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In hot Bevolkitl68:t'ac:tatcr 1;3 fl...t:lB'i;cr.la:m otann incoschr.oven: 
JJ!:gcus VAU IRM�, gebcmm to .àmstol"3am, l.9-3-01, VD?l beroep oDdorwijzer, ronondo Eru-
carotraat 5/îII te lim.stel'dom; · · 
Bal.an.on !EO!AK; geboren to A!Wt� 9"'7-'36, "i1SD. boroep !'O.'Jtouratour, wonende Prir...rJe
e;raoht 1001 he, te :êmtitei'Üam en: 
Renélrtcus DE Ilrnn$.R, scboren te .!l.ro.o'terdRm BC--1-l<J • v.lD bo�e];, f-0togroaf, 'l'lOilende l�ieu..rwe 
E:erkat:roat l�/! te �erdam. 

In ae Politieo.üministr::rG!e van Atlotord.."lm komon. bedoel.clo 1}8I'flon011 ni:ct voor éohoudwo 
,mn �. oè'vrettende ·óeii oorti�icaat 'VSl1. eooo i;Odras aan hm · a.fgoeevon 1n 1942. In. liet 
kaartsy::itean ,ran do P.R.h, te .AmetUTàO.."ll lcCEon z:l.j evO!llilin 'VOO!', 

Vwi ".Praàf; io f.'01'..u'tii net Rc:nca Florcntino Vi'..!1 GRLDIR, eeboran tê Wtd;ar�meer, 
22,,,.1-ll, Uit dit ·huwelijk zijn ·twoo kind8:t'on eoooron, to woton 1n 192'1 oon cloohter on 
in 1929 em zoon. 

m.j r.;as anr.�kcli.il:: OI)gal�id ,ioor ondorwl.j!vlt'-cn TiaD erg eoin·ta-eseecrd in hcii llon-
.i;OSOri on/lo'X't'ii.jo" E:1.j schijnt l:iertn niot J.nng ncmorr::t te'hebban annt�e3ian hl.j voor den 

oorloe. rootla woonde in om der atraten w.n �erdan:-ZU1ë, vomoodo:tijl: d� Johmlnos V:or
l!lEl02.'Gtraat, '81-m\ar hij '800 inotiiro.ut voor Wotmach�.JYJ>E'.:U.�e Vom1ne oo:ploitoo.."'tle,Geau" 
renae den· oorlog is lli j ondergedoken en op 6 so:vt;. 1946 vaati(jlo h1 j :,o.J.ch 'C'edcrc.,a in 
J,o.oteraam, Opgogovon nis kanondq van Du1tacblruld. lloogatm&...'Pf.lo.M.jnlijk ia bij cohter · 
toen niet in Duitsclilanêl $8"1C08t. Rij is een ti'mJ1,.'lilggr � oen wi;J sooinllotische f!;C,
d.achte. in mimcm F..iii. .AJ.s zooäonic verwl.'t h:i:j s�ool!' eu.rten an houdt curm.1300n voor ver ... 
scllillenclo rertijOn _. wol.lto op dezen gronäalaï3 \'Jarkon, lIS.j ia bèTton<, ·aio -ali;ernern cursuo
leiüor van de klêexru..."'3t.1Soon 6or I .s , , aangcnloton bij de .tt.R.s., Ctt;lmios-lolid tot 
ont�iC1:1 ... bcB}.nse1:ve:r::tJ.m:1D.g R.R"O. en nora c1oor ûe o.fdJl'dom \Toorgoatold e.la hoof>dbo:;tui.u::
dor (-curDU.Sle1der). Vera.er ms hij èleolnmcr nfl!l het in Aur,iatus 19-!1,G te noorn Ccilou.t1en 
ZO!!lê-"l"kmap vnn nsrarta.c,ui', nlr.ru:ir hij �icnton voorlno <m oon iap'?'Ovi :atio 'hiolu ovor 
t1Ideol03io V"...n don cu>beiäor in den i::loecoo-l;rljdu. Voorts goeft hij C!U'SU!;l$en voor hot 
J:Iu�oti: ooh verbont1. 

Eet. Inotituut -roor ,:etonoohaweUJko Vor..::tln{f is eon instituut door Vo..T.1 Pro� �11' 
o1)E8I•1oht -en o:,oxploiteord, Al de baten m laaton hieruit voort-vloc:tendo zljl:i voor zijn 
rekoning, Di.in�no llot f'oit. dat 78.il �S c.ïirootcur ia, 19 bij � lio ee:nir,o lc� 
of 11doee..ln}1 • De 'toeloop :wn leerlingen oeM.jnt zoo go!'i.."Î \,J zijn• dat hij voorloop1g 

•nog scon :z,lo.nnen 1,eGf't near leerkrachten aan to stollen, oor: haf:; jent' 194C.,.184? hSOl."t
hij 5 ell'Sl!s.acn OJ;)goncmen" to 'OOton: .A. Onaerzool..'1.no;tocllt in da 61ex,ten il.or iitel, B,
Om!.:!pro11{';, mzon o!i ont"tlikkeling dór rol:tcS,.o en C" Do J>Oli tieke goochiooen1o van �:,,n,
wn 1948 tot- lieden, Do cursuonon ll. en n. mraa:n t:1�antoo1 roeds g�even doolt êle on�or
O bedool.dè cUJ.-.suo ZAl 'WC eaa aanvnn.g nanon, "°'tinoar zicb volèlocnao lioi'bebbero hebben
ae.ncanold. JT..et door 1XJll li":lfla uitgogc-ven raelCI.lGlQtorian.1 1 \;.'Ol"ilt goo?orkt rood I. 'II en
III hiol'b1j ge-roe�. 'De curoussou A word.en {Phoud.cn op V:..�jdugm -en do curmwsan. B op
Uoansdagen, boide e.onvanc:cmde te f',O wr. :E;'.JJ;o cnrous bom;a.at uit oncoveor 100 lasson
vnn 2� nur , tarui21 ziJ ook '.cJU--11'1;o.lijk cogevan rordan. De in·:tja uorat vusti;ectoia in
-vemondine tot 11st inkonon ,nm don leer.line, en Vf.!1'1oert VO...'l 0;50 tot i'.1.- 'J)Or 100.

As.ngezion. -van Prcts.c in zijn vionin,· geen .:rui."!to heeft tot het cevea von les en, 
worden ëloze cUI\suooan eehot1.den in het perocel lîtcmro Iro:rkatro.a·i; 12/J/I te ·:mot� 

t alwsnr voornctmae Bouter ooonachtic ia. · 
De Bouter 10 $8httri mot .Dina Oornolia Suurondonk, r,'Jbo?'en te .Amaterdaa 7..:;s..1a. 

11rui·en vr0'0';7 zijn bovrienèl .me'l� vmi Prooe en zijn �ors V"...n zijn idooon, ofschoon 
� zij 002mpronkoli:;.: n"-r. zijn. Ver.?1ocdel!jk: otucn zij de :.t"Ui.ate 1n hun wonl.ne eon 
wn !°?38e; s:t on öntwngOZ1 in Nil hiervoor ae oorouooen GrStio. In dit CGrrln tm1-dt de 
Waarh.o1d gelezen, 'De tIDn ia toto� ., doch G(lat · dikwijls op otroc.-t hl� r:mzfl.."Ont on 
schijnt alo zcodanic ool: -vool 1n l3olcio t-e koosn. 

roL.I\X. ·voomcxna. hooft bo1iou'iano zijn cym.patxi..io �or de leer'v.ln Iraae en behou
èlono llot feit, aat beiden jooG zijn, @aGTl aondool .in hët 1not1tl1lrt, Bij hoeri; zich Olloon 
besch!kba.ar gontold 010 corrosponaenttooaroa, ��ion ae romving r.oor1n v..'lll 'Praag 



