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Zoals uit berichten in verschillende dag- en weekbladen reeds 
bekend zal zijn wordt van "1 '1 tot en met 18 Augustus a. s" in de

\zalen van de Gemeente-Universiteit het Tiende .l.nternationale 
Congres voor Wijsbegeerte gehouden.. 

Teneinde enigszins geinformeerd te zijn werd dezerzijds een 
',Jnderzoek ingesteld naar de organisatoren en doelstellingen van
dit congres. 

Bij de beoordeling van onderstaanu rapport dient rekening te 
worden gehouden. met het feit, dat de materie uiteraard totaal 
onbekend is voor rapporteur en het ook niet mogelijk is in korte
tijd z o:veel hiervan te verwert:en, dat een min of meer volledig 
inzicht kan worden gegeven. 

Met deze internationale filosofen-congressen werd een begi.t ge
maakl. in het jaar 1900 te Parijs, waarbij besloten werd, dat 
zulks iedere vier jaar zou worden herhaald. Tot 1937 toe heeft 
men_ deze pJi.annen. v ri jwe:h. volledig kunnen uit-voeren en op het in 
dat jaar, wederom te Parijs,gehouden congres werd op verzoek van
de toenmalige N.ederlan.dse regering besloten tot het houden van. een tiende con.gres im 1941 te Groningen.. Door beken_de omstandigb.e
den. heeft dit niet mogen plaatsvinden. en wordt pas in 1948 het 
georganiseerde internationale contact der wijsgeren hersteld. 
Dat zulks thans niet i.r.'.h. Gronin6en geschiedt, maar in de hoofd
stad des lands, is een gevolg v� het droevige feit, ,dat de v66r
de oorlog internationaal bekende Professor Polak te uroningen 
door de .Duitsers om het leven is gebracht en hij dus niet meer
de gastheer kan zijn, zoals aanvankelijk was voorgesteld. 

Het periodiek intemationaal samenzijn der filosofen heeft reeds
gevoerd tot een min of meer algemeen e:rkende vom van pemanent 
contact door de in 1937 plaatsgevonden stichting van het "Insti
tu Intemational de Philos hie" te Parijs. 

rsc 1. enëte. -e i · e e era ies van Verenigingen voor 
Wijsbegeerte onderhouden met dit bureau een van omstandigheden 
afhankelijk contact en de opdracht tot het in 1948 organiseren. van.
het tiende internationale congres aan de ".Al.gemene Nederlandse 
Vereniging voor Wijsbegeerte" komt evenee!f's-van;éë45ovengenoemde 
0Insti tut1 Internati6nai-f11

;--

l Daar komt bij, dat ook de u •. N. E" s. c. o. z,eer veel belangstelling 
f toont voor de wereldorganisatie van wijsgeren" De interesse van
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deze zijde vloeit mede voort uit de omstandigheid, dat tot 
dusver het zwaartepunt van het internationaal wijsgerig contact 
in. ,,est-E.lropa lag, hetwelk voor de Amerikaanse filosofen aan
leiding is geworden zich levendig te bemoeien met een nieuwe 
structuur voor de wereldor�anisatie van. verenigingen voor wijs
begeerte. Hierbij wordt gedacht aan. een alles ,omvattende fede
ratieve vorm onder supervisie van de U • .N. E. s •. v. o ... Over deze, 
zuiver organisatorische, aangelegenheid zar-tën congresse 
worden beslist. Men doet dit met te meer liefde, omdat de 
u.,N.E. S. c" o" een zeer belangrijke bijdrage heeft gesclitonken 
ter bestrijding van de hoge kosten. Al met al zal dus op dit 
congres de definitieve vo:rmgeving aan het internationaal con
tact der wijsgeren. plaats vinden. 

l
De voorbereiding en de organisatie v_� het_géheel is door het 
bestmnrvan:- de- Al gemene- N�ITT:l.e-riandse Vereniging voor Wij sbegeertï 
toevertrouwd aan. een wer.k-comij;�_, bestaande uit alle hoog
leraren in de Phil�sophie aan Nederlandse Universitëiten, t.w.: 

H. J"POS, gemee 
F"L"R. SASSEfi, 
E., W"BEJ.'H, geme 

nte-u.ni ver si tei t Amsterdam; 
universiteit Leiden; 
ente-universitreit Amsterdam; 
OVEN.,Vrije Universiteit Amsterdam; 
, gemeente-universiteit Amsterdam; 
niversiteit Utrecht; 

D" H" TH. VO.LLENH 
H., J.llil. OLDEWELT 
�. J. DE VOS-EL, u 
H.PLESSNER, uni versiteit Groningen;

A H. ROBBERS, uni versiteit Nijmegen 
:EN1,universiteit �ijmegen; A. G.M. V.PJJ MET:,$ ..... , 

/1 

"d 

I 

J "PETERS1 uni ve 
Zur DEiv1A, Vrije 
STRASSER, univ 

rsiteit van Nijmegen; 
Uni ver si tei t .Amsterdam; 
e rsi tei t 1�i jme ,;en. 

Het geheel staat onde r leiding van eerstgenoemde hoogleraar, 
wonen.de Wilhelminastraat 30 te Haarlem, terwijl het secreta
riaat is toevertrouwd aan Professor Dr. E. W"BETH, Bernard 
Zweerskade 23 I, te Amsterd:äm=fuifd;-
-------- -�-� 

Dit comitè heeft zijn arbeid pl.m" twee jaar geleden aangevan· 
gen. Veel moeite is gedaan om het door de oorlog verscheurde -
con tact te herstellen en weer in verbinding te treden met de 
ongev�er 5000 filosofen in alle delen der wereld. Vervolgens 
heeft de organisatie-leiding een algemeen thema gesteld voor 
dit congres en daarvoor gekozen de begrippen: 
Mens - mensheid - menselijkheid.-
Al.leen reeds uit deze thema-keuz.e blijkt het realiteitsbesef 
van de congresseren.den" Dit hoofdthema zal behandeld wora.en 
op <i.ll.e plenaire zi ttingeru, welke worden. gehouden op de v.:io:v
midda�en van 12, 13, 14, 17 en 18 Augustus. Niet minder dan 
15 prominente geleerden zullen hierover een inle iding houden, 
terwijl de zitïtingen steeds besloten worden met een algemene 
discussie. 
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In de middaguren van alle con;resdagen vinden sectie-ve:ri
gaderingen plaats, waarbij over alle aspecten van. de filo
sofie zal worden gesproken" terwijl een der secties zich op
nieuw gedurende vier namiddagen zal bezighouden met het 
meergenoemde hoofdthema., 
In totaal zullen ruim driehonderd voordrachten en inleidin
gen worden gehouden; teksten hiervan �ijn tevorem aan net 
organd. sa tie- comi tê toe gez,onden en dit heeft zorggedragen voo 
het drukken van de voornaamste delen der inhoud� Op de eer
ste dag van. het congres worden aan alle deelnemers enige 
bundels van deze uittreksels overhandigd, zodat een keuze 
kan worden gemaakt en de eventuele oppositie voorber�id. 
Het geheel geeft een waarlijk grootse indruk • 

Naast dit "werkz am.e II deel van het congresprogramma is er 
natuurlijk vo�doende gelegenheid gegeven voor onderlinge 
gedachtenwisseling, recepties, enz.. Op Zondag 15 Augustus 
worden enige excursies 6eorganiseerd. 

Zowel de plenaire als de sectie-vergaderingen staan onder 
leiding van. bekende Nederlandse geleerden, waaronder een 
hoofdambtenaar van het Departement voor Onderwijs, Kunsten 

,. _}., 1 en #etenschappen, de heer o. F.P" STUTTEffiEIM, en. diens 
,, $ � • collega van het Departement van Justitie, de heer B. H.KAZE
Çl;'i) ./ 1 MIEB>'fli,>1-b7 

_L
/- -

Ten congresse zal vrijwel uitsluil;end Frans en ,mgels wor-
�f den ge sproken. 

• 

I
Het voorbèreidend comit� is zeer tevreden over de aanmeldin 
gen. Uit pl.,. m" 30 verschillende landen zullen meer dan 800 
congressisten deeln ... men. Door 'de Ri.jksvreem,nelingendienst is 
ia samenwerking met de deshetreffende plaatselijke instan-
tie en in overleg met het meerbedoelde organisatie-comitê 1 

een onderzoek ingesteld naar de antecedenten van de congres
gangers. Een bepe1kt aantal, absoluut democratisch georiente 
de Duitsers is toestemming verleend tot het bijwonen. van. 
dit congres. 
Hoewel het comitê moeize heeft gedaan. zullen waarschijnlijk 
geen eleerden uit de Sow ·et-Unie deelnemen. QJ:<'l.änks enige 

esprekingen met e es e ref en e assa e te 's-Graven-
hage is er tot nu toe geen aanmelding binnengekomen, zodat 
�een Russiscb,e gasten worden yerwacbt. Wel hebben een aantal 

el eerden · en nono-arije zich
"' 

aangemeld en het 1. s 
zeker dat zich hieronder, even 1.J an er 
1Viar.x1.sten bevinden. 
Onder de vele deelnemers bevinden zich ook mensen, die hun 
wetenschap _.. dagelijks practisch toepassen in het indus
triele leven, b. v" in de vliegtui§..bouw, en� .. De congres
leiding beschouwt ook en voorär"voor a.eze mensen een pe.D
soonlijk contact met collega s uit het buitenland als zeer 
gewenst" 
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Hebben we hier een duideli�k aanrakingspunt tussen de "be
schouwende" en 11praotische' beoefening der wijsbegeerte, ook 
overigens heeft dit samenzijn van filosbfen ontegenzeglijk 
een bepaalde invloed op de gehele maatschappelijke structuur. 
Zeer intere:ssant is in dit verband kennis te nemen van de in
houd varu een artikel in Elseviers' weekbladB nr. 29, <L, d. 
17 Juli 1948 vam de hand van Prof. Dr. ,.ê;. w" eth, de meeJ:1-
genoemde secretaris van het voorbereidend comité. 

(Zie bijlage 1 van dit rapport). 

Lezing van d.i t artikel zou de gedachte kunnen brengen, dat 
op dit congres mogelijk gehandeld zou gaan worden in strijd 
met de bepalingen van Vreemdelingencirculaire F. Toch behoeft 
hiervoor geen ernstige vrees te bestaan. Immers, ·waar de voor
drachten een zuiver wetenschappelijk f'undam.ent zullen hebben 
en het auditorium vrijwel alléén bestaat uit mensen met de 
"gave des onderscheids" kan van propagandistisch beinvloeding 
geen sprake zijn. Bovendien hebben de inleidingen zeker niet 
de strekking openbaar gehoor in de Nederlandse politieke OÎ 

sociale sfeer te beinvloeden" Deze kwalificatie zou zeker 
veel. te eng zijn voor wijsgerige voordrachten in een inteit
nationaal gez,elschap. Tenslotte en. ten overvloede kan in dit 
verband worden medegedeeld, dat tot dusver niemand van het 
toch zo breed mogelijk samengestelde comité, na kennisneming 
vani. de teksten der inleidingen, bezwaren heeft geopperd. 

Mede door invi tat:ille en te verwachten aanwezigheid van pers
vertegenwoordigers kan het oongres "minder besloten" worden 
genoemd. 

Verz. aan Hfd. c" v. D., 's-Hage; 
vhef V.D .. , AmsterdaJtl. 

Gezien: 
de Hoofdcommissaris van Politie, 
namens deze, 
de noofdins·,ecteur van Poli tie, 



• 

• 

-

,---

1 nffff. "•· : P.P.. '. 

De n Vrije}} Katheder 
ltttT.:__,&Rt;;,.i�= 
rUM:_ ····.lj-tf'-$(�
Pil(.:_ .... ... . _ 

Goourende het Aµisterclamse phi�oso_phen-con
gres is in particuliere _gesprekken twijfel geuit 
over Ue vrijheid van denken in de Oost-Europese 
landen,. Een lid van de de1egatie ·uit Tsjecho
slowakije meende dit verwijt te kUt1JJen weer
Ue,ggen door te wijzen op het feit, da.t ill de 
'l\sjechoslowaai.se delegatie twee leden aan
wézig waren, die niet marxist zijn en toch mee 
mochten komen . . . Deze Tsjechoslowaakse dele
gatie is door de redactie van De Vrije Katheder 
aan de lezers en vrienden van dit blad op een 
vcrgaderin-g in, IBe®.evue gedemonstreerd.. Het 
was een merkwaardige veriradèring. 
Zes Tsjechoslowaa.kse professoren (een zev.ende 
was vervangen door een Hongaar) hebben .in 
tie11-minute11rSpeeches willen tonen, welKe "weg 
het Oost-Europees denken gaat." 
Eerst. een woord over .het pub1iek. Wij houden 
va.n Kunst, en zi,»1 ter wille van de Kunst 
gaarne bereid twee ogen dicht fe lrrûjpen tegen,. 
over tlc weleens oreer in het uiterlijke gfflemon
strccrde bij2ondèrheid van de kunstenaar. In
dien wij zonder uitnodiging in deze vergadèring 
verzeild' waren geraakt, hadden wij, �en de 
):>aarde.ii en de lange haren bij manne1ijkc 
bezoekers, gegokt op een protestvergadering 
tegen de hoge kappersprijzen in Amsterdam te 
zijn. Het handjevol arbeiders, dat in dit gezel
schap verzeild was geráakt, liep nog voor de 
pauze weg. 
Het onderwerp over de kWlst werd behandeld 
door een dr Navratil, die de k1U1stena.ars ver
telde, welke kunst het volk nodig heeft en welke 
lrnnst de kunstenaars daarom dienen te schep
pen. De -z .ogenaamde moderne kunst is intussen 
museum.kunst geworden en ,,dus" niet ineer 
modern., In,plaats daarvan behoort ht.t soc�
listischc realisme te komen, waarvan. wij de 
bewijzen op teutoonstellin,gen van Russische 
kunstena.i,rs gezien hebb'en. Na deze les kunnen 
wij in di't ,,socialistisclie realisme'' nie1s anders 

keld was. Wij willen geen medewerking verlenen 
aan de betaalde agenten, die de niet-gelijk
,g�chakeli'len 'bcspionneren. Maar wij willen ook 
igeen stof leveren aan' Jiçden, die uit politiek 
onverstand tot fellow-ti:avellers, tot hulptroepen 
van een dictatoriaal en totaUtair regim.e worden. 
De "vrije" katheder heeft deze avond ,georgani
seerd ter propaganda. voor de "volksdemocratie". 
Tegen zijn verwa.chtingen in was het een 
demonstratie voor de verdr� van de vrij
heid. Het werd een uitstapje in de jaren 1940-
1945, Daa.r stond een. spreker, die met enkele 
woorden, even voorzichtig af�wogen als wij 
gedwongen waren te doen in dit donkere ver-

leden, getuigde van zijn liefde voor de vrijheid. 
En over de vergad·erïng hin.g voor een ogenblik 
de benauwende sfeer van het drejgend gevaar, 
dat zij zo goed kennen, die de druk van de 
geestelijke dwang nog niet verg-eten zjjn. Onze 
hulde geldt de moedige man, die het risico van 
deze bekentenis durfde te nemen. Onze teleur
stelling geldt een publiek, dat volgens haar -
zelfgekozen taak rn,e,e;t dan wie ook de plicht 
heeft, voor de geesteliijke vrijheid op te komen, 
en hier toonde, geheel ongevoelig te zjjn voor 
een situatie, die hen nog geen drie .jaar geleden 
tot verzet heeft gedreven. Het is de schande 
van dit publiek, dat het hier een goede Neder
landse traditie verwa!ld-Oosd·e, 11améJ.ljk te 
tonen, dat een goed verstaandCl" slechts een half 
woord nodig heeft. Tegenover een verdrukking, 
die nu m.et een ander uniform getooid is, bleek 
dit publiek steriel en ongevoelig te zijn. Het 
was een droevige vertoning. 

' De voorzittet van deze vergatlering was Theun 
De Vries,. Op naam van deze man staat een 
boek onder de titel: De vrijheid intat in 't rood 
gekleed ... 

zien da.n een romantisch naturalisme, overeen- ,----------= ...... -"= 
komstig de prestaties in het "Haus der deutschen ' .,._ �"'c.........c..�-==·:i.f_..J 
Kunst" van Hitler. Trouwens, de boodschap aa.n 
de kunstenaars; door dr Navratil gesteund met i' 
een Gottwald-cita.tt, is eveneens de Hitler-sfiijl: 
de kunstenaar heeft te "scheppen", wat de
overheid vool' liet volk dienstjg acht. Het com-
mando komt vanaf de "vrije" ka'theder. Natuur-
lijk hebben de heren kunstenaars kwistig hun 
bijval geuit bij deze "Befehlsausgabe". 1\fên kan 
niemand beletten, zich geestelijk te 11rostitueren. 
Desondanks blijft deze houding ver]>a.zen bij 
mensen, die ongetwijfeld' voor een deel actief 
aandeel hadd,en in het verzet tegen een politiek 
systeem,, dat hun een sool'tge1ijke verdrukking 
van hun eigen scheppend vermogen oplegde. 

1 

Hoc lang is het geleclen? Nauwelijks drje jaar. 
Was dat da.n geen opstandl tegen de verdrukking 
van de eigen -geestelijke vriJhcid? Was dat dan 
a.lleen het verzet tegen een 'baas, die men graag 
voor een andere baas wilde ruilen? Dit zijn 
vragen, die vanaf de· ., vrije" katheder onbeant-
woord bleven. 
Maat· er was in deze vergadering nog iets anders· 
te beleven, namelijk een stuk tragiek, waarvoor 
deze kunstenaars blijkbaar volstrekt ongevoelig 
bleken. Er was een spreker, die met twee of drie 
zinnen demonstreerde, dat hij niet geijjkgescha-

7)
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Oost-Europees 
denken 

Criitiek op Congres der_ 
wijsgeren 

G
ISTERAVOND spraken .onder 
auspiciën van ,;De Vrije Kathe
der" in Ameterdam zes Tsjecho

slovaakse en een Hongaarse filo-
soof, die hadden deelgenomen aan 
het Internationaal Congres voor 
,vijsbegeerte, over het "denken in 
Oost-Europa•!, 1

_ 
nifeleld doot· 

_ 
Th. de 

Vries'sprak Lu,,ilwlg Svoboda, f- / 
over we.tenscnë:'p)>1iftJT(e-�söëgéë1:-
te. Hij prees Augu&te Comte, die 
eobtet bet wezen dèr wijsbegeerte 
mls<k>ende, terwijl eerst Marx en 
Engels het vèrband tussen het den-
ken en de wordende samenleving 
de taak der gedachte, om ,niet alleen 
de wereld te verklaren. ma.ar die 
ook te veranderen, zouden hebben 
begt"epen. Ná. hem sprak d.r . .J! a- . ..-; 
v r a,,t i l ovt1r de kunat, die "ll1!t"Vo1'k 
rfodf'k heeft. De experimenten der 
moderne l<)unst (de!Ormatle, sym
boliek, polyphonie, subjectivisme) 
hebben wèl een revolutionnaire dn-
vloed gehad, doCh thans moet de 
kunstenaar zlch bewust zijn van de 
sociale weerklanlt van Zijl\ werk, 
het doel ervan voor de gemeen-
sohap, Sociaal reaJlsme is, aldus 
i,preker, nodig. v. 'l' a r  d y betoogdé, .--
dat de rol, van de. ge'm.<1ensch1J.p in 
het psychische Jeven 20 groot ds, d·at 
men even1J.ls tu berculozelijders ook 
mhMladlgers kan .,!tweken". Het 
Tsjeohlsébe volk vertoonde veran
derl\jkä eitenschappen volgens het 
reg.iem, waaronder hèt leefde. Het 
peu ·der sarn,enlevlng bepaalt de 
psyche van het individu voor een 
groot deel, ,;... Nadat m'Qf. S tu r had gesproken 

..- ov-er - de· vèt-lloudffi:g' tussen TSjecben 
en Slowaken (waarbij hij als idéaal 
stelde het humanisme van Masaryk 
en Bênesj en een democratie, waar-
toe Montesquleu, Kant e.a. de 

de nieuwe w\jsbegee
_ 
rte 1-n di�nst 

1 tnoest staan van de mass!)-beWe):'lng, 
zoals de oude in dienst zou staan 
van de reactie, Elr zlin twee 
w,irelden, aldus prof. Kolh1an. en 
de wijsgeer moet k<lezen voor de 
atbeidendè massa's. 
. De In het Duits gel:!oud11n voor

d·raehien behoefden niet vertJ).ald 
te wo1·den. 

_ grondslag ha.clden gelegd) sprak de 
- Hongaa.r F e m j ö over de nieuwe 

OtganlslJ.tte van het onderwtls in 2.ijn 
land, waardoor khideren van arbei. 
ders en boeren nu toegang hadden 
tot alle J!Oórten van onderwijsinstel. ?
Mngen, Dan vertelde prot, R 1 e /l: er, -
hoe bij uit ethische, pol!tlelte l!'rî oferi'. 
slotte theoretische overtlliglng tot 
het,_ .Marxisme -was gekomen, waar-
n& [ R,ro_f. lto lman, uit Praag de -

. resu�ft itá:n-tiet Interna,tionaal 
Cbngres voor wijsbegeerte a1J.I\ ctf-
tnek onderw.ierp. Hij achlte het doei 
njet bereikt. De grootste groèp 

J 

déeh1emers bestond ul.t voor
_ 
standets : 

impevialtsme en bedrog der 

j 

der "oude wereld van )lltbulting, 1 
ma�s1J.''6'', een kllein11, · �nllerbeld 

1 

{ 
vèrtetenwoordlgde ae "nieuwe d 
wére1it", 'een J?:roep aarzelchden 
stónä. daartuèen. Hij betoog'de, dat� 

; ·�·· lt1. : . �l -..... dttii
CtlT, ·-� .'è\W"" 11 
f'�NII! _ ....... lO. 8-:.�.o ...... . 
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HET PHJLOSOPHENCONGRES 

Referaat van de Hongaarse 
Y1v xist F ogarás ji 

Ook op �� da,g va.n ll'et gearriveerd .en was du-s helemaal 
internaUo e losopliencongr� niet aanwe.i:ig. Over ,,de Middel· 
was het lsoh materlalil;me eeitwse en de Eenaissance-metts" 
aan de ord . De Tsjechische vvijs• heeft nocJi, de afwezige Kérényi, 

�� ·\ geer P. B · ozá.k, een leel'ling van noch de Italicuui Bq,nji gesproken,'
=··\ de stichter der republiek Tsjeoho- *ar àe @ostetirijker prof. Dempf. 

J slowa.ldje, Masaryk, bracht een EJn prof. Antonio Ban/i heeft, 
loyale en uitmuntend gefWlldeerde zoals u Vrijdag in on,1:e kra1wt 1 
critlek op de begrippen kwaliteit heeft kunnen lezen, een mtrig be
en kwantiteit, zoals ze 1n de mar· toog over de marxistische philo· 
xist!sdhe phlilosophie gebruikt soph!ie gehouden. Dat vindt het 
word·en. Dit referaat is een bewijs, Handelsblaà misschien minder 
dat er aan de Tsjechische univer- belangrijk dan de recev�ie in het 
s!teiten TI\jbeid van gedaohte en RijkS1nuse1wi, waar het �tvoerig 
van men1ngsuitllng bestaa,t; een over soh:rjjft, m:aar daarvoor heb
feit, dat door de gehele burger· beti al deze proffen per slot van 
lijke pers en de overgrote meer- rekening niet de lange reis naar 
derheid van de Nederlandse hoog- Amsterdam ondernomen. 
lerairen en studenten genegeer_d 
wordt. Prof. Kozák .is vrij in het 
doceren van zijn anti-marxistisch 
stan'dpun,t en de docenten zijn vrlj, 

I zioh een èigen mening te vormen,
I Maar het feit, dat hij zich met
de pn!ncipes van de marxistlsohe 
phlfosophie bezig houdt, is aan d,e 
andera kant weer een b:eW'.\tS, dat 
deee plrilosophie 1n het middel
punt van do belangstelling staat. 
Hier J.n Nederlan.d daarentegen 
wordt deze philosophie van de ar
beidersklasse stelselmait\g van de 
universlteliten geweerd.. l;>it philo
sophe1rcongres is juJ)st zo belang
rijk, omdat thans voor het eerst 
In ons land, door vooraanstaande 
buitenlandse mal'll:lsten de dialec
tlsoh-materialjsti�e phllosophie 
de plaats wordt ingeruimd, die 
haar toekomt. 

1 

Na prof. 1'ozák betrad In de atd� 
ling ilogica de Honga.ru:-se marxist 

1 ·� '\,, \ prof. B. Fçgarásjl, het spree!kge.
\..� i;itoe1te. H'tj behandelde op scllerp- , 

zinnige wijze het versdhil Vllll op
vat,ting over het begrip tegen� 
strijdigheid in de klassieke Jo�ca 
van Aristoteles en in de dialeet1ek, 
waarvan Stalin in zijn studie 
,,Over dia_lect}sch en historisch 
materialisme" gezegd heeft: �.In 
tegenstell� tot de metaphys.lca 
gaat de dial"ect!ek hiervan, uit, dat 
aan de natuurvoorwerpen, aan de 
natuurve�sohij11.$elen, innerlijke te
g81l:Strijdigiheden eigen ziin, want 
�Ij alle hébben hun negatieve en 
hun positieve kant, hun verleden 
en hun toekomst. hun af;leivende 
en hun ziccb. ontWiJk.kelend,e kant". 
Hoewel Fogarásjl i.!ch bewust tot 
dit zeer specia8.e en ab$trs,cte ge
bied van de lll8.1":,,.'istische philo
sophie beper�te, gaf hem het aan. 
dadhtig luJsterend gehoor met 

·harteliJlke bijval zljn daJllk te ken·
nen.

Wîjs,gerige berichtgeving

HEJT Handelsblad "bracht V1ijdag-
avond een verBlag ·,O'Ver de

eerste darJ van het internationale
PMlosophencong1·es. Het schreef
over df! eerste vZen�ire mtting,
"waarbfj o.a. het wereldbeeld va1i
de Miàdeleeuwse en de Renais
sance-mens aan de orde werd <J�
steld door de professore1i Kerenyi •
(Zwitserlarnl) e,i. Ba11fi (Italië)."
Wat ;,, daa1'Vatt j1iistt Let eens 
op/ Prof. Kérényi wi:is_ nog niet ;
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IpÎ'ERN. FII.,OSO J-:EN
CONGRES �. 

Op de plenaire zitting van den tweeden 
congresdag van het Internationale congres 
voor w!jsbegeertt. voerden drie sprekers 
het woord. LorL Bertrand Russen uit 

�
� 

Londen sprak: over deductie en Inductie. 
Nadat prof. Paul Bernays uit Zürich het 

woord had gevoe;d, kreeg prof Karl Ké
rényi uit Tegna {Zwitserland> gelegenheid 
het referaat, waarvoo, bij oorspronk;elill< 
Vr:!jdag op de agenda stond, te houden, 
Spreker had als onderwerp: De opvatting 
over den mens in de oude Grlek�e wijsbe• 
geerte. 

In de sectle van de Unesco voerden vfJt 
sprekèrs het woord: Eugéne Mlnkowsk-y 
uit Parijs, die als onderwerp had .gekozen: 
.. Natuur, menseli.!kheîd en dierlijkheid .. 
A. de Waelhens ult Leuven besprak enige 
asp�cten van het exJs•ent!allsme en l!1. Le• 
vinas • uit Pa�ljs bielà een Inleiding over 
pluralisme en transcendentie; ëie Oosten
rijker K. R. Popper uil Londen hield een 
referaat o.ver mathemalische logica; en In 
de sectie ,,Oost en Wost·· blela Pandit S S. 
Nehru uit New 'lork (een broer va11 den 
minister-president van lndial een lezfng 

l
ov.er .. de ptactfsche filosofie van kosmfache 
energie." Spreker oµtwikkelde. een theo
,;ie, volgens wel\<.e de aard�tralen niet al
leen op het leven der phnten. doch ooit 

\

op dat van de mensen een onbetwlstbaren 
invloed uitoefenen. Bij de tiierop vo

.

igende 
discussie liet !'andit Nenru een foto cir
culeren, waarop een rotslandschap was · 
afgebeeld In Arabië: Op den steenachtlgen 
bodem groeld, een grote collectie planten 

1 

van verschillende soorten De inleid.er gat 
bij deze foto een volgenden commentaar .. U 
kunt hieraan zien. hoe zelfs op de stenen 
planten kunnen groeien wann<l<!r qe grond 
radio-actie! :s. Dit Is ook de reden. dat 
de Arabieren, hoewel buo ratallstlsche 
godsdienst anders zou doen verwachten. 
het zover hebben weten te brengen De 
grond waarop zij wonen produceert de aa�dstralen, die> hun strUdgeest en energie 

�timuleren... -l. 
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BIJLAGEN BETREFFENDE:deelnemers Congres �oor 
Wijsbegeerte. 

tJ In antwoord op Uw schrijven d.d. 13 Augustus 1948 
No. '43327, betreffende visalerlening aan Tsjechische deel
nemers van het Congres voor Wijsbegeerte, heb ik de eer 
U hieronder enige gegevens te doen toekomen van re Tsjechi
sche deelnemers, waarvan de namen mij in Uw bovengeneemd 
schrijven zijn opgegeven: 
'f=-i Vladimir TARDY, communist, Dr., wonende te Praag, 

beroep docent, adres te Praag Cukrovarnicka 34, zal 
spreken over het onderwerp:" Personality as the unity 
of opposite". 

°";(..f Ladislav Rieger, communist, hoogleeraar, wonende te 
Praag C-aechova 7, zal spreken over:"La dialectig_ue 
de l'éternité et du temps; 

1\.1 Vaclav Navratil, communist, beroep Secretaris-Gene
raal Ministry of Information, wonende te Praag; 

�I ARNOKTKILMAN, communist, geen verdere gegevens bekend; 
� Ludviks VOBODAMELKE, communist, geen verdere gegevens 

bekend, 
,1-.JKRAL, niet-communist, Professor, wonende Praag Nava-

t Y-/ , lech 283/16, hoogleeraar, zal spreken over "Humanitisme 
'.'.. J· ' ou Humanisme 11; 

j O' /' S x_ 1 L. STUR, niet-communist, woonplaats Bratislava, hoog-
JCIY ,..':� i' leeraar. 

t-i�--: J.};
!->
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Aan 

den het :Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 

's-GRAVENHAGE. 
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GEHEIM. 
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0 C. 

Men 1or�zo/h1 bij de aan�n� van 

dezen brief dag teeke n i ng, nummer 

en a fd e e li n g nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen dat ik Harer 
Majesteit's Gezant te Praag gemachtigd heb visà 
de duur van het a.s. Congres voor ,lijsbegeerte 
aan de volgende pro1essoren te verlenen: 

/) 

�Vladimir Tardy,�Ladislav Riegsr,�Vaclav Navratil, 
�Arnoktkilman,:;I,udviks Vobodamelke, allen communist 
� e'n Kral en�tur niet-communist. 

DE MINISTER VAN BUIT:SNLANDSJ ZKKEN, 
Voor de riiinister, 

De Secretaris-Generaal. 

lan: Ministerie van Algemene Zaken, 
Bur. Centrale VeiligheidsDienst. 

's-GRAVENHAGE. 
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KfflISl'ERI.B VAN AIGEMENE ZAKliN 
1avastraat 68. 

� No• 4:3327. c!.flZifj:.

Onderwerp: V1saverlen1ng. 

G :& B E I I!. 

•s-Gravenhage, 13 Augustus 1948.

bY-

Uit o1'floiele bron bereikte mij het bericht, dat 
visa verleend zijn aan de volgende professoren, die het 
Oongree voor Wijsbegeerte bier te lande zullen bijwonen. 

Vl adimir Tard.y, 
Ladisl av Riegsr, 
Vacl.av Navratil, 
Arnoktkilmen, 
ludviks Vobodamelke, 
Kral, 

stur. 

Ik m oge U verzoeken mij 1n kennis te stellen van 
de volledige persoti!lia van bovengenoemden en van hetgeen

U verder omtrent hen bekend mocht zijn. 

HET HOOl!!> VAN DE D nNST, 
Namens deze, 

u 
L. Pot.

Aan de Roogedelgestr. Heer J. Grevelink. 

Hoofd van de Visadienst 
Raamweg 4.7 
•s-G R A V E N H A G R.
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