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Afschrift uit het OPN-ka.d"r-na·1ndblad "ORCMN ISATIENIEUWS", 
3s jaargang, no 2 van Nove:.:1bcr 1948. 

IIBT CU_�TUF.I:ELDUllEAU V1'Jf JJE l?All.TIJ. 

Op het laatste partijcon�cs �crd do1r de redevoering v�n pg • 
Fred Schoonenberg speciale ac.11decht bestoed aPn het communisme er 
de cultuur, lrunsten en wetenshcapJ;en. Na.c,r annleiding von het 
besluit, do werkzaamheden vvn de partij veel meer dan tot nu
toe het geval is �owecst op dit terrein uit te strekl.:on, werd 
tot de yorr1ing vnn het Cultureel Bureau van de parti:1 overeom'"lns 
waarin een aantal intellectue1en en kunstonParB zitting nemen, 
die verschillende beroepen en beroepsgroepen vortegencroordigcn 
en dio uiteraard v�.n de toestanden in hun vak specia!l op de 
hoogte zijn. 
Tot de doelstellingen van het cultureel bureau behoort: uit
breiding van hot rork en do invloed van de partij onder de 
kunstenaars en wetonschapamcnoon, verspreiding vnn onze denk
beeld-On in deze groepen, o.�. door deelname aan congressen, 
verder seconccntreerd leiding �even a•n alle activiteit v�n de 
partij op vu1tureel �ebied� inlichtinRCn verstrekl�en a�n de 
ka"'ler- en t;cmoenteraadsleden over alle ac.ng0le.n;cnheden van lrunst 1 

\letenschap, opvoeding enz. llot çu.lturool bl3fOAU. QCP;on 7,ijn crcrk
zaamhcden :me·f, het ui twcrken y;an: een concept-anal� vvn de ver
ho1 ·ding der hoofdarheidcrs en de verschillende eroo >en dnn.rvan 
tot de mantschnppij en het socialisme in Nederlpnd. D3Prvan 
uitga�ide werden aoor verschillende leden van hot cultureel bu
reau. 1roopcn �evormd, die de partij�cnoten en ook dich bij de
parti staande sympathiserenden in een be1�oep voor hun speciaal 
werk samenbrengen. �r�cli.jlce ro;:oepgn zi,jn eevo;:;pd onde:p de
wetenschapJelijke wcrlccrs, beeldende kunstenaars, misici, stu
denten, kunst 1cdewerkers van de Waarheid en vrordon thans groepen 
van artocn on leraren Ba.I:1engcsteld. 

Het is de taak van deze groepen, die voor een gedeelte roede in 
landelijpke conferenties bij elka�r zijn geweest, naar binnen 
to �erken door in alle vraagstuk1cen v�n de sociale positie en
van de berocps�erlcznrunhedon een vast omlijnd comnunistisch 
standpunt in te nemen en allo desbetreffende problemen uitvoerig 
te bespreken en bo vendien Ka.:1er- on Gemeen torarldsledcn in te 
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lichten omtrent het in te nemen a�andpunt in alle actuele aan� 
lep;enheden; naar bui ten toe moe·t;en deze groepon in hun vek- on 
boroepsorgnnisaties actief strijden en onder hun collega's de 
communiotioche denltbeelden verspreiden" 
jwee leden VpIJ, het cpltureel. bp.�o.U hebben, s:V'll hgt .international; 
�ilosofoncong;r;es in Au.cmstga in Am§!erdPJJl decl{!enmacn, en het 
ligt in de bedoelL'lg ook in <1e tocko:nst arm dergcli,Pte congroasen 
ac�iof deel te nemen, zodat het m_i:.,rJ�is:ne stecc.s vertc�onwoordigd 
is. 

)'}en eexste erotore la.n<lcli.ike COn.fO!§D,tie Vf\Il J10z cu.l tttreel 
bµrc�.u crerd oj.nd tiei in ,Amsterdam eçhoude.JJ en het houden van 
con:fcrent:Les staat op tet werkprogram. 
Zo trac�t het cultureel bureau op alle nogelijkWe we�on het werk 
onder de intellectuelen op de gebieden van wctensc�a:p en leun.at 
de marxistische denkbeelden te bevorderen en bij alle actuGle 
gebeurtenissen het co�unietiache standpunt zo s·terk mo�elijk 
naar voren te brengen • 
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DE PARTIJ EN Dll C�UDBUTEN 

Het conRrcs van intc.llectuelen en kunstemors, dnt in 1/roclaw
,rehouden ie, heeft vsngetoond, dat eon groot aantal van äe be
langrijkste vcrte�en�oordigers van kunsten en w�eneçhpppen zich
bedreigd voelen door de P,Cve.ren 9 die cle reactio aire ont,.7iklpe
ling vnn het kapitalisme na de oorlog ook voor hen in z:f.ch bergt. 

Zij hebl)Dn gezien, dBt Ili tlor niet het monopolie bad van de 
inquisitie terr.en voorni tstl'.'evende intollectu.elen en zij hebben 
zich met kiJacht gekeerd te�en alle vor;:nen van fascisme, die de 
oorlog hebben overleefd of opnieuw na de oorlog zijn ontstaan. 
Zij zi;jn tot de overtuil;.i.ng p;elco:nen, dat met na.:ne Nrterika. door
zijn a�esuieve politiek de wercldvr·ede in gevaar brenttt en zij
hebben besloten te�en deze gevaren de strijd aan te binden. 
Voor de arbeidersbe\"mging is deze ontwilckeling van het grootste
belang. De arbeiders zullen hun stri;}d met dee te meer mood en 
vertrou.mm voeren, wanneer zij creten, dat do beste vertegenwoor
digers van kunsten en wctensctw.ppen aan hun zijde staan en de
zelfde stijd voeren �ls zij voor de vrede en de vooruitgnng. In 
h�·t verleden is gebleken, van hoe groot belang een progressieve
orPanisatie van intell�ctuelen kan zijn voor het wakJ�er roepen 
van de geesten. Anderzijds zul:en deze intellectuelen ook niot
mogen schromen in hun streven naar vrede en vooru.itgqng de steun 
van de arbeidersorganisaties te annva::irden. Sterker nog, eon 
bewe.�.:.ng vr-n voorui tstrcvende intcl.lectuolen, die zich niet 
orH!ntee::t op do ar beidersbey1eging, is roods btj haar geboorte
tot onderg�ng �edoemd. 
In nederl'•nd is ae oatwikl"eling en de organisatie vrn een voor
ui ts·trevcnde beweging ven intellectuelen sterk ten achter p.eble
von, indien wij de toeotpnd in ons land vergclijl.on met die in 
FTanl:rijk9 En�eland, Polen en Tsjechoslowakije. Het onlangs op
geric1rte C,nl turea;i. 1}11reau van de Er,rti;i heeft ?.ich o.a. tot taak 
gest.cld de Part:lj te !:'ldv·i.seren l'>ij het werk ontler intellectuele� 
en l unotenaars. Onder é'eze inJ�elloctuolen nemen de stûdente11 een 
b�zondore positie in. Zij zijn geconcentreerd aan een aantal 
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Universiteiten en Hogescholen, zij ziJn gewend zich te organise
ren, zij ontmoeten elkaar - dit in tegenstelling tot de afge
studeerden - dagelijks. Bovendien zijn er in het b�itenalnd 
tal van voorbeelden, welk een belangrijke rol de studenten, 
enerzijds door hun grotere georganiseerdheid en anderzijds 
doordat zij nog niet door betrekkingen maatschappelijk zo sterk 
zijn gebonden, kunnen spelen • 
De partij is tot het inzicht gekomen, dat hoewel een aantal 
gunstige factoren hiertoe aanwezig zijn, van een vooruitstrevende 
studentenbeweging in ons land tot nu toe zo goed als geen sprake 
is. 
Dat de studenten wel degelijk zijn te interesseren voor direct 
optreden en voor de directe belangen van ons volk heeft de be
zettingstijd bewezen, toen zeer vele studenten in het verzet 
prachtig werk hebben geleverd. 
Teneinde de toestand aan de Universiteiten en Hogescholen onder 
ogen te zien, heeft het parti'secretariaat alle partijgenrotanu
denten kortgeleden o een gezamen ij e espre lng u1 geno ig . 
Vlij zijn daar tot de conclusie gekomen, dat het werk onder de 
studenten ongetwijfeld op grote moéilijkheden stuit. Tensloote 
zijn de Universiteiten en Hogescholen de opleidingsinstituten 
voor de toekomstige kaders der bourgeoisie en zijn deze ;instel
lingen geheel doordrongen van de mentaliteit der bezittende 
klasse. Anderzijds echter kan ook aan de eerlijke stude�ten de 
crisis, waarin de maatschappij en de wetenschap op dit ma:ent 
verlreren, niet onopBemerkt voorbijgaan. Ook zij zullen zich 
moeten afvragen, welke waarde hun werk heeft voor de gehele 
mensheid.Zullen zij zich in de toekomst moeten leden tot werk
zaamheden, die slechts oorlog en onderdrukking tot doel hebben? 
Zullen zij zich erbij neer moeten lego-en, dat dank zij de enorme -
oorlogsbegroting, de Universiteiten geen gelden beschikbaar hebbe 
voor de zo noodzakelijke uitbreiding van laboratoria, ziekenhui
zen en collegezalen? Zullen zij zich er bij neer moeten leggen, 
dat de studie zo duur wordt, dat slechts voor de meest gegoeden 
een universiteire studie moeclijk blijft? 
Het zijn deze overwegingen geweest, die de partij de overtuiging 
hebben geschonken, dat ook onder sltludenten een vruchtbaar werk 
mogelijk is, een werk dat reeds te lang is veIWParloosd. Er is 
een studentensocretariaat opgericht, dat de toestanden in de 
verschillende universiteitssteden zal bestuderen en de mogelijk-
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heden zal ondor�ocken om veol meer df:'.n tot nu toe do directe 
bclari"'On vnn do atu.clcnton te ga.en boh1:trtiP,en. De mo�li,Jkhedan 
�ijn groot; flij noemen Bleohts cle aPnslar:en op de zevende 
Faculteit in Amsterdam en de drei�onde collegegeldverhoging. 

De t1oini,,.o r>nrtijgcno0t-etudcnton zul en hun werk slechts kunnen 
àoen, indien zij op de actieve steun van de partij kunnen reke
nen. Ds dis·trtcten, die een universi toi tss"i;ad in hun werkkring 
hebben, zullen do studerende par·i;ijgcnoten ..ioeton helpen bij 
hm1 3choling, bepaalde acties moeten ondersteu..�en, de st"udentcn, 
die zij I·ennen en was.r zij contact .::iec. hu >hen, moeten bijecn
brèn�on, enz. Het werk onder de otudente:n is een tank vt>n de 
hole partij. 

Slechts wannEH?r de functiona.rinscn, die hiervoor in de eerste 
plnr-,ts vcrant,;oordolijk zijn t zich van àczc tark be·,7Ust zijn, 
zal het lultken ook onder de o.azstaande intellectuelen de zo nood
zakelijke aanhang to krij "0n voor de strijd v,.,n de arbeidcrcltlas
se in het àlgcmeen en vo,r de atrijd VPn de partij in het by
.zonder. 

Het studentennecretariaat� 
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Hierbij doen wij U nog een bericht van de B.I.D� betreffende het te 
Amsterdam gehouden Philosophenco ngres toekomen. 
Zie ook CO 45352 • 

KB, 23-9-'48 
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Notitie KB 

Bestemd voor B, C, en D� 

Philosofencongres 

Betrouwbare bron 

0. a. aanwezig : 

Vol;:-,,. 

2 SEP. 1948 

ffü; � �3 s-�

f' f l. Mevrouw van PRAAG (meisjesnaam Loeba DWO.RSON), echtgenote van
Siegfried van PRAAG. zeer 11rood 11 • 

YJ 
2. PTof. POS. Deze verzette zich tegen het aannemen van de volgende

ingediende resolutie: 

"Tenth International CX>ngress of Philosophy t1. 

nAs result of discussions in the Unesco section upon freedom, dignity of 
human personality, unity of nations and necessity of (eneral agreement in 
view of a new possible collaps of peace, following statements might be fol'
mulated: Freedom is one of the most essential manifestations of life end its 
unsuppressable prerogativ. The liberty of human thought and tree expression 
of public opinion connected with the full consciousness of responsability 
for them, are indispensable conditions for healthy social realisation of any 
democracy. 
Therefore, doctrines and systems whicp do not conform in their proceedings with 
the safety of human personality and life and do not tolerate a reasonable op
position in running the general affairs, have to change their practica if they 
want to be considered as democratie and not tyranic." 

Deze resolutie werd ingediend door een zekere Mevrouw DOBROWORSKA. POS weigerde 
deze resolutie aan te nemen, daarLvolgens hem een politieke achtergrond had.Ldeze 
Prof.POS betreurde het verder, dat er geen Russische philosofen aanwezig nadden 
kunnen zijn, ondanks de maandenlange bemoeiingen om dit toch gedaan te krijgen. 
Deze philosofen hadden wellicht kunnen medewerken aan het bouwen van de brug 
tussen het westen en de Soviet Unie. 
Ook de Polen waren niet aanwezig, waren op het laatste moment verhinderd. De 
Tsjechen waren wel verschenen. 

3. zekere BIRSCH, geen verdere bijzonderheden.
4. Mevrouw B.ET-P ASTOOR (?), secretaresse van het congres. ?J3er corpulente

dame, bovendien nrood". 

KB, 2-9-' 48 
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Sluiting , filosofen congres
Het enorme p,·o(lramma van het

/ 

maar da.arnaa.,t werd door de aan-
7'iende I11temat1onale Filosofen- wezigheid van enkele vooraa,i
co11gres werd volgens plan in staande mararlsti8che wfjsgeren 
zeven dage 1,itgevoerd. Zoala het dialectwch materialisme een
prof. Pos · .. redevoerin,q op belangrijke plaats ingeru·imd, zoals 
de laatst zi i g n het cong,·es, 1t gedurende de laatste dagen in 
gisterm· g ·,, e aula va,1 de o·ns blad uitvoerig heeft kunnen 
Amstei · 1·siteit·, zeide, lezen. z#n tnde e ver.schillende, l!Jn het i8 Juist aan deze 'l'eferaten,
elkaar beet · "d de richt·ingen van te da11ken, dat de hedetldaagae
de hedeiida se wijsbef!e�rte fot filosofie in 't algemee11 zioh sterk 
hun recht omen. l!J,i 1iiist daar. bezig Ju:mdt met de meest a.ctue1e 

doo,: he�/ dit congres zo'n grote vraagst11,J.ken van het leven van 
betekems gekreg(m. Want voor n1t, van de te.qenwoor.dige samen.
het eerst werd tiiet alleen qespro- leving die door de. felle st1ijd tus • 
k_en e11 .(Jedeba!teerd over de a.n· se,� lult stervende kapitalisme met
t1eke en middeleeuwse tviJs. al zijn 1titicas.sen en het opkomen
begeerte en over allerlei metah1si. de socialisme gekenmerkt wordt. 
sche 6n logische vra�gstukken, Hoewsl dus de brandende politieke - Vraa._qstukken van dit oge-11bli.k voortdi,rend aangesneden werden, i8 het toch gelitkt, zoals p1·of. Pos kon vaststellen, de politi6k zoveeî mcgeljjk buiten de diaci,.ssies te ho1tde1i 6t! tdt&lttitend de flloso/ische aapecte1i van deze vraagstukken te behandelen. Maar uit de felheià vim de di.sc1,s.llies bleek, dat op het gebied van de wijsbegeel'te de tegen.stellingentitssen de opvattingen van de ver. tegenwoordigers der dive1·se burgerlijke stromingen en die van do vertegenwoordiges van het dialectisch mate,·i.alisme even groot zvn a1s óp het gebied vq,n de pracfi. sclie poUtlek. De klassenstrijd werd h.ier dus met geestelfjke wapenen gestreden. En het karakte. rlseert dB hele burgerl'ijke Nederlandse dagblaàJ1en1,, dat op eCJienkele uitzondering i1a, dit belanfjrfikste feit van het hele congr.es met geen letter' vermeld werd! 
' 

·op het congres werd besloten een internationale fed,eratie van de verschillende nationale bonden va,n wifs.<reren te stif.;h,teii en het voigende congre{I over vier jaar in Brussel .te liouden, 
Het congres heeft de Juistheid van onze democratiache eis bevestigd, dat het marxisme ook door voor-

t 

standers op de Nederlandse h:óge. scholen onderwezen dient te worden! 
_"' 