,DOnt, niot easchikt ia voor Let rropaeoor�n wn cursuaaan. 
Polak i �1d met Eliönboth �.i, goboron ta fl..mstordam, 9-1-.v.:.. :>durende 

fü.m oorlo3 ,,as hij ecu:,.iiinon tijèl ondar@)doken. ru.j kM'S:l :i.n J'nl1 1%ti or, hot bo'Vt'l1!8CilOGZ• 
de adres to wonen. Toen -nus hij zeer cm, t::iozat eoon kloodine en soon· maub9lan. UG1i 
a<lhijtit; eahto;:; dnt hij ,ireol vardit:mt mat èot ·rostaurcoren "i7llll ocbilderijan, cezicn 
<1<:m voet \Jllll'Op hij heélcm leeft. 

. 
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Geheim. 

In antwoord op bovenb�doeld schrijven kan het navolgende 
worden medegedeeld: 

In het Bevolkingsregister te .Amsterdam staan ingeschreven: 
MARCUS VAN PR.AAG,geboren te Amsterdam 19-3-1901,van beroep: 
ohàerwijzer,wonende:Krugerstraat 5/III te Amsterdam, 
SALOMON POLAK,geboren te Amsterdam 9-7-1896,van beroep:restau
rateur,wonende:Prinsengracht 1001 huis te Amsterdam en: 
HEN:URICUS l.JE BOUTER, geboren te .Amsterdam 25-1-1919, van beroe1,; 
fotograaf,wonende:Nieuwe Kerkstraat 125/I te Amsterdam. 

In de Politieadministratie te Amsterdam komen bedoelde 
personen niet voor behoudens van Praag,betreffende een certi
ficaat van Goed Gedrag,aan hem afgegeven in 1942.In het kaart
systeem van de P.R.A.te Amsterdam komen zij evenmin voor. 

Van Praag is gehuwd met Ren'4Florentine V1\.N GELDER,gebo
ren te Watergraafsmeer (Amsterdam) 22-1-1911.Uit dit huwelijk 
zijn twee kinderen geboren,te weten in 1927 een dochter en 
in 1929 een zoon. 

Hij was aanvankelijk opgeleid voor onderwijzer en was 
erg geinteresseerd voor het Montessori onderwijs.Hij schijnt 
hierin niet lang gewerkt te hebben,aangezien hij voor den 
oorlog reeds woonde in een der straten van Amsterdam-Zuid,ver
moedelijk de Johannes Vermecrstraat�alwaar hij een Instituut 
voor Wetenschappelijke vorming exploiteerde.Gedurende den oor
log is hij ondergedoken en op 5 September 1945 vestigde hij 
zich weder te Amsterdam,opgegeven als komende van Duitschlano. 
Hoogstwaarschijnlijk is hij echter toen niet in Duitschland 
geweest.Hij is een aanhanger van een vrije socialistische 
��chte in ruimen zi�.Als zoodanig vervult hij spreekbeurten 
en houdt cursussen voor verschillende partijen welke op dezen 
grondslag�erken.Hij is bekend als algemeen cursusleider van 
de kadercusussen der I.S.B.,àangesloten bij de Rudolf Rocker
stichting,Oommissielàä tof' ontwerp-beginselverKlaring R.R.s;çn 
werd door de afdeeling Amsterdam voorgesteld als hoofdbestuur
der (cursusleider).Verder was hij deelnemer aan het in Augus
tus 1946 te Doorn gehotJ.den zomerkamp van i!!Spartacus",alwaar 
hij gedichten voorlas en een improvisatie hield over "Ideolo
gie van den arbeider in den klassenstrijd".Voorts geeft hij 
cursussen voor het Humanistisch verbond. 

Het "Instituut voor 1fetenschappelijke Vorming" is een in
stituut,door van Praag zelf opgericht en geëxploiteerd.Al de 
baten en lasten hieruit voortvloeiende zijn voor zijn rekening. 
Benevens het feit dat Van Praag�directeur is,is hij tevens de 
eenig� leeraar of "dooent".lJe toeloop van leerlingen schijnt 
zoo gering te zijn àat hij voorloopig nog geen plannen heeft, 
meeràe� leerkrachten àan-te stellen.Voor het jaar 1946-1947 
heeft hij 3 cursussen opgenomen te weten:A.Onderzoekingstocht 
in de diepten der ziel,B.Oorsprong,wezen en ontwikkeling der 
religie en C.De politieke geschiedenis van Europa Val!ll 1848 
tot heden.De cursussen A.en B.worden momenteel reeds gegeven 
doch de onder C.bedoelde cursus zal pas aanvangen,wanneer zich 
voldoende liefhebbers hebben aangemeld.Het door Van PRAAG uit-
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gegeven reclamemateriaal,wordt gemerkt rood I,II en III hier
bij gevoegdt De cursussen A.worden gehmuden op Vrijdagen en 
de cu�sussen B.op tfoensdagen,beiden .&anvangende te 20 uur.Elke 
cursus bestaat uit ongeveer 100 lessen van 22 uur terwijl zij 
ook schriftelijk gegeven worden.De prijs wordt vastgesteld 
in verhouding tot het inkomen van den leerling en varieert
van f.0,50 tot f.l.- per les. 

Aangezien Van Praag in zijn woning geen ruimte heeft tot 
het geven van le ssen,worden deze cursussen gehouden in het 
perceel Nieuwe Kerkstraat 125/I te Amsterdam alwaar voornoemde 
de BOUTER woonachtig is. 
De BOUTER is gehuwd met Dina Cornelia Suurendonk,geboren te 
Amsterdam 7-6-1918.Man en vrouw zijn bevriend met Van Praag 
en zijn aanhangers van zijn ideeën,ofschoon zij oorspronkelijk 
Roomsch-Katholiek zijn.Vermoeaelijk staan zij de ruimte in 
hun woning aan van Praag af en ontvangen in ruil hiervoor 
de cursussen gratis.In dit gezin wordt ".Je Waarheid" gelezen. 
�e man is fotograaf doch gaat dikwijls op straat als muzikant 
en schijnt als zoodanig ook veel in Belgie te komen. 

POLAK,voornoemd,heeft behoudens zijn sympathie voor de 
leer van Van Praag en behoudens het feit dat beiden jood zijn, 
geen aandeel in het instituut.Hij heeft zich alleen beschik
baar gesteld als correspondentieadres,aangezien de omgeving 
waarin Van Praag woont,niet geschikt is voor het propageeren 
van cursussen. t,u Polak is gehuwd met Elisabeth LEVY,geboren te Amsterdam 
9-4-1902.Gedurende den oorlog was hij geruimen tijd onderge
doken.Hij kwam in Juli 1945 op het bovengenoemde adres te wo
nen.Toen was hij zeer arm,bezat geen kleeding en geen meube
len.Het schijnt echter dat hij veel verdient met het r0stau
reeren van schilderijen,gezien den voet waarop hij heden
leeft •

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verzonden aan:Hfd.O.V.D. s'Hage G-2.

( 
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In het cursusjaar 1946-1947 worden de volgende drie 
cursussen gegeven, zoowel mondeling als schriftelijk. 

Aanvang in de maand September. 
Docent: M. VAN PRAAG 

A Onderzoekingstocht in de diepten der zieL 
Analyse van de diepst verborgen drijfver�n van het 
menselijk gedrag. Uitvoerige behandeling der sexuele 
problematiek. 

B Oorsprong, wezen en ontwikkeling der religie. 
De religie der primitieven. Uitvoerige behandeling van 
à.e godsdiensten qer Ouq.heid. Ontstaan en ontwikke
ling van het Christendom. Elementen ener universele 
religie der toekomst. 

C De politieke geschiedenis van Europa van 1848 tot 
heden. 

Uitv0erig wordt behandeld : de Russische revolutie . en 
de geschiedenis van Duitschland · en Italië. Sociaal
economische · en sociaal-psychologische analyse van het 
Fascisme. 

Tarief der mondelinge lessen: 
f0.50 - f0.75 en f 1.- per avondles van 21 /2 uur in 
verhouding tot de grootte van het inkomen. 

Tarief der schriftelijke lessen: 
Cursus A Omvang 4 pagina's fü.60' per les. 
Cursus B Omvang 6 pagina's f 0.90 per les. 
Cursus C Omvang 6 pagina's f0.90 per les. 
Aantal lessen van elke cursus ongeveer 100 

Inlich�ingen en aanmeldingen aan: 

Instituut voor Wetenschappelijke Vorming 

.p/a L .. P O L A K  
Prinsengracht 1001 (b, d. Vijzelstraat) Amsterdam-C. 



M. VAN PRAAG
Krugerstraat 5 
Amsterdam - O. 

-.-.-
SYLLABUS 

Een onderzoekingstocht in de diep
ten van het onbewuste. 

I. De psychologie van het bewustziwn.
Het ontstaan van de psychologie als zelfstandige wetenschap.Metho

dische introspectie. Elementenpsychologie tegenover totaliteitspsycho
logie. Het verband tussen hersen- en bewustzijnsverschijnselen.Subjee
tiViteit onzer waarnemingen. Het geheugen. Aandacht en belangstelling.
Wat is intèlligentie? Hebben de dieren verstand?

II. De psychologie van het onbewuste.
Ontstaan van de psyche-analyse. Hypnose en suggestie. De begrippen 

complex, weerstand en verdringing. Verschillende opvattingen over de 
taak van den analyst bij Freud, Jung, Adler en Stekel. Dë "lagen" der 
ziel. Wat is eigenlijk l).et "Ik 11? Het collectieve onbewuéte. Jung 's leer 
der individuatie. De leer der reflexe:i. Pawl·)V en de voorwaardelijke 
reflexen. Reflex of instinct? �ans Driesch en het vitalisme. Is de mens 
een ingewikkelde machine? Algemene aandriften. Psychologie van het spel. 
Spel en arbeid. 

III. De leer der instincten.
·-------·---··-·-···-·----

•
De onderscheiding lichaam-ziel--geest. De gespleten eenheid van de

Westerse mens. Freud's kultuurpessimis�e. Definities van instinct (Por
tielje, Jung, Jordan). Kenmerken van het instinct volgens Me. Dougall. 
Drievoudige functie van het instinct. De wording van het verstand. Ver
stand en rede. Het geveelsleven. Intuitief en logisch vermogen. Verde
ling der gevoelens. De dialectische structuur van de ziel. Identiteit
van ziel en leven. De ziel en het energie-beginsel. Monakow's verdeling

._der instincten. Kritiek op Mona.kow. 
IV.:... Afzonder�-��-��-!?-��a��eling ___ y�--�nke�e in_stinc� 

Het voedingsintinct. Het nieuwsgierigheidsinstinct. Het_ verzor
gings- of ouderlijk instinct·. Eros en agressie. Is wereldvrede een uto
pie? Bestaat er een doodsinstinct? De angst als product der verdringing. 
Opvoeding en de voorkoming van angst. Oerangst. 

V. Instinct en wil.
Vrije wil, fatalisme en determinisme. Typologie op de grondslag der 

instincten. Het probleem der zelfreguleri�g. Wat is de verdringende 
kracht? Kultivering en sublimering der instincten. 

tt. Het paringsinstinct. 
Het Freudse begrip "libido". Het begr.:ï.p sexualiteit bij Freud. Ken

merken der infantiele sex:ualiteit. Regressie en fixatie als oorzaak van 
sexuele afWijkingen. Phasen der libido-ontwikkeling. Psychologie van de 
zuigeling. Psychologie van de kleuter. Problemen rondom het Oedipus-com
plex. Sexuele voorlichting. Verschillen en conflicten tussen man en vrouw. 

VII. Psychologie der puberteit.
··---··----

Dwepen en flirten. Psychologie der verliefdheid. Sexualiteit en ero
tiek. Eenhe±d van erotiek en religie. Het Madonna-deerne-complex. Jeugd
problemen en Jeugdbeweging. 

VIII. Het kudde-instinct.
De kudde als actie-gemeenschap. Vormen van samenleving bij de dieren. 

Geldingsinstinct en rangorde in dierenkudde. M.Ol.e::' s indi vidualpsycholo
gie. Geldingsinstinct en minderwaardigheidcom.plex. Het "ik" en het "wij"� 
Is het gemeenschapsgevoel aangeboren? Freud tegenover Adler. De begrip
pen massa-menigte-groep. Het probleem leider-massa. Vergoddelijking van 
den leider/Messianisme. Het leiders-probleem in de opvoedkunde. De wet 
van de groep. Doorbreking van deze wet door het universalisme. Freud's 
theorie over de oermens. Wilhelm Reich's kritiek op Freud. Is de menig
te opvoedbaar? Oorsprong en wezen der moraal. 

Aantal lessen+ 100. 
Prijs per wekelijkse les Fl. 0.50. 
Betaling per tien lessen vooruit aan bovenstaand adres. 
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CURSUS B. © Docent: M. van Praag 

Onderwe�p: OORSPRONG, WEZEN EN ONTWIKKELING DER RELIGIE. 
--------------------------------------------

Overzioht van de te behandelen stof: 

I. Inleiding: Het wezen der religie.

Onderscheid tussen religie en godsdienst - het religieuse 
gevoelscomplex - Unio mystica,_ Eeuwigheidsverlangen - het 
verband tussen religie en erot�ek - de vrees als oerbron 
der religie - Het Heilige � De cultus of eredienpt van het 
Heilige. 

II. De religie der primitieven.

Over de taak der geaehiedenis - ]let wezen der gentielorga.J].i
eatie - Totem en taboe - Freuda theorie va.n den oervader
moord - Kritiek op Freud - de ondergang van het matriar
chaat. 
De taalarmoede der primitieven - Fetichisme - Animisme -
Het primitieve zielsbegrip � Magie 
Het wezen der mythe - de personificatie der natuurkrachten 
- Dierenverering - Zon, maan �n sterren - Hemel en Aarde -
Storm, dRnder en bliksem - De· strijd tussen Licht e� Duis
ternis - De ethiek in de mythe. 

III. De religie d�r Chineien.

De p�triarchale grootfamilie als hoeksteen 'van de Chinese

c�ltuur - Stabiliteit der Chinese cultuur - Grote invloed 
Vall de natuur in kunst en religie - De dichters Li Tai pe 
en Thu fu - De dualiteit Yang en Yin. De eredienst der 
voorvaderen Het geloof ;ui een natuurl�ke orde - Confucius, 
de moTalist - Lao Tse, de mysticus. 

IV. De religie der Hindoes.

Karakter der Indische samenleving - Het kastenstelsel - De 
religie der Rigveda - Vrouwenverachting en ascese - De leer 
der reïncarnatie - Apollinisch karakter van de Brahmaanse 
religie - Brahma en Atman - De leer der Yogi - De .Dja.5:nis
tische religie • 
Historische feiten omtrent Siddharta Gautama - De Boeddha

legende - Dharma en Sangha - De verspreiding van het Boed
dhisme - Het Nirwana - Boeddhalegende en Jezuslegende. 

V. De religie van het antieke E�pte.

Arbeide- en klasseverhoudingen. Globaal overzicht der poli
tieke gescpiedenis - Schrift en litteratuur - Het Dodenboek 
- De Zonnedienst - De maèht ä� Ammonpriestera - Het Osiris
mysterie - Isia, de Zoekende - De logosleer van Ptah - Ich
naton, d� eerste monotheS:st en universalist.

VI. De religie in het land tussen Euphraat en Tigris.

Productie - verhoudingen - Staten en klassen - Overzicht 
der politieke geschiedenis - De lichtleer der Sumeri�rs -
De torentemp�ls der maan.goden , Denkbeeláen over het hierna
maals - Het Gilgamesh-epos - Babylonische scheppings- en 
zondTloed.tnythen - Het Sumeriaoh pantheon - Het Tanunoesmyste
rie - De astr•logie der Chalde�ërs. 

VII. De religie der Perzen.

Arbeidsverhoudingen - Staat en klassen - Politiek overzicht 
- De leer van Zarathuatra - Vuuraanbidders - Ethisch dualis
me - Paraiatisch Messianisme - Pa.rsisme en Christendom -
Parsisme en Hellenisme.



2 

VIII. De religie 'der Joden.

Productie-verhoudingen, staat en klassen - Overzicht der po
litieke geschiedenis - Het ontstaan van het Oude Testament -
De gronagedachten van het Oude Testament - Jahve's ontwik
keling van vulkaan - tot wereldgod - Genesis - De oorsprong 
der besnijdenis - De strijd tegen de Kanaänietische goden -
Exodus - Was .Mozes een Egyptenaar? - Leviticus - Josia's 
hervormingen - Profeet contra priester - Josua - Ruth, de 
lieflfjke - David, het bendehoofd - Salomo's te�pel - Elia 
en Eliza - Amos, de donderaar - Jes.aja, de tro0ster - Jere
mia, de lijder - De Babylonische ballingschap en, hare gevol
gen - Opkomst van het monothe�sme - Ezra's misdaad� Het 
boek Job of het probleem der rechtvaardigheid - Het boek 
Esther of het Jodendom op zijn smalst - Dani�l - Problemen 
van een natie zonder land - He.t çUiti-semi tisme. 

IX. De religie der Hellenen.

A:r?beidsverhouaingen, staat en klassen - Politiek overzicht -
De Atheense st�at en de democratie - Aspasia en de p0sitie 
van de vrouw - De homerische goden - Noordse. goden en My
ceense godinn�n - De mythe van Kronos - D� uilgodin van 
Ailhene - De strijd tussen Apollo en Dionysos " De Orphische 
m.y,steri�n - Ontstaaia en karakter van de Griekse tragedie -

• Het sprookje van Amor en Psyche - De Odyssea - De Eleusini-
sche mysteri�n - Herot'iu - •De Trojaanse oorlog - Helleense 
en Oosterse levenshouding - Thales van Milete - HeracJ.eitos 
van Ephese - Pythagoras itc;m Samos - Empeçlocles - Anaxagoras 
De Eleatische school - Democri tos - Socrates en de s.ophis-
ten - Plato - Aristoteles. 

X. De religie der :Romeinen.

Arbeidsverhoudingen - Rom.e's politieke structuur. Klassen
strijd - Politiek overzicht - De n�chtere religie der Latij� 
nen - Janus en Vesta - Latfj�se feestdagen - De invoering 
der Griekse go,den en hun vulgarisering - Taaiheid der Ita
lische goden� Het Caesarisme - De Stoa - Epicurus - Pe 
sceptici - De neo-Py,thagoreijrs - Philo van Alexandrie - Plo
tinus. 

XI. De mysterie-religies en het ontstaan v:an het Christendom.

De Mandeijrs - Het Mithra�sme - Het ontstaan vq11 de Kerk - ,At 
het Christendom vlucht. buite.n de K:erk - Arianen en Ortho-
doxen - De. word,in.g van het Nieuwe Testament - De vier Evan..:. 
geli�n - Het Paulinische en het Evangelische Christendom. 

XII. De religie der Germanen.

De natuurgodsdie�st der Germanen - ·Odin en Loki - Fenris en 
de godene�hemering. 
De botsing van Ge�manendom en Christendom. De nationaal-so
cialistische mythe van den .Ariachen lichtmens. 

XIII. Verder ontwikkeling van het Christendom.

Augustinus - Thomas van Aquino - Luther - Calvijn - De ont
binding van het Christendom (Copernicus; Darwin; Màrx;.Freud; 
Einstein). 

XIV. De universele religie der toekomst.

,I 

Same�vatting van het voorafgaande De zin der gesehi�denis� 
Wortels en kenmerken van de religie der toekomst - Christen
dom, socialisme en religie - Het geloof in den mens. 
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