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Het ls algeneen bekend dat lrederik var Eeden de signlflca 1§ l{ederland
invoerde. tset is mlnder bekeDd, maar onbetflistbaar, dat het ook Van Ee-
den sas die a1s eerste de llederlandse ben -oing 'significa' nuntte en
gebruikte (vgl. Van Eeden 1908, p. 224) - en ni6t bijvoorbