelijk (Graphic Communication through isotype, Reading 1975).
4 Recent verscheen een historische studie naar de doorwerking van de 
‘Unity of Science’-beweging ten tijde van de Koude Oorlog, het naoorlogse 
Noord-Amerika. Reisch (2005) toont de samenhang aan tussen de ontwik-
keling in het wetenschapstheoretisch denken, het politieke klimaat en de 
positie van de intellectuelen aan de universiteiten.
5 Stadler (1997) bevat een tamelijk volledige beschrijving van de 
ontwikkeling van deze ‘beweging’. Cartwright (1996) geeft een kriti-
sche analyse.
6 In 1979 gaf Arntz, samen met Kees Broos en Flip Bool, een catalogus uit 
met ‘Symbolen voor onderwijs en statistiek’. Marie Neurath-Reidemeister 
was ontstemd over deze publicatie, waarvan zij vond dat daarin te weinig 
recht werd gedaan aan de betekenis van haar overleden echtgenoot en ini-
tiator van het geheel (zie mijn publicatie over Arntz/Neurath).
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	 Modern man in the making:��� �����������������
� het�beeldstatistisch�hoogtepunt1

Modern man in the making verscheen bij de Amerikaanse uitgever 

Knopf in 1939 en werd ook speciaal voor die uitgever ontwikkeld. 

Het is Neuraths eerste boek, dat niet over de beeldstatistiek zelf 

gaat, en dat een combinatie was van geschreven taal en beeld-taal 

(zg. picture text-style). De beelden waren geen illustratie van het 

betoog, maar namen een eigenstandige plaats in in het verhaal. 

Beelden en woorden beoogden elkaar te ondersteunen. Naast de 

grafische statistische afbeeldingen kende het betoog ook schema’s 

en plaatjes. Zo werd het dagelijks patroon van het leven op het land 

in een plaatje vergeleken met dat in de stad; de plaats van religie in 

het landleven werd geïllustreerd door een kerk die boven de huizen 

uitsteekt; in het stadse – moderne – leven zijn de huizen hoger dan 

de kerk. Het boek was diachroon en synchroon van opbouw: het 

plaatste ontwikkelingen in de tijd en vergeleek in de tijd delen 

van de wereld en landen. Het was ondanks het jaar 1939 optimis-

tisch van toon en liet zien dat het eigenlijk steeds beter ging met 

de mensheid, en dat waar het nog niet goed ging of waar het leven 

in vrede bedreigd werd dat vooral te maken had met wil en niet 

met noodzakelijkheid of onvermijdelijkheid. Neurath meende ook 

te kunnen aantonen dat hongersnood zou kunnen worden uitge-

bannen: er was voedsel genoeg, het was alleen nog niet goed ver-

deeld. Planning zou hier de oplossing kunnen bieden – hoor je hem 

tussen de regels door denken. Het boek was niet betogend van aard, 

het pleitte nergens voor, maar het wilde laten zien.

Het leven op de verschillende plekken van de aarde werd 

steeds gelijkvormiger; hij illustreerde dat door te laten zien dat het 

leven van de rijkste mensen op de wereld – waar dan ook – een 

groot aantal overeenkomsten had. Er waren ongelijktijdigheden 

in de ontwikkeling, tussen landen en binnen landen. Met die ver-

schillen konden mensen wel omgaan. Zeker wanneer het perspec-

tief was dat het op den duur voor iedereen beter zou worden, want 
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wanneer men vooruitgang zag, dan leidden verschillen niet van-

zelfsprekend tot conflicten.

Hiermee hing samen, zo liet hij zien, dat het nooit zo 

is geweest dat in slechte tijden alles slecht was; ook wanneer er 

ernstige conflicten waren, kwam er schoonheid voor en kon het 

leven op micro-niveau heel goed te verdragen zijn. Moeilijke soci-

ale omstandigheden waren niet vanzelfsprekend gelijk te stellen 

met persoonlijk ongeluk. Armoede, werkloosheid, rassendiscrimi-

natie en oorlog konden door samenwerking en planning bestre-

den worden. In de ontwikkeling van de mensheid was geen sprake 

van rechtlijnigheid. Terwijl de mogelijkheden tot communicatie 

technisch werden vergroot, ging de vrijheid van meningsuiting in 

sommige delen van de wereld sterk achteruit. Propaganda en de 

professionele verspreiding van ideologiën kwamen er voor in de 

plaats. Met moderne middelen werden pre-moderne opvattingen 

verspreid. Propaganda en politieke ideologieën waren voor Neurath 

uitdrukking van een niet-wetenschappelijke houding, van irratio-

naliteit en hij noemde die toestand nog niet volledig modern. Hij 

meende te kunnen laten zien dat de ontwikkeling van de weten-

schap en het wetenschappelijke denken bijdroegen tot een vreed-

zaam samenleven. Volgens hem was dat ook de richting waarin de 

mensheid zich ontwikkelde. Hoe meer samenwerking tussen de 

mensen en de landen hoe moderner.

Ook in het moderne leven was de irrationaliteit nog aan-

wezig. Hij toonde dat aan met het voorbeeld van de wolkenkrabber 

waarin op de liftbedieningspanelen de dertiende etage ontbreekt! 

(‘Waar is de dertiende verdieping gebleven?’)

In het dagelijks leven was een ontwikkeling gaande naar 

een verdergaande individualisering. Als indicator gebruikte hij 

de ontwikkeling van het kindertal en de nieuwe omstandigheden 

die daardoor ontstonden. Deze individualisering stelde nieuwe 

eisen aan maatschappelijke instituties als bijvoorbeeld scholen 

en kinderopvang. De emancipatie van de vrouw beschouwde hij 

als een belangrijke sociale kracht: de vrouw kreeg stemrecht en 

nam deel aan de maatschappelijke (moderne) arbeid. Hij bracht de 
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verstedelijking in kaart, de toename van de vrije tijd en de gevol-

gen die deze ontwikkelingen hadden voor het leven in de stad en 

op het land. De verbeteringen in de gezondheid en de bestrijding 

van epidemieën leverden het bewijs voor het belang van weten-

schap, planning en organisatie. Het moderne leven werd door deze 

ontwikkeling gedefinieerd: het ging Neurath om de wereldwijde 

patronen die wetenschappelijk konden worden getoond. Die weten-

schappelijkheid ontstond door de benutting van alle kennis die we 

hebben; door het leggen van bruggen tussen de wetenschappen.

Iedereen kon volgens Neurath een wetenschappelijke hou-

ding aannemen; je hoefde daarvoor zelf geen wetenschapper te zijn. 

Het rustig beoordelen van de feiten en vooral die van de collectiva 

(sociale feiten), meer dan die van de individuele lotgevallen, leidde 

tot een wetenschappelijk inzicht. Door die wetenschappelijke hou-

ding konden angsten en onzekerheden verminderd worden. De 

wetenschap, zo stelde hij in de inleiding, is een belangrijk gereed-

schap voor de mensheid geweest en kan dat blijven. Ook meende 

hij dat wanneer de wetenschappelijke houding meer algemeen zou 

worden de besturing van de samenleving effectiever zou worden. 

Dat zou langzaam gaan omdat houdingen in cultuur en geschiede-

nis verankerd zijn. Nationalisme en irrationaliteiten zijn stevig ver-

ankerd en kunnen dus ook slechts langzaam veranderd worden.

Er was ook geen reden om van de wetenschappelijke kennis 

op korte termijn wonderen te verwachten, zo temperde hij een te 

sterk optimisme. Problemen zouden er blijven, maar in omstandig-

heden met een grotere sociale stabiliteit. De geschiedenis had vol-

gens Otto Neurath die ontwikkeling duidelijk gemaakt: hoe meer 

samenwerking, hoe meer moderniteit.

In 1940 verscheen het boek in Nederlandse vertaling, ver-

zorgd door dr. B.T. van Overdiep. Lector in de statistiek aan de Uni-

versiteit van Amsterdam, J.H. van Zanten, schrijft in het voorwoord 

dat Neurath een werkwijze gevonden heeft ‘welke de mogelijkheid, 

dat het grote publiek zich op de hoogte stelt van wat er in de maat-

schappij omgaat en hoe het heden zich uit het verleden ontwikkeld 

heeft, sterk vergroot’.
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Menno ter Braak schreef er naar aanleiding van het ver-

schijnen een beschouwing over. Ter Braak gaf eerst een uitleg over 

de bijzondere vorm van dit, zoals hij het noemde, curieuze boek. 

Hij was het met Neurath eens; de geschreven taal moest worden 

gecompleteerd met een beeldtaal. Ter Braak zag dat wel zitten en 

verbaasde zich erover dat het tot nu toe niet meer aandacht had 

gehad. Juist nu – in die tijd dus – automobilisten met beelden in 

de goede richting werden gedirigeerd. Ter Braak vond het wel een 

goed boek; het probleem van de moderne mens hield hem bezig. 

Hij vond dat Neurath er objectiverend en toch heel persoonlijk over 

schreef. Ter Braak onderstreepte de inductieve werkwijze van Neu-

rath: hij liet eerst de feiten spreken en vormde er volgens een defi-

nitie bij. ‘Vandaar dat deze beschrijvende, collectief-psychologische 

methode, waarbij de waardering van de moderniteit steeds op de 

achtergrond en de intelligente combinatie der gegevens hoofdzaak 

is, ons “citizens” bij uitstek voldoet, althans in deze superieure 

vorm; zij is een oriënteringspoging, de moderniteit wordt gedu-

rende het oriënteren zichtbaar, voor zover wij die oriëntering zelf 

meemaken’ (Ter Braak 1980).

Het is opmerkelijk dat in de meeste beschouwingen over 

Neurath het boek slechts terloops wordt genoemd. Voor de theore-

tische en wetenschappelijke duiding van zijn opvattingen werd er 

kennelijk niet veel betekenis aan toegekend. Het werd pas in het 

Duits vertaald – door Marie Neurath-Reidemeister – ten tijde van 

de uitgave van het verzameld werk van Neurath in 1991. Het boek 

was een voorbode van de naderende oorlog. Het bevatte voldoende 

materiaal om een voorspelling te doen over de machtsverhoudin-

gen in de wereld: uit het boek was af te lezen dat bij een wereldoor-

log Duitsland altijd de verliezende partij zou zijn, gewoon vanwege 

het gebrek aan grondstoffen. Neurath paste hier dezelfde methode 

toe die hij ook gebruikte bij de analyse van de Eerste Wereldoorlog, 

waarin hij aannemelijk kon maken dat niet Turkije, zoals veronder-

steld, maar Servië op de Balkan een overwicht had. Zoon Paul Neu-

rath stelde vast dat de geschiedenis Otto Neurath twee keer gelijk 

gegeven heeft (Paul Neurath, p. 86-87 in: P. Neurath/Nemeth 1994).
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Neuraths boek dat hier aan de orde is, is een beeldstatis-

tisch-sociologisch werkstuk. Het is een uitwerking van de socio-

logie zoals hij die zich voorstelde; vrij van metafysica, gebaseerd 

op de feiten met zo weinig mogelijk duiding anders dan door de 

feiten wordt ingegeven. Voor hem was sociologie de wetenschappe-

lijke onderstroom die in de geschiedenis van de mensheid en in de 

economie is te vinden. Sociologie was voor hem de verbinding van 

geschiedenis en economie.

Wanneer we het boek nu proberen te plaatsen dan komt het in de 

buurt van wat we in Nederland kennen als het Sociaal en Cultu-

reel Rapport. Neurath vormde met zijn staf in de Haagse Obrecht-

straat een klein Sociaal en Cultureel Planbureau, en leverde een 

prestatie die niet onderdoet voor wat er nu op dit terrein beschik-

baar komt.

Tegelijk was het een vreemd boek, wanneer we het beschou-

wen in het oeuvre van Neurath. Allereerst was er de stijl: Neurath 

schreef het boek in het Engels, maar dat was zijn taal niet – en dat 

is te merken. De formuleringen zijn weliswaar duidelijk, maar ook 

kortaf en hier en daar erg eenvoudig. De tekst werkt steriel. Het 

is een statistisch descriptief werk en dat was niet direct Neurath’s 

stijl. Hij zocht immers meestal de polemiek en het betoog. Moge-

lijk door de populariserende doelstelling is de tekst optimistisch 

over de ontwikkeling van de mensheid. Nog optimistischer dan in 

het meer wetenschappelijk werk van Neurath altijd al de toon was. 

Dat is des te meer bevreemdend wanneer we ons realiseren hoe 

de wereld er voor stond op het moment dat Neurath c.s. aan dit 

boek werkten. Neurath trok steevast tegen cultuurpessismisme ten 

strijde. In Den Haag van die dagen zal Huizinga’s In de schaduw van 

morgen. Een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd zeker veel 

gelezen zijn. Een boek dat een antipode vormde van het boek van 

Neurath en dat opende met de woorden: ‘Wij leven in een beze-

ten wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand onverwacht 

komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit 

deze arme Europeesche menschheid achterbleef in verstomping en 
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verdwazing, de motoren nog draaiende en de vlaggen nog wappe-

rende, maar de geest geweken’ (Huizinga 1935).

Die verdwazing liet overigens niet lang op zich wachten. Het bete-

kende voor Otto Neurath dat hij voor de tweede keer zijn koffers 

moest pakken – en zelfs daarvoor zou hij deze keer niet eens meer 

de tijd hebben.

Huizinga zal niet echt indruk op Neurath hebben gemaakt. 

Had Otto Neurath immers al niet met grote inzet afgerekend met de 

meest pessimistische beschouwingen over de westerse cultuur en 

de westerse samenleving in zijn vlammend geschreven anti-Speng-

ler? Daarin is Neurath op zijn best: scherp, polemisch, degelijk en 

omvattend. Hij schreef dit als pamflet (1919) bedoelde boek tijdens 

zijn gevangenneming na het München-avontuur. Van Spengler blijft 

geen spaan heel. Neurath rondde af: ‘Dies platte Pathos bricht unter 

jeder Analyse zusammen’ (Neurath 1921, p. 194 in gs Bd. 1).
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Noten

1 In elk geval uit de Nederlandse periode én in de vorm van een boek. 
In de eerste jaren van het werk vanuit Wenen ontwikkelde Neurath een 
groot ‘Mappenwerk’ in opdracht van het Bibliografisches Institut AG in 
Leipzig. In deze collectie van honderd platen werden de sociale, politieke 
en economische kenmerken van delen van de wereld uitgebeeld en in die 
uitbeeldingen vergeleken. Zie bijvoorbeeld voor een nadere analyse van dit 
onderdeel: Dr. Sybilla Nikolow, Society and Economy. An Atlas in Otto Neurath’s 
Statistics from 1930. Draft Bielefeld 2005.



Otto Neurath, 1945
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Slot

Otto Neurath overleed, geheel onverwacht, in 1945, in het Engelse 

Oxford, de tweede plaats waar hij en zijn vrouw Marie Neurath- 

Reidemeister halt konden maken op hun vlucht voor het fascisme. 

Neurath’s dood was niet alleen onverwachts, maar naar menselijke 

maatstaven ook veel te vroeg. Hij was immers bruisend van activi-

teit en vol van plezier in het leven. Wanneer we bij Otto Neurath 

stil staan, is dat wat mij betreft uit sympathie met een leven dat 

veel aanknopingspunten tot verdere vertellingen biedt. Zijn lot als 

verdrevene of vluchteling deelde hij in die tijd met vele anderen. 

Zeker met veel Oostenrijkse-Weense kunstenaars en intellectuelen. 

Friedrich Stadler (1993) heeft dat indrukwekkend gedocumenteerd 

in zijn boek/catalogus Vertreibung der Vernunft.1 Stadler laat zien 

welk een schat aan interessante mensen op de vlucht is gegaan. 

Gelukkig zijn er ook nog veel de oorlog goed doorgekomen en in 

veel gevallen hebben ze interessante en vaak vernieuwende bijdra-

gen geleverd aan de wetenschap. Veel Amerikaanse bijdragen in de 

tweede helft van de vorige eeuw aan de maatschappij- en gedrags-

wetenschappen zijn rechtstreeks te herleiden op de Weense oor-

sprong (Coser, 1984).

Otto Neurath was een globalist. Hij sprak over de wereld en meende 

dat de problemen waarmee de afzonderlijke landen worstelden 

alleen konden worden opgelost door internationale samenwerking 

en mondialisering. Hij zocht daarvoor zelf ook de internationale 

samenwerking. En hij zocht naar middelen om de internationale 

en interculturele communicatie beter mogelijk te maken. Een ver-

eenvoudigd Engels (basic english) en beeldstatistiek achtte hij ade-

quater en realistischer dan pogingen als het Esperanto, dat in die 

tijd ook stevig aan de weg timmerde.

Het is niet zo gemakkelijk om een duiding te geven van het 

werk van Otto Neurath. Hij heeft geen grote boeken geschreven, 

maar een lawine aan opstellen, commentaren en polemieken. En 
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dat laatste had zijn voorkeur: hij ontwikkelde zijn eigen gedachten 

in debat. Zo ook met Mannheim – als voorbeeld – een socioloog 

die in Nederland bekend is omdat hij gerekend wordt tot de canon 

van de sociologie (Coser, 1971). Met Mannheim deelde Neurath de 

Midden-Europese achtergrond en ook Mannheim week in de jaren 

dertig uit naar Engeland.

Neuraths polemieken waren in de regel heftig – zeker in 

zijn jonge jaren. Van Mannheims idee dat een samenleving behoefte 

had aan een freischwebende Intelligenz om daarmee de substantiële 

rationaliteit voortdurend te contrasteren met de functionaliteit 

die in het door Mannheim gekritiseerde tijdsbeeld zo dominant 

was geworden, liet hij niets heel. Neurath moest niets hebben van 

intellectuelen aan wie een rol toebedacht werd om tot het ware 

inzicht te komen, en dat een dergelijke bijdrage ook maatschap-

pelijk effectief zou zijn. Hij vond dat gedachtenspinsels. Tegelijk 

was die opvatting van Neurath niet zo vanzelfsprekend, omdat ze 

ook gezien zou kunnen worden als een typering van hem zelf. Ook 

hij was heel zijn leven zo goed als ongebonden, en dus straatarm, 

maar wel vrij in het denken. En van die vrijheid heeft hij tot aan 

zijn dood gebruik gemaakt en over zijn armoede heeft hij nooit 

geklaagd. Hij had niet veel nodig: een typemachine, boeken en 

goed gezelschap waren voldoende. Roken en drinken waren aan 

hem niet besteed; goed, maar eenvoudig, eten wel. Neurath zocht 

voortdurend de polemiek en ontwikkelde zijn eigen denken vooral 

in reactie op anderen. Dat maakt het niet eenvoudig om een over-

zicht te krijgen van zijn eigen denken. Ondanks de beperkte toe-

gankelijkheid van zijn gehele oeuvre neemt het aantal publicaties 

over Neurath gestaag toe en trekt het de laatste jaren steeds meer 

(jonge) wetenschappers. Het nodigt kennelijk nog steeds uit tot 

denken. Neurath baande zich een weg kriskras door de cultuur-

geschiedenis en ontrafelde met zijn grote kennis van feiten ogen-

schijnlijk overtuigend ogende beschouwingen, vooral wanneer die 

voorspellingen inhielden. Hij was dan ook in het bijzonder gebrand 

op doemdenkers, een categorie die in het tijdsgewricht waarin 

Otto Neurath leefde en werkte rijkelijk vertegenwoordigd was. Hij 
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was een vooruitgangsoptimist. Hij zag altijd mogelijkheden tot een 

oplossing, maar hij was er zich ook van bewust dat niets vanzelf 

ging. Je moest het willen en ervoor strijden.

Een van de grote studies die in de jaren van Neurath het 

licht zagen, was Spenglers Untergang des Abendlandes. Een pakkend 

gekozen titel, die een groot deel van de burgerij de stuipen op 

het lijf joeg. Een boek dat in latere jaren gezien werd als een bij-

drage aan de stemmingmakerij die de achtergrond vormde voor 

de opkomst van het nationaal-socialisme.2 In een eloquent en goed 

geschreven werk maakte Spengler de onvermijdelijke ondergang 

van de westerse beschaving inzichtelijk. Met een veelheid van 

feiten en verbanden, dwars door de geschiedenis van de mensheid 

heen. Neurath schreef een omvangrijke reactie in de vorm van een 

boek dat hij publiceerde onder de titel Anti-Spengler (Callwey, Mün-

chen 1921). Het is een van zijn meest omvangrijke stukken. Het laat 

van het betoog van Spengler geen spaan heel. Hij concludeerde dat 

Spengler uit was op bangmakerij en daarmee de verkeerde politieke 

sentimenten voedde. Hij zei het stuk geschreven te hebben niet 

omdat hij Spenglers werk belangrijk vond, maar om jonge mensen 

die het lezen attent te maken op de valkuilen. ‘Dieser Jugend, die 

sich mit Spengler heute oft abmüht und viel Kraft an ihn vergeu-

det, ist dieses Buch gewidmet. Es wurde so eingehend angelegt, 

nicht um der Bedeutung Spenglers, sondern um der Bedeutung der 

Jugend gerecht zu werden, der es helfen will’ (p. 196).

In zijn kritiek behandelde Neurath een groot aantal 

methodologische kwesties: wat kunnen we aan wetmatigheden 

overhouden uit de geschiedenis? Geen! Hoe kun je cultuur defi-

niëren? Moeilijk! Hoe kun je culturen samenvatten en in hun 

ontwikkelingsfasen typeren? Willekeurig! Waarom moet je voor-

zichtig zijn met profetieën? Omdat je de kans loopt dat je ze zelf 

gaat waarmaken! ‘Die Prophetie wird zur Ursache ihrer eigenen 

Verwirklichung’ (p. 141) – een begrip dat we later die eeuw vanuit 

de Amerikaanse sociologie opnieuw opgediend gekregen als self 

fullfilling prophecy. Wat is het effect van een moeilijk te doorgron-

den maar wetenschappelijk ogende fundering? Een soort pseudo 
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rationalisme! In Neuraths eigen woorden: ‘Nicht die falschen 

Einzelergebnisse, nicht die falschen Tatsachen, nicht die falsche 

Beweise machen Spenglers Buch so ungemein gefährlich, sondern 

vor allem seine Methode, Beweise zu führen, und seine Darlegun-

gen über Beweisführungen überhaupt. Dagegen muss man sich 

zur Wehr setzen. Wer hoffend und strebend eine frohe Zukunft 

gestalten will, der soll wissen: Keiner der Spenglerschen “Beweise” 

reicht aus, ihn daran zu hindern; wer sich aber mit dem Gedan-

ken an den “Untergang” befreunden will, der soll wissen, dass er 

es auf Grund eines Entschlusses, nicht eines Beweises tut!’ (p. 142). 

Dit is Neurath op zijn meest typerende polemische wijze; hij laat 

nooit enige onduidelijkheid bestaan over wat hij vindt. Zijn teksten 

lijken toespraken.

Een interessante bijkomstigheid was dat Neurath zijn anti-

Spengler schreef toen hij in München in de gevangenis zat. Ook 

al hing een mogelijke ter doodveroordeling boven zijn hoofd: deze 

ontnam hem niet de lust om aan het werk te gaan. Neuraths anti- 

Spengler (Absage an Spengler) is voor zijn kijk op de wetenschappe-

lijke kwaliteit van beschouwingen over de menselijke samenleving 

illustratief. Maar niet alleen dat: hij voelde ook aan dat het hier om 

een werk ging dat invloed zou kunnen krijgen en dus ging hij er 

vol in.3

De anti-Spengler legde de basis voor wat we later terugzien 

in het werk van de Wiener Kreis. In de anti-Spengler formuleerde 

Neurath een metafoor voor de wetenschapsontwikkeling die tot op 

de dag van vandaag veel geciteerd wordt: ‘Wie Schiffer sind wir, die 

auf offenem Meer ihr Schiff umbauen müssen, ohne je von unten 

frisch anfangen zu können. Wo ein Balken weggenommen wird, 

muss gleich ein neuer an die Stelle kommen, und dabei wird das 

übrige Schiff als Stütze verwendet. So kann das Schiff mit Hilfe 

der alten Balken und angetriebener Holzstücke vollständig neu 

gestaltet werden – aber nur durch allmählichen Umbau’ (p. 184). 

Wetenschap is nooit af, wetenschap is een voortdurend evolutio-

nair proces met voornamelijk tijdelijke inzichten. Neurath maakte 

wetenschap niet pretentieus, maar trivialiseerde haar ook niet.
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Verderop in de anti-Spengler zegt hij: ‘Und das Höchst-

mass an Gemeinsamkeit festzustellen, ist eine Aufgabe, die viele 

der Wissenschaft zuweisen’ (p. 190). Het zoeken naar het verbin-

dende, waardoor communicatie mogelijk blijft, achtte Otto Neur-

ath een basishouding van de wetenschapper. Dat is ook wat hij later 

bedoelde met de ‘Unified Science’ en de ‘wissenschaftliche Weltauffas-

sung’ in het pamflet van de Wiener Kreis.

Deze benadering ontwikkelde hij ook in de polemiek met 

Spengler. Spengler stelde dat verschillende culturen een eigen kijk 

op de wereld hebben en dat het daarmee af was. Spengler sugge-

reerde de onveranderlijkheid van die culturen. Voor Neurath daar-

entegen begon het dan pas, omdat hij van mening was dat welk 

perspectief op het leven en het menszijn ook werd gebruikt: er is 

een groot aantal gemeenschappelijke feitelijkheden waar geen cul-

tuur omheen kan. Dat koos hij als vertrekpunt omdat hij meende 

dat je vanuit het gemeenschappelijke moest beginnen en van daar-

uit redeneringen en benaderingen verder afpellen. Neurath was 

anti-relativistisch, omdat hij zich bij de vaststelling van het ver-

schil niet neerlegde, maar ook voldoende relativistisch om niet in 

absolute waarheden te vervallen.

In de jaren zeventig van de twintigste eeuw woedde het weten-

schapstheoretische debat tussen ‘de positivisten’ en de kritische 

theorie van de Frankfurter Schule. De positivisten werden met 

name gerepresenteerd door Karl Popper, die eerder – ook uit 

Wenen afkomstig – van de Wiener Kreis, en zeker van Otto Neu-

rath, afscheid had genomen. Popper verweet Neurath naïef plan-

denken en technocratische beheersing, die samen zouden leiden 

tot totalitarisme. Tegen de achtergrond van de communistische 

dreiging en de politieke tweedeling die na de Tweede Wereldoor-

log tot stolling kwamen, kon Popper uitgroeien tot de held van de 

redelijkheid. Hij gaf de wetenschappelijke argumenten waarmee 

aangetoond kon worden dat communisme, en meer algemeen 

degenen die grote veranderingen voorstonden, uiteindelijk de 

vrijheid van burgers zouden aantasten. Hoe schatplichtig Popper 
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was aan het vroege denken van de Wiener Kreis ziet hij zelf al niet 

meer.

In de ogen van de Frankfurters stond het positivistische 

denken los van de maatschappelijke werkelijkheid en leidde het 

tot een steriele opvatting over wetenschap. Positivisme werd ver-

volgens gelijkgesteld met bevestiging van de status quo. De Frank-

furters maakten niet veel onderscheid in het Weense denken: het 

was uiteindelijk toch conservatief denken.

De Wiener Kreis had niet één politieke identiteit. Otto 

Neurath was de meest politiek actieve van het gezelschap. Gemeen-

schappelijk was de opvatting dat veel wat onder de mom van 

wetenschap aan de man werd gebracht, gevaarlijke ideologie was. 

Eensgezind probeerden zij deze metafysica te ontluisteren en kri-

tiseren. Wetenschappers werden opgeroepen zich te ontdoen van 

verhullende taal en van beweringen die geen inhoud hadden. Zij 

waren van mening dat de wetenschap deel van de samenleving 

was en moest zijn. Geen wetenschap op een eiland of in een ivoren 

toren. Binnen de verzameling als logisch-positivisten – kortheids-

halve positivisten – aangeduide wetenschappers bestonden grote 

verschillen van opvatting over relatief onbelangrijke zaken. Zo 

zette Popper zich altijd heftig af tegen de Wiener Kreis, Neurath 

in het bijzonder, maar wanneer we de opvattingen op de keper 

beschouwen, zijn de overeenkomsten groter dan de verschillen. 

Het gemeenschappelijke in de benadering is de kritische instelling 

ten opzichte van beweringen over de werkelijkheid en eigenlijk 

waren ze allemaal te duiden met de term die later Popper voor zich 

opeiste: kritisch rationalisten. Het gemeenschappelijke was een 

sterke oriëntatie op empirie en de benutting van de logica voor de 

toetsing van de gedachtegangen. Bovendien een kritische instel-

ling bij de benutting van taal en vooral van definities.

Neurath maakte het de biografisch en historisch geïnte-

resseerden ook niet gemakkelijk. Hij was een manusje van alles 

en op uiteenlopende wetenschapsgebieden actief. Maar natuurlijk 

overal met een beperkt aandeel, hoe fundamenteel dat vaak ook 

was. Zeker in zijn jonge jaren werd hij als een politiek mens geken-
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schetst en dat maakt de appreciatie in de officiële wetenschap niet 

altijd gemakkelijker. Grenzen van de wetenschap zag hij niet. Dis-

ciplines vond hij hinderlijk alhoewel praktisch om op onderdelen 

vooruitgang te boeken, maar eigenlijk was dat niets voor hem. 

Alleen studeren en schrijven vond hij te beperkt. Hij zocht de inter-

actie met politiek en maatschappelijke beweging. Dat leidde niet 

vanzelfsprekend tot doorwrochte studies met voetnoten en com-

mentaren, eerder tot discussiebijdragen, kanttekeningen, pamflet-

ten en tijdschriftartikelen. Daar schreef hij er dan ook wel heel 

veel van.

Hij discussieerde met architecten, stadsontwikkelaars, 

politici enzovoort. Vooral de architectuur en de stedenbouw waren 

onderwerpen die hij voor het geluk van mensen van wezenlijke 

betekenis vond en dus bemoeide hij zich ermee. Neurath behoorde 

tot de moderniteit, maar het betekende niet dat hij alles van de 

modernen accepteerde. Tussen zijn werk en dat van de Bauhaus-

beweging bestond een directe band. Met de moderne architecten, 

onder invloed van Le Corbusier, was hij in gesprek, hoewel hij er 

uiterst kritisch over was.

Otto Neuraths uitgangspunt bij zijn politieke stellingnamen waren 

de sociale rechtvaardigheid en de verhoging van het geluk voor 

allen. Bij het oplossen van die maatschappelijke vraagstukken was 

hij gepassioneerd van oordeel dat analyse, wetenschap en kennis 

konden helpen en dat het tot de verantwoordelijkheid van de politi-

cus hoort bij volledige kennis en met alle verantwoording te beslis-

sen en dus te handelen.

Vaak is zijn benadering uitgelegd als politiek en weten-

schappelijk naïef. Je hoeft evenwel Neuraths werk niet grondig te 

bestuderen om te weten dat Neurath met betrekking tot deze zaken 

geen naïviteit kan worden verweten. Hij zag de beperktheden van 

de wetenschap, de bedreiging door holle retoriek en politieke ideo-

logieën, en de noodzaak om politiek te handelen. Natuurlijk begaf 

hij zich wel eens te dicht bij het politieke strijdgewoel en dan bleek 

dat zijn benadering onvoldoende mogelijkheden bood om succes-
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vol te zijn. Dat was zijn ervaring in de Münchener Räterepublik; dat 

was ook het geval bij zijn werk in Moskou en het speelde ook mee 

in zijn werk in de Weense stadsontwikkeling en woningbouw. Zijn 

verdediging in zijn zaak naar aanleiding van de revolutie in Beie-

ren is niet zijn sterkste betoog: zich voor de gelegenheid afficheren 

als technicus die geen verantwoordelijkheid kon dragen voor de 

politieke gevolgen van zijn daden is voor een man van de wereld 

als Neurath te beperkt.

Terugkijkend vanuit het heden zijn Neuraths opvattingen 

over de wareneconomie en de volledige socialisering het meest 

gedateerd. Voor de hedendaagse beschouwer is het al bijna niet 

meer voor te stellen dat daar ooit zó over is geargumenteerd, zo 

vanzelfsprekend vinden wij markt en markteconomie. In de eerste 

helft van de vorige eeuw ging het politieke debat hier wel over! In de 

jaren na de Eerste Wereldoorlog was de discussie bijna tastbaar: de 

Russische Revolutie had de communisten aan de macht gebracht, 

in de gevallen keizerrijken moest opnieuw bedacht worden hoe 

de samenleving geordend zou worden en zelfs in Nederland werd 

onder aanvoering van Troelstra de revolutie voorbereid. De econo-

mische crisis die aan het einde van de jaren twintig de gehele wes-

terse wereld raakte, deed velen twijfelen aan een maatschappelijke 

ordening strikt gebaseerd op een kapitalistische markteconomie. 

Vrijwel overal werden er varianten bedacht waarin de staatinvloed 

in de economie zou worden vergroot. In Duitsland werd gesproken 

over een Gemeinwirtschaft en een kapitalist als Rathenau jr. was 

ervan overtuigd dat er een mengvorm gevonden moest worden. In 

de Verenigde Staten leidde dat zoals we gezien hebben tot de New 

Deal, een ongehoord vergaande interventie van de federale over-

heid in de economie. Vormen van planning, gemengde economieën 

met staatsbedrijven (of -sectoren), door de staat geordende vormen 

van bedrijfstaksgewijze planning: het waren allemaal varianten 

op hetzelfde. De markt moest getemd worden en de overheid had 

daarin een rol.

In de jaren veertig leverde Keynes een economische 

 theorie waarmee de staatsinterventie in de economie gefundeerd 
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werd als remedie tegen werkloosheid en te grote fluctuaties in het 

maatschappelijk proces. Socialisatie en nationalisatie waren ook in 

Nederland tot ver in de jaren vijftig belangrijke items, niet alleen 

onder radicale socialisten, en de thematiek zou pas van de politieke 

agenda verdwijnen na het overlijden van Joop den Uyl.

Maakbaarheid van maatschappelijke verhoudingen was 

een groot deel van de twintigste eeuw uitgangspunt in het poli-

tieke handelen – van links tot rechts. De rol van de staat moest 

daarvoor dan ook voortdurend aan betekenis winnen. De belasting 

die dit legde op de staatshuishouding en de gevolgen die dit weer 

had voor de beweeglijkheid van de economie en de vitaliteit van 

de samenleving werden over het hoofd gezien. De eerste sympto-

men van de problemen die deze staatsbenadering had, werden 

zichtbaar toen méér vraag geaccommodeerd moest worden met 

gelijke of minder middelen. En toen nieuwe maatschappelijke pri-

oriteiten in een niet-groeiend overheidsbudget een plek moesten 

krijgen. Dat verklaart waarom we anders zijn gaan denken over 

die staat en daarom komt ons nu al het denken van die eerste jaren 

van de twintigste eeuw als antiek voor. Wat weer overdreven is, 

want maakbaarheid is nog steeds belangrijk, ook al hebben we 

meer zicht gekregen op de beperkingen. Het is te gemakkelijk om 

nu vooral te benadrukken waar het allemaal mis ging en er op te 

wijzen dat een marktgebaseerde benadering (of eigen verantwoor-

delijkheid) tot een beter resultaat leiden.

Na zijn vlucht naar Nederland – of althans in die tijd – tendeerden 

Neuraths werk en zijn opvattingen naar meer algemeenheid, hij 

populariseerde meer.4 Hij probeerde bij de alledaagse politiek weg te 

blijven. Hij vertrouwde zichzelf daar eigenlijk niet meer helemaal. 

Door het exil werd hij nog meer een internationalist. Steeds meer 

had hij het over de mensheid en over de wereld. Uit de Haagse tijd zijn 

nogal wat uiteenzettingen over vrede bekend: de mogelijkheden 

vrede te bereiken door toegepaste wetenschap en zorgvuldige com-

municatie. Er zijn weinig expliciete commentaren en beschouwin-

gen te vinden over de actuele politieke en maatschappelijke situatie 
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in West-Europa, in Duitsland of in Nederland. Het lijkt er op dat hij 

de Nederlandse neiging naar neutraliteit in zijn werk accepteerde 

en zich daar ook in zijn werk naar gedroeg.

De Haagse jaren waren productief. Het beeldstatistisch werk kon 

redelijk worden voortgezet, vooral dankzij aanmerkelijke en con-

tinue opdrachten uit de Verenigde Staten. De organisatie van de 

congressen over de wetenschapsontwikkeling en het werk aan 

de Encyclopedie leverden veel internationale contacten en erken-

ning op. Hij redigeerde diverse boeken, had voortdurend projec-

ten onderhanden en beantwoordde een stroom van brieven. In 

de Verenigde Staten bouwde Neurath in de jaren dertig een groot 

netwerk van contacten op. Dat werd vergemakkelijkt door de grote 

aantallen Europese (en Oostenrijkse) vluchtelingen, door joodse 

emigranten die in Amerika succesvol in zaken waren en natuur-

lijk door de contacten met Mary van Kleeck. In de archieven zijn 

heel wat Amerikaanse artikelen uit tijdschriften te vinden waarin 

deze Social Showman vooral met zijn beeldstatistiek geportretteerd 

werd.5 De Amerikaanse warenhuismagnaat Kauffman (Pittsburgh) 

ondersteunde Neurath met maandelijkse bijdragen voor het werk 

aan Modern Man in the Making en na het verschijnen daarvan gaf hij 

geld voor een project dat vervolging en verdrijving als onderwerp 

had. Neurath heeft dat laatste niet tot een eindresultaat kunnen 

brengen. De vervolging en verdrijving van Neurath zelf waren 

er de oorzaak van dat dit werk niet meer is afgerond. Kauffman 

bouwde in de jaren dertig het huis van de eeuw, ‘Falling Water’,6 

ontworpen door Frank Lloyd Wright, en Otto Neurath zocht hem 

daar op. (Erinnerungen, mn.)

In 1938 publiceerde het Nederlandse tijdschrift Synthese een bij-

drage van Neurath over zijn concept van de eenheidswetenschap; 

bovendien wijdde het een redactionele bijdrage aan Otto Neuraths 

plaats in het toenmalige denken. Hij werd erin getypeerd als een 

brede figuur met een breed gebaar. Breed in zijn aanvaarden, breed 

ook in zijn afwijzen. Echter ook een man met uniciteit. ‘Antime-
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taphysica, empirisme, logiseering en mathematiseering zijn voor 

hem meer dan simpele aanduidingen van een geestesrichting, 

waartoe hij behoort, het zijn de hoofdpunten van een program, aan 

welke uitvoering hij zijn volle denkkracht geeft’ (Synthese 1938). De 

redactie noemde hem een ‘noeste werker, een koene geest, een 

beginselvast strijder’. Het artikel was afstandelijk, maar wel met 

waardering.

Onze huidige samenleving zien wij graag als een kennissamenle-

ving.7 Het begrip kennissamenleving als typering voor het huidige 

tijdsgewricht roept vragen op. De tijd waarin Neurath werkte, was 

een periode van relatief grote wetenschappelijke vooruitgang. De 

successen uit de natuurwetenschappen en de toepassing van die 

kennis in industriële productieprocessen waren alom. Neurath en 

de zijnen probeerden de ervaringen die daar in besloten lagen ook 

toe te passen op de wetenschappen, beschouwingen over de samen-

leving en voor de besturing van de samenleving. De sociologie was 

de wetenschap van die tijd en de ontwikkeling van de sociologie 

heeft aan Wenen en de Weense diaspora veel te danken. De empi-

rische sociologie heeft stevige wortels in het Weense denken en is 

via de Oostenrijkse (en Duitse) bannelingen vanuit Amerika in de 

jaren vijftig in Europa teruggekeerd (en veelal niet meer als van 

oorsprong Europees herkend). Overigens niet alleen de sociologie, 

maar de sociale wetenschappen in het algemeen.

Terugblikkend was de periode die loopt vanaf de aanvang 

van de Wiener Kreis tot en met de jaren zestig een periode waarin 

enorme waarde werd toegekend aan kennis. Het was ook de tijd 

waarin een stevige muur werd opgetrokken tussen wetenschappe-

lijke kennis en common sense of ervaringskennis. De wetenschap-

pelijke kennis werd superieur geacht. Zo lang iets niet onderzocht 

was volgens de toen gangbare procedés kon je niet spreken van vol-

doende betrouwbare kennis.

De geweldige vooruitgang in de techniek en de versprei-

ding daarvan vergrootten alleen maar het verdere vertrouwen in 

de betekenis van de kennis verkregen via de wetenschappelijke 
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werkwijze. Deze werkwijze had eveneens tot gevolg dat er veel meer 

belangstelling ging ontstaan voor formele scholing van grote delen 

van de bevolking: na de Tweede Wereldoorlog schoot het onderwijs-

systeem uit de grond. Het onderwijs werd gelijktijdig ook algeme-

ner en bereidde uitdrukkelijk voor op een veelheid van functies 

in de samenleving. Starre en beperkte beroepsopleidingen werden 

verwetenschappelijkt en er was meer aandacht voor algemene 

vorming. De deelname aan algemeen-vormend onderwijs groeide 

gestaag. De behoeften van de economische ontwikkeling van de 

samenleving en de emancipatie van grote delen van de bevolking 

via het onderwijssysteem gingen hand in hand. Maar ook het toege-

paste onderzoek werd onderdeel van de politiek gericht op econo-

mische groei (Alberts 1998). Het werd steeds meer vanzelfsprekend 

dat het verwerven van kennis de sleutel was tot maatschappelijk 

succes, omdat gelijktijdig de samenleving als geheel ‘verweten-

schappelijkte’. Er ontstond daardoor een samenleving waarbij ver-

worven en gecertificeerde kennis in de plaats kwamen van afkomst 

en bezit. Er is toen de basis voor een kennissamenleving gelegd, 

zonder dat dit zo genoemd werd. Het begrip kennissamenleving 

wordt nu juist gehanteerd om enerzijds de kennis en de betekenis 

ervan te relativeren; anderzijds aan te moedigen om zoveel moge-

lijk daar waar dat kan (en verantwoord is?) kennis te benutten. Er 

valt wat voor te zeggen voor de bewering dat de grondslag voor wat 

we nu een kennissamenleving noemen eigenlijk al besloten ligt in 

het programmatische document van de Wiener Kreis: Wissenschaft-

liche Weltauffassung -Der Wiener Kreis (Wenen 1929).

Neurath was een krachtig pleitbezorger van de wetenschap-

pelijke doordringing van de samenleving, maar was ook de eerste 

om aan te tekenen dat wetenschappelijke kennis altijd beperkt zal 

zijn. En dat dit gegeven geen reden was om de precisie en de verdui-

delijking die de wetenschap – indien professioneel bedreven – in 

kennis nastreefde op te geven. Evenmin was de beperktheid van 

de kennis een argument om politiek-maatschappelijk handelen uit 

te stellen. Dit is een benadering die nog steeds overtuigingskracht 

heeft. Met Neurath was het goed praten over varianten en variëteit 
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in benaderingen. Veelvormigheid en beoordeling van die veelvor-

migheid om ervan te leren waren voor hem vanzelfsprekend. De 

varianten van de post-modernistische invalshoek die het eigenlijke 

discourse tussen wetenschappers al op voorhand opgeven en alles 

als passend verklaren, zou Neurath veel te ver gaan. Mét Neurath 

wil ik betogen dat het zoeken van het gedisciplineerde gesprek 

over de kwaliteit van dat wat we weten de basishouding van de 

wetenschapsbeoefenaar moet zijn. Ook in de kennissamenleving 

blijft het van belang te zoeken naar de ‘waarde’ van kennis. En 

dus onderscheid te kunnen maken tussen verschillende ‘soorten’ 

kennis.

Voor Neurath zou het project van ‘de modernen’ nooit zijn 

voltooiing vinden: er waren voor hem geen eindvormen in het voor-

uitzicht; het zoeken naar kennis, en de mogelijkheden die daar-

door ontstaan voor het handelen, zou voortduren.

Neurath streefde naar kwalitatief hoogwaardige kennis 

en dus naar wetenschap, maar wist ook dat de wetenschap altijd 

onvolledig zou zijn. Beslissingen zijn niet uitsluitend te baseren 

op wetenschap. Beslissingen moeten nu worden genomen, en dan 

zou de beschikbare kennis wel zoveel mogelijk moeten worden 

benut, zo stelt Neurath. Gebrek aan wetenschappelijke kennis kan 

nooit een argument zijn om geen beslissing te nemen. Geen enkel 

besluit vloeit eenduidig voort uit wetenschappelijke inzichten. Er 

is altijd nog iets ‘anders’ nodig om een inzicht in een besluit om te 

zetten. Rationeel gededuceerde besluiten zijn in Neuraths opvat-

ting onmogelijk. Het ‘andere’ dat nodig is om een redenering in 

een besluit om te zetten noemt hij in een discussie met het werk 

van Descartes het Auxiliarmotiv – zoiets als het hulpwerkwoord in 

de grammatica.8

Neurath had oog voor de gevolgen van verkokering: het 

verticaal opdelen van de wereld met als gevolg een silo-view op de 

wereld. Opdeling is nodig om diepte te bereiken – maar verbin-

ding met wat elders gebeurt, is ook nodig. Neurath vestigde met 

de unified science de aandacht op de noodzaak van het voortdurende 

gesprek tussen alle specialiteiten en specialisten. Niet alleen in de 
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wetenschap, maar ook maatschappelijk, in het gesprek tussen ver-

schillende culturen. Neurath gaf niet op, legde zich niet neer bij 

gemakzuchtige redeneringen van ‘dat zien zij nu eenmaal zo’.

Neurath zocht naar het mogelijk maken van democratie. Democra-

tie gaat niet vanzelf. Ze vraagt bijvoorbeeld om geïnformeerde en 

betrokken mensen. De burgers in een democratische samenleving 

zullen op een professionele wijze – en dat betekent inhoudelijk 

correct en didactisch verantwoord gepresenteerd – over de ont-

wikkelingen en de samenhang in die samenleving moeten worden 

geïnformeerd. Neurath zag dit als een universele opgave. Daarvoor 

ontwikkelde hij de beeldstatistiek, die meer was dan statistiek 

alleen, namelijk pedagogisch-didactisch gefundeerde informa-

tie over mensen en hun maatschappij. Hij bond de strijd aan met 

demagogen en ideologen door de kwaliteit van hun redeneringen 

aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen. Het idee waaruit 

de beeldpedagogiek ontstond, heeft tot op de dag van vandaag niet 

aan belang ingeboet. Ook nu worstelen democratieën met de wijze 

waarop burgers zo goed mogelijk in de politieke besluitvorming 

kunnen worden betrokken. Neurath achtte kennis voor autonome 

besluitvorming noodzakelijk. Neurath wilde niet alleen overtui-

gen met sentimenten en emoties. Ook niet met argumenten, want 

een argument kent feiten en oordelen. Hij wilde die feiten en de 

normering die bij de beoordeling gebruikt wordt, laten zien, opdat 

navolgbare redeneringen zouden ontstaan. Bij de communicatie 

over die redeneringen schuwde hij geen enkele methode – ook 

niet de reclame. Zo zei hij in een interview met een Amerikaans 

tijdschrift: ‘Broadway is the most exiting exhibit in the world. In 

the electric signs all the texts are in English, all the letters are in 

Latin type; their size, direction, motion and colors are standard-

ized into half a dozen simple patterns. Social facts can be shown 

in an analogous system of standardized simplicity that who runs 

may understand’ (Survey Graphic, nov. 1936 – in het artikel wordt 

Neurath treffend als ‘social showman’ getypeerd).
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Ook al is de beeldstatistiek misschien wel de ‘evergreen’ uit 

het werk van Neurath, ik heb in dit essay geprobeerd te laten zien 

dat er meer interessante en naar mijn oordeel nog steeds relevante 

aspecten in het werk van Neurath te vinden zijn. Er is in de samenle-

ving voortdurend behoefte aan verheldering en precisie in de wijze 

waarop over die samenleving gesproken en geoordeeld wordt. Het 

kritisch beoordelen van de verhalen – groot of klein – is nog steeds 

belangrijk. Het bijdragen aan het elimineren van onzin moet gepre-

zen worden. Net als Max Weber was Neurath een demystificeerder, 

alleen met een meer optimistische kijk (ook met meer humor) op de 

ontwikkeling van de mensheid.
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Noten

1 Friedrich Stadler, de huidige wetenschappelijke directeur van het 
heropgerichte Institut Wiener Kreis aan de Universiteit van Wenen, en 
Peter Weibel verrichten uitgebreid onderzoek naar de biografieën van de 
verdreven Oostenrijkse wetenschappers tijdens de nationaal-socialistische 
periode. Stadler maakte een tentoonstelling die in Oostenrijk en de usa ge-
toond is. Een zorgvuldige geredigeerde catalogus is eveneens het resultaat: 
Vertreibung der Vernunft. The cultural Exodus from Austria. Wenen 1993.
2 Zie Frits Stern, The Politics of Cultural Despair: A study in the Rise of the 
Germanic Ideology. University of California Press. Berkeley 1961.
3 Vreemd is wel dat zijn tekst in beschouwingen over Spengler geen 
enkele vermelding kent. Zo bijvoorbeeld in de Nederlandse studie over 
Spengler van Frits Boterman: Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes. 
Cultuurpessimist/politiek activist. Van Gorcum, Assen 1992.
4 Die verandering in de denkwereld van Neurath wordt ook beschre-
ven door Heinz Umrath in: Neurath en Cohen 1973, p. 41: ‘I met Neurath in 
the twenties in Vienna, and I saw him frequently in Holland after 1936. The 
change was profound: from sharp intellectualism to searching humanism; 
how much Communism and National Socialism had affected him.’
5 Neurath werd in de vs ook geholpen door zijn neef van moederszijde, 
Waldemar Kaempffert, science editor van de New York Times. Kaempffert 
schreef de omslagtekst voor Modern Man in the Making.
6 Over de geschiedenis van dit bijzondere huis schreef Franklin Toker: 
Falling Water Rising. Frank Lloyd Wright, E.J. Kaufmann and America’s most extra-
ordinary house. New York 2003.
7 De in 2005 overleden Peter F. Drucker was een van degenen die als 
eerste onze samenleving als een kennissamenleving typeerde. Hij deed dat 
o.a. in zijn boek Post Capitalist Society, waarin hij de transformatie van kapi-
talisme naar de kennissamenleving beschouwd. In zijn hoofdstuk over de 
new meaning of knowledge wordt Neurath als een van degenen genoemd die 
daar in de vorige eeuw aan hebben bijgedragen. (Zie Drucker, p. 24,25.)
8 Zie Neurath 1913: ‘Die Verirrten des Cartesius und das Auxiliarmotiv.’ 
Neurath geeft in die bijdrage een weerlegging van het rationalisme à la 
Descartes.
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Bijlage�1
Wetenschappelijke�belangstelling�voor�Neurath�in�
Nederland�na�zijn�dood

In 1976 besteedt het Gemeentemuseum aandacht aan het werk 

van Otto Neurath. De invalshoek is evenwel het werk van Gerd 

Arntz. Begrijpelijk, immers Gerd Arntz leeft dan nog en is in het 

na-oorlogse Nederland zowel als beeldstatisticus en als vrij beel-

dend kunstenaar actief. Arntz werkte sinds zijn terugkeer uit de 

Tweede Wereldoorlog, waarin hij als Duits staatsburger vanaf 1943 

onder de wapenen was, bij de Nederlandse Stichting voor Statistiek 

(nss). Deze Stichting, bestuurlijk verbonden met het cbs, verzorgde 

publicaties over een veelheid van maatschappelijke onderwerpen 

en voor verschillende opdrachtgevers. De belangstelling van de 

jonge conservatoren van het Gemeentemuseum, Flip Bool en Kees 

Broos, ging in die tijd uit naar de biografische aspecten van een 

kunstenaar en ambachtsman als Arntz. Zij benadrukten de status 

van politiek vluchteling, van oppositie tegen het fascisme en in 

het algemeen het verzet. Arntz werd in die zienswijze vanwege die 

aspecten extra interessant. Afgezien daarvan maakten Broos en 

Bool een degelijke tentoonstelling en catalogus, die zeer informa-

tief is over Antz en Neurath en de bewegingen waarin zij te plaat-

sen zijn. De tentoonstelling werd niet alleen in Den Haag getoond, 

maar ook in Keulen en Hannover. De catalogus is tweetalig uitge-

voerd: Nederlands en Duits.

Aan de Universiteit van Amsterdam krijgt Neurath vanuit 

verschillende invalshoeken aandacht. Prof. Andreas Faludi is werk-

zaam aan de faculteit voor Ruimtelijke Wetenschappen. Hij heeft 

zich in zijn wetenschappelijk werk in het bijzonder beziggehouden 

met de systematiek van planning in de ruimtelijke ordening. In 

Nederland heeft de ruimtelijke ordening altijd in hoog aanzien 

gestaan en daar is een planningsbenadering mee verbonden. 

Faludi heeft deze Nederlandse planningsvariant theoretisch ver-

klaard en onderbouwd en heeft hiermee een belangrijke bijdrage 
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geleverd aan de verspreiding van het Nederlandse Ruimtelijk Plan-

ningsmodel. Faludi is Oostenrijker van geboorte en koos ervoor het 

na-oorlogse Oostenrijk te verlaten en vestigde zich in Nederland. In 

de jaren tachtig raakte hij geïnteresseerd in het werk van Otto Neu-

rath. Dat heeft geleid tot enkele publicaties van hem over het werk 

van Neurath, maar ook tot werk van studenten over Neurath. Het 

meest omvangrijke en prominente werkstuk is de doctoraalscriptie 

van Willem K. Korthals Altes van oktober 1987. In die scriptie wordt 

een informatieve uiteenzetting gegeven over het leven en werk van 

Neurath in hoofdzaken, maar de toespitsing heeft betrekking op 

het denken van Neurath over planning. Korthals Altes laat zien dat 

Neurath, in tegenstelling tot de verwachting vanuit gangbare beel-

den over het positivisme, een bescheiden opvatting had over wat 

wetenschap vermag. Hij zag het als opgave van wetenschappers om 

feiten en alternatieven in kaart te brengen, mogelijk zelfs utopieën 

te ontwerpen, maar het is niet mogelijk om daaruit een rationeel, 

ondubbelzinnig te prefereren keuze te maken. Degenen die dit wel 

verdedigden, noemt Neurath dan ook pseudo-rationalisten.

Hij meende nogal wat pseudo-rationalisten in het archi-

tectendebat van de modernen te ontwaren. Korthals Altes typeert 

Neuraths benadering van de planning in de ruimtelijke ordening 

als beslissingsgericht, in tegenstelling tot een benadering die hij 

objectgericht noemt. Volgens Neurath vervullen de architect en 

de wetenschapper rollen in het planningsproces dat in principe 

een politiek proces is. Er zijn geen mensen die rollen vervullen die 

boven het geheel uitstijgen. Freischwebende Intelligenz en dat soort 

benaderingen van planning wijst Neurath met kracht af. Ook de 

ambitie van architecten om zelf te kunnen bepalen hoe steden ont-

wikkeld dienen te worden typeert hij als riskante zelfoverschat-

ting en verwerpt hij.

Korthals Altes laat aan de hand van bronnenonderzoek 

zien dat het tussen Neurath en de ciam-architecten niet tot een 

constructieve relatie komt. Er is wel belangstelling voor Neuraths 

denkbeelden, maar hij slaagde er niet in de goede toon te vinden 

om tot samenwerking te komen, ondanks het feit dat Neurath en 
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de Nederlander Van Eesteren, toen voorzitter van ciam en verant-

woordelijk voor de Amsterdamse Ruimtelijke Planning, op goede 

voet stonden.

Korthals Altes concludeert dat Neurath in zijn Neder-

landse tijd niet veel invloed heeft kunnen hebben op het werk van 

de architecten en de ruimtelijke planning. In zijn studie maakt hij 

goed zichtbaar hoe verrassend Neuraths denken is in het licht van 

de beelden die er bestaan van positivisten en Wiener-Kreisrepre-

sentanten.

Dat is ook het thema dat Andreas Faludi oppakt in enkele 

belangwekkende publicaties. Faludi omschrijft de standpunten die 

anti-positivisten innemen als volgt: ze geloven er niet in dat weten-

schap in strikte zin maatschappelijke problemen kan oplossen; er is 

twijfel over de betekenis van experts in maatschappelijke besluitvor-

mingsprocessen; ze weigeren te aanvaarden dat er zoiets is als tech-

nische planning en dat er objectieve kennis bestaat. Faludi toont 

door een zorgvuldige analyse van het werk van Neurath aan dat 

hij het eigenlijk met al deze anti-positivistische opvattingen eens 

is. Neurath noemde zijn filosofische opvattingen niet logisch-positi-

visme, maar heel uitdrukkelijk logisch-empirisme. Neurath gaf dus 

zelf de belangrijkste kritiek op het positivisme al in zijn werk aan.

Uiteraard is met deze duiding nog niet bevredigend weer-

gegeven hoe Neurath nu precies dacht over wetenschappelijke 

kennis en de rol van die kennis bij de maatschappelijke ontwikke-

ling en de politieke besluitvorming.

Aan de Universiteit van Groningen schreef Aart van 

Bochove in 1986 een scriptie over de relatie tussen het denken van 

Otto Neurath en de Nederlandse filosofische stroming die bekend 

staat onder de naam ‘de significa’. Deze denkrichting was in Neder-

land sterk gepropageerd door Frederik van Eeden, die in 1897 zijn 

Redekunstige Grondslag van de Verstandhouding schreef. Bij de significi 

waren de mogelijkheden van taal in de communicatie belangrijk: 

hoe door betere definitie van begrippen misverstanden te vermin-

deren. Evenals Korthals Altes geeft ook Van Bochhove een infor-

matieve samenvatting van de hoofdzaken van Neuraths denken en 
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leven. Hij spitst zijn werk toe op de contacten die er in het bijzon-

der tijdens de Nederlandse periode van Neurath ontstonden met 

de laatste representant van de Nederlandse significi, Gerrit Man-

noury. In een uitvoerige correspondentie en in veel persoonlijke 

contacten bespreken zij de overeenkomsten en verschillen waarbij 

Neurath eigenlijk van oordeel is dat de significi geen eigenstan-

dige bijdrage leveren maar in andere woorden – en vaak nog ver-

warrend – ongeveer datgene betogen wat hij als deelnemer in de 

Wiener Kreis te berde had gebracht.

Van Bochhoves werk is nog steeds het lezen waard. Helaas 

heeft ook zijn doctoraalscriptie binnen de Nederlandse weten-

schapsbeoefening geen vervolg gekregen.

Hans Würzner, Rijksuniversiteit Leiden, geeft in 1986 een 

boek uit onder de titel Österreichische Exilliteratur in den Niederlanden 

1934-1940. In dat boek schrijft Jos Hoogeveen over Otto Neurath 

onder de titel: ‘Otto Neurath, ein österreicherischer Philosoph im 

Exil.’ Hoogeveen schildert in zijn stuk informatieve beelden van 

Neurath, maar de essentie van zijn stuk is eigenlijk dat de duiding 

van de opvattingen van Neurath c.s. veel nauwkeurigheid vraagt 

omdat ze contextgebonden zijn. Hij kritiseert wetenschappelijke 

auteurs (in het bijzonder de Duitser Hegselmann), die Neurath 

voor hun karretje spannen zonder die nauwkeurigheid te kunnen 

opbrengen. Hij doelt met name op het pamflet van de Wiener Kreis 

over de Wissenschaftliche Weltauffassung.

Hoogeveens tekst is niet geschreven om een groter publiek 

bekend te maken met leven en werk van Neurath. Dat is wel de 

bedoeling van de tekst van Hans (M.H.)Würzner die hij schreef voor 

het Leids Kunsthistorisch Jaarboek van 1988, dat verscheen onder de 

titel ‘Aspecten van het Interbellum. Beeldende kunst, film, foto-

grafie, cultuurfilosofie en literatuur in de periode tussen de twee 

wereldoorlogen’. Würzner schrijft over Otto Neurath, een Oosten-

rijkse emigrant in Nederland. Hij typeert Neurath als een praktisch 

ingestelde, sociaal bewogen denker. Hij stelt vast dat het niet tot 

‘een diepgaande en blijvende receptie in Nederland van Neurath’ 

kwam. ‘De tijd was te kort,’ zo schrijft Würzner.
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Uiteraard is bij de Nederlandse grafici en ontwerpers het 

beeldstatistische het werk van Arntz/Neurath wel opgevallen. 

Tjebbe van Tijen heeft regelmatig laten blijken het werk van Neu-

rath te kennen (zie bv. Hartmann/Bauer 2002) en er door geïnspi-

reerd te zijn. Ook bij de ontwerper (‘creation of visually oriented 

information systems’) P. Mijksenaar zijn regelmatig verwijzingen 

te vinden.

Henk Mulder (Mulder, 1985) heeft zich als wetenschappelijk mede-

werker van de Universiteit van Amsterdam buitengewoon ver-

dienstelijk gemaakt door een deel van het archief van Neurath in 

Nederland onder te brengen. Hij ontmoette in 1967 Marie Neurath-

Reidemeister, toen woonachtig in Londen. Tussen beiden groeide 

een vertrouwensband. Aan dit contact is het te danken dat in Haar-

lem in het Rijksarchief, als onderdeel van een collectie Wiener 

Kreis, een indrukwekkende hoeveelheid manuscripten, brieven 

en andere documenten van Neurath bewaard blijven. Helaas heeft 

Henk Mulder zelf niet veel profijt van het archief kunnen hebben. 

Tot substantiële publicaties is het niet gekomen. In 1999 is hij over-

leden.

Dr. Albert Jolink van de Erasmus Universiteit Rotterdam, 

aanvankelijk samen met de publicist Bas Willink, werkt aan een 

studie over Neurath, min of meer als een zijlijn van zijn biografie 

van Jan Tinbergen. In 2003 verscheen Jolinks studie over Tinbergen 

met een gedetailleerde beschouwing over de relatie Tinbergen-

Neurath (Jolink 2003).

In december van 2005 werd er in de Internationale School 

voor Wijsbegeerte een bijeenkomst belegd ter gelegenheid van 

Neuraths zestigste sterfdag. Faludi en Mertens voerden er het 

woord (Mertens 2005). In 2006 werd in stroom, centrum voor actu-

ele kunst en architectuur in Den Haag, een programma geïnitieerd 

waarin Neuraths beeldpedagogiek uitgangspunt is voor een actu-

ele vraagstelling: op welke wijze zijn Neuraths denkbeelden over 

politiek, democratie en beeldpedagogiek in het heden nog te benut-

ten? De naam Neurath is weer vaker te vernemen.
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Bijlage�2
Levensloop�Otto�Neurath�1882�–�1945

1882 Geboren in Wenen (10 december) in een geassimileerd 

half-joods gezin. Vader Wilhelm Neurath en moeder 

Gertrud Kaempfert (Otto had nog één broer Wilhelm).

1901 Otto’s vader overlijdt.

1902-1906 Otto studeert aan de universiteiten van Wenen en Berlijn.

1906 Promotie aan de universiteit in Berlijn in de National- 

 ökonomie.

1907-1914 Leraar economie aan de ‘Neuer Wiener Handelsakademie’

1911 Paul Neurath geboren uit het huwelijk van Otto en Anna 

Schapire; Anna Schapire overlijdt in het kraambed. 

 In 1912 huwelijk met Olga Hahn.

1914-1918 Opgeroepen in het leger / 1ste Wereldoorlog. Vanaf 1916 in 

het ministerie van Oorlog in Wenen, oorlogseconomische 

afdeling. In Leipzig zet hij met Wolfgang Schuman een 

museum op voor oorlogseconomie en wordt daar directeur 

van.

1917 Habilitation bij Max Weber in Heidelberg.

1919 Revolutie/opstand in Beieren: President van het Centraal 

Economisch Bureau. Veroordeling en uitgeleverd.

1919 Terugkeer naar Wenen.

1919-1920 Hoofd van een onderzoeksinstituut voor 

‘Gemeinwirtschaft’.

1920-1925 Secretaris-generaal van de Oostenrijkse vereniging voor 

woningbouw en volkstuinen.

1924 Museum voor woningbouw en stadsontwikkeling.

1924 Marie Reidemeister bezoekt Wenen en blijft.

1925-1934 Uitbouw van dit museum tot het Gesellschafts- und 

Wirtschaftsmusem waarin ontwikkeling van de beeld- 

 statistiek.

1928 Initiërend en organiserend lid van de Wiener Kreis.
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1931 Otto Neurath treedt op in Amsterdam: World Social 

Congres. Permanente expositie van beeldstatistiek in 

Amsterdam bij Sociaal Economisch Instituut.

1931-1934 Neurath vestigt op uitnodiging van de Russische regering 

een beeldstatistisch instituut in Moskou. (Isostat)

1934 Vlucht naar Nederland / vestiging in Den Haag /voortzet-

ting beeldstatistiek en de internationale beweging naar 

‘Unity of Science’.

1937 Olga Hahn, Otto’s tweede vrouw, sterft in het 

Bronovoziekenhuis in Den Haag

1940 Wereldoorlog /bombardement op Rotterdam / vlucht naar 

Engeland samen met Marie Reidemeister. In Engeland 

trouwt Otto met Marie.

1940-1945 Verblijf in Oxford. Voortzetting van het beeldstatistisch 

werk en de internationale beweging voor de eenheid der 

wetenschappen (Unified Science).

1945 Gestorven in Oxford op 22 december. Marie Neurath-

Reidemeister zet het werk voort en verzorgt de nalaten-

schap.

1986 Marie Neurath overlijdt in Londen.

2002 Paul Neurath overlijdt in zijn woonplaats New York.
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