Dialectische vraagstukken op\ het Philosophencongres 
Het dialectisch materlaMsme wa.s 

v ook Zaterdag weer op het philo
sopbencongres vertegenwoordigd, 
en weJ. door de twee T.;jechlsche 
hoogleraren Rleger en 'l'ardy. 
Prof. Lad, Rieger behandelde de 
dialectiek. van de eeuwigheid en 
de tlid, De Wijsbegeerte beroept 
zich er op de openbaring van 
eeuwige waarheden te zijn, maar 
telkens weer wordt zlj gedwongen 
ste1ling te neme.n tot het vraag
stuk van het verloop van het 
eeuwige in he.t tijdellike. Na een 
uiteenzetting van de opvattingen 
van oud-Griekse. middeleeuwse en 
nieuwere wijsgeren over dit pro
bleem kWam Rleger tot de con
clusie, dat slechts een dialectl
s.che oplossing mogelijk Is: er be• 
staat een wederzijdse doo In
ging van tijd en eeuwlghel 
geschiedenis van de were 
van de mens schrijdt zond 
voort, de tijd zelf word 
Aan het einde van zijn 
paste Rieger het woord v 
op dit vraagstuk toe, dat 
phen slecht.<i de were)d 
preteerd hebben, maar d 
op aankomt, haar te ve deren: 
de tijd te le,lden, haar : htln<>' te 
geven, en niet alleen b r te be· 
schóuwen, dat is de uele · 
torlsche taak. 

In de afdeling ychologie 
11Prak prof. Vlad. Tardy over .. De 
persoonlijkheid als de \lenheid van 
tegenstellingen". Spreker betoog
de, dat er een nauwe wJs.,<;elwer
klng aanwezig is tussen de mens 
en zijn omgeving, dat er dialecti
sche tegenst-elllngen be.,;taan tus
sen de licba.melijke en geestellike 
functies, tussen denken el! hande
len. tussen fantasie en werkelijk
heid, tussen het scheppen van het 
nieuwe en het conservativlsme. 
Hij kwam tot de conclusie, da.t 
ee:n analyse va11 het individu met 
al qeze tegenstellingen en bun 
wisselwerkingen rekening moet 
houden en hij richtte zlc·h tegen 
atle theorieën en methoden, waar-
dit niet .�et_ geval�. 1 

Hoo�l.eraren uit Oos.t-®ur<>pa 

wreken 
Naar wij van de directie va.n de 
Vrije Katheder vernemen, heeft 
zioh een aantal illoogler,aren uit 
Oost-Europa, dat op het ogenblik 
aan het Internationale FlhHO.SO• 
pl!lencongrea In Amstérda.m deel
neemt, bereid verklaard: op een 
openbare bijeenikomst te spreken 
over het oqderwerp: ,.Welke wei 
gaat het Oost-Europees denken? ' 
Er zullen o.a. spreken de profes
soren KolmaD, Rieger, T!!,rdy, 
Koza1k, SV<>boda -en Navratn uit 
Praag en prof. Stûr uit Bratls
lawa. De bijeelllkomst vinçt onder 
auspiciën van de Vrije Kat:heder 
Rlaats op Donderdag 19 AU<gustus 
s avonds 8 uur In Bellevue, in-
gang Marnixstr-aa.t. 

et door prof. Tardy genoemde 
elt, dat het aantal paychopba,en 

de· kapltaListisc:he landen -blijft 
stij en terwijl het 1n de �ow,jet· 
Un sterk achteruitgaat, gaf 
aa eidlng tot een nogal felle dl.s
e Ie, waarbij Pandit Nehru, een 

oer van de minlster-pr.esldent 
an IndLa, z!Cih liet verleiden tot 

een onberedeneerde hatelijke op
merking tegen de Sowjet-Unle, 
hetgeen stellig op een dergelijk 
congres roet op zijn 1>laat..<; is. 
Vermelden wij nog, dat Zaterdag
middag, in de afdeling r<'chtsge
leerdheld, Miss G. Melvln, een 
Amerikaanse van de Oaklanduni
versiteit, een zeer zakelijk betoog 
hield over het moderne r(cht in 
de Sowjet-Unle, waarin :r.ij aan 
de hand ve,n de Russische recht-s
geleerden, vanaf . Stuohka tot en 
met Wi.sjlnsky, het verschil tus
sen dit reabt en de meer meta
physlsche weE1terse reClhtsvorm 
na(!_ng. __ 

OfJ:;t, te.: 
e1tr.:...1Uacnt h A d �
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HET PHILOSOPHENCONCJIES 

Referaat van de Hongaarse 
Fogarásji marxist 

Wlij&GIERiIGE BERillOHT- Wii�ge-rige berichtgeving 
GffiVJNIG HET Hanàelsblad bracht gister-

Ook op de tweede dag van het avond een verslag over de 
mternatlenale Philoso-pliencongres eerste dag van het ititer-nationale 
was het dialectis<ih ma.terta.lisme Philosopkencongres. He( schreef
aan de orde. De Tsjeohische wijs- over de eerste plenaire ::,itting 
geer P. lS, .Kozák, een leerl� van �,waarbij o.a. 1"6t wereulbeelà va�·
de stichter der republiek Ts-Jecho- de MidàeleBl,wse en de Eenais· 
slowa.kije, Ma.saryk, bracht een sance-me11s aan de orde werd ge
JQyale en tiitm.untentl getu.nldeerde stekt door de pro/esaonm. Kerenyi 
critiek op de begrippen kwaliteit (Zwitsf!Tla.tt.à) en Banfi (Italië)." 
� kwantiteit, !Z()8.]s :re 1n d,e mar• Wat i8 da<:trvan juistt Let eens 
Xia\ische phrl:losopbie gebruikt op! P_ro/. Kérényi was neg niét 
worden. Dit referaat is een bewi,j;s' gearrweerd en was dus helem<u;u 
dat er aan de Tsjeohlsdhe uni.ver� ,�ie taanwezig. Over ,,de 11,f'iddel-
&Liettan vrijheid va.n ged'S.dhte eeuwse en de .Renaissance-mens" 
"Mil men.1.ngsuitq:- besta.sit., heeft noch de a/1,oozige KéTényi 
fàt, dll.t door de gehele bu noch de Italiaan Banfi gesproken 
lUke pers en de ovez,grote r- aar' de Oosten,;;� prof, Dempt'.
derhèld van de .N'edezQa.nèse oog- n 'Prof . ..4.ntonio IJan/i 7i,eeft 
leraren en studenten ge e'ei:d als ,i gisten�n, in onze 'kmnt 
wordt. Prof. Kozák ds • in he' heeft 'kunnen lezen, een umig 1>e-
d0<:el'e van zijn anti· xistls toog over de marxisti/Jlthe phi!o-
sta.Dldpun.t, en de dQ()8Di · sopkie gehouden. Dat vindt ket 
wlcib. ee11 �gen 1111enl.ng 1:41 orm�: Handf!Zsblad misschien minder 
l,(a.a.r het feit, dat hij zich m'et be}angrtjk dan de Teceptie in het 
de pl1incil*! van de marx.istlsohe · R17kelnusey,m, waar het uitvoerig 
�oooprue bezig houdt, is aan de over schrr,ft, maar daarvoor heb
.andere kant weer e€l!l bewijs, dat be,� a� dez� frof/e1l per slot van 
deze philoeoph:ie in het mii:ldel· 1·e1'ening nie de lmige reis naar 
punt va,n de bela.ngstelling sta.at. M118terda,m ondernomen. 
Hier in Nederland daarentegen -
wordt d'è'Le pb:ilosop-hie van de ar- - ·
beiderSkla.s� stelsêlma.tlg van da 
universiteiten g-eweerd. ·Dit 'Othil'o-
�henicongres is ju!;st zo bêlang, 
rijk, omldat thans voor het eerst 
in om. lllilld door vooraanstaande 
ibu>itenlandse ma.rxtste:n. de dialec-
tJsclh.-materialistlsohe p!b.ilosop!µe 
� plaats wordt ingeruimd, · die 
haar toekomt. 
Na prof. Kozá.k betrad in. de a.fde,. 
11.Dg logica de Hongaarse marxist 
prof. B. Fogarásjl het spr�e
stioelt,e. Hij beihandèlde op scherp
zinnige wijze het versobil van op
.,atting over het begrip tegen· 
strijdigheid in de k,lassieke :logica 
iran Aristoteles en in de dialectiek, 
waarvan: Stalin In zijn studie 
,,Over dialectisch en hlstorisdh 
me.teria:lsme" gezegd heeft: ,In 
tegenstelling tot de meta.pbysica 
gaat de dialectiek hiervan uit, dat 
aan de natuurvOQrwerpen, aan de 
natuurversohijnseleII', inncerllj'ke te. 
g_�trijdig,heden eigen zijn. want 
ZlJ aUen hebben h'lll\ negatieve en 
hun positi�e kant, nun verleden 
en !hun toelk'Omst. hun a!levende 
en bun zloh ontwikikelende kant". 
Hoewel Foga.rá/;jl zich. bewust tot 
dit zee:t speciaile en abstracte i;.e· 
bied van de marxistische pllilo· 
sop'hiE} beperk.te, gaf 11.em het aan
dachtig luisterend gehoor met 
hartelijke bijval zijn da.nik te ken· 
nen. 1 

Dr.!ól • ••. : 
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1 lnternat. Philosophen-congres te_· Amsterda,m 

Vooraanstaande Marxisten 
contra burgerlijke- wijsg·eren 

nr.� ttl': 
�tt.:-W.o-a-Kh ,4u�
«lf•: ... //..� IP- f; .... >� .... --

D 
E zomermaanden zUn de t\jd A. B a. n f. i, leidend functionaris

van internationale congres- van de Italiaanse communistische
sen, omdat in bijWlo alle beroepen partij, 11preken. Uit Tsjechoslowa
gedurende de andere tijden van het kije komen vier bekende marxisti
jaar de werkzaamheden van alle sche universiteitsp.rofessoren, A. 
vooraanstaande penoonlijkheden K o l  m a.  n, L. R 1 e g  e r, S v o
buitenlandse reizen voor dit doel b o d  a e_n V. T a r  d y. De Ween
onmogeltlk maken. Eén van de be- �e manost K. B l a u  k o p f zal 
langrijkste congressen, die dit jaar m de sect!e aestheti_ça het woord

in N d •--d gehouden wor en 1s voeren. Uit . Hongar)Je komen '.!3. 
e er,-, • F o g a r a s  1 en "L. K a 1 m a r  enzonder twijfel het Tiende I

�

- uit Frankrijk Ju l i e  n B e n d  a.
nationale Phllos:ophen-con s, at Ook c!e in Amsterdam gevestig-de
van 11 t-Ot 18 Augustus in e • dialectisch materialist E. R�11-Y1ez 
sterdamSe Universiteit P s zal in de afdeling logica. en kennis-
vindt. theorie een referaat houden. Juist 
Meer dan 800 deelnemer u

�
meel' door het optreden van deze th_eo· 

dan dertig verschillen . e· anden, retici zal het Amsterdamse philo
hebben Zich hiervoor o ege n en sophencongres een zeer bijzondere 

, in de hoofdstad zullen gedurende betekenis krijgen. Eén van onze 
de komende dagen talloze vooraan- redacteuren zal het congres bij· 
staande denkers van Finland tót wonen en verslag geven va.n de 
Argentinië en van Cuba tot Pa.les- pelangrijkste gebeurtenissen en 
t!na aanwezig :itjn. Er zullen niet redevoeringen. 

1minder dan driehonderd verschil-
lende referaten gehouden worden, 
w.aa.rover in de meeste gevallen
-aansluitend nog gediscussieerd zal
worden. Er wordt dus binnen deze 
ene 'week een ontzaglijk o.m.vang-
rijk programma afgewerkt.

Hedenmiddag om 4 uur zal deze
grote bijeenkomst in de aula van
de universiteit door de congres-
leider, P r of. M. H. J. P o s,
feestelijk geopend worden. De 

...... ···---··-----
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daarop volgende ochtenden zijn
voor zittingen van alle deelnemers
gereserveerd. 's Middags wordt
het congres in 19 verschillende 
afdelingen verdeeld, waarbij ver
tegen.woordigers van de verschil
lende takken van de wijsbegeerte 
het wool'd zullen voeren. Het 
humanisme, de godsdienstphiloso
phie, metaphysica, waardetheorie, 
ethica, aesthetica, rechtsphiloso· 
phie, natuurphilosophie, ma.thema
tische, biologische, psychologische, 
sociologische, historische wijsbe
geerte enz. zullen afzonderlijk be
handeld worden. Op initiatief van
de Unesco zal een aantal zittingen
aan de volgende onderwerpen ge
wijd zijn: .,Eerbied voor de indivi
duele verschillen", .,Individuele en
collectieve verantwoordelijkheid" 
en "Betekenis van de vrijheid". 

Opening Philosophen-congres · 

Aangezien de marxistische wijsbe
geerte op geen epkele Nederlandse 
Hogeschool gedoceerd wordt en de 
Sowjet-Unle niet aan het congres
deelneemt, kan niet anders ver
wacht worden, dan dat de burger
lijke phllosophie van het e:\.1sten
tial.isme tot alle soorten van me
taphysica en godsdJenstphllosophle 
,het P.'rootste deel van het congres
ln besfag zal nemen. Vele haar
klover\jen en beschouwingen, die
volkomen vreemd zijn aan de wer
kelijkheid, zullen er aan de orde
zijn. 
Maar het Is ook 11an de, ruime op
vattingen van prof. Pos te danken,
dat een _aantal ,•ooraanstaancle 
roa.rxlsten uit het buitenland de 
materiallstlsch-dialectlsche wijs
begeerte, de phllosophie van de 
arbeidersklasse en het socialisme 
�en verkondigen. 

1 
Zo zal reeds op de eerste voltallige
congres-zitting, Dondel'dagmorgen, 

Gistermiddag wel'd in de aula van 
de .Amsterdamse Uni;v�rsiteit heit 
Tiende Internationale Philosoph n. 
COillgres festeli;l'k geopend. 
zaal bleek ha.ast te klein t 
voor het grote aanta1 dée!n 
het grootste dat ooit tervor 
een der00elijk congres a wezig 
is gewees't. Tussen alle wijsgeren, 
die hier bijeen waren, vie1en naast 
vele vooraanstaande per,soonlijk
heden van het Nedie.rlandse cul
turele levèn voo1'81 de V8l'tegen
woordiger van India, P&l')dit 
Nehru. en een .groot aantal katho
lieke geestelij<ken uit vele la:1-
den op. 
In het e.eirste gedeelte van zijn 
openingsrede .herdacht prof. H. 
J. Pos .met diep bewogen woorden 
prof. Leo Polak, die door het vo. 
rige l)hilosop)lencon.gres, elf jaar 
geleden, tot p1·esident van het 
t' mcle con.gres benoemd was. 
,,,_aar die in 1941 fa het concen
trat�a.mp Sac.hsenbausen om het 
leven is geikomen. De violisten 
LouÏ's Zimmermann en Ja.n Bres
-rer, begeleid door een klein kamer
orkest van het Amsterdams Phil
harunonlsch Orkest onder leiding
van, Karel Mengelberg omlijstre 
de redevoering met- een ve.11�lking
van het dubbelconcert van J. s.
:Bach.. 
In •het tweede deel van zijn be- ,
toog legde prof. P.oi; de nadruk on 
de grote verande1ingen.. die ook 
op het terrein van de wijsbege.�rte 
sedert voor de oorlog plaats ge
grepen hebben. In tegenstelli.ng 
met de statische beschouwing 
van het heelal en de w.ereld jn de 
Middeleeuwen, die in een ontwik-

Vanmorgen begon · het congres 
met zijn werkzaamheden. In een 
voltallige zitting spraken de Oos
tenrijker Dempf en de Italiaan 
Banfi. In een brillant betoog ver
dedigde Banfl het dialectisch ma
terialisme, de wijsbegeerte van de 
arbeidersklasse. 
Wij zullen morgen nader lngaan 
op d�e belangrljke rede. 

kellng van Galilei tot Kant om
streeks 1800 doorbroken was, 
richt zich de meer dynàmisehe 
wijze van het den1ken tegenwoor
dig hoe Ian, .. �·r hoe mee:r op de 
grote vraa,g�ukken van het wer
kelijke leven. ,,Thans zijn de pro
blemen van de p1liilosop,hie de 
problemen van Jiet leven zelf". 
Dit is ook de reden, waarom op 
dit col\Jgi;es de men-s, het mens
dom en het humanisme in het 
middelpunt van de besprekingen 
g-epla.atst werd. 
Spreker heéUe alle aanwezigen 
van hart<! welkom -eln wenste hen 
een prettige wijsgerige gedac:ihten. 
wisselin,g in ons mooie Ainste

J


dam. 
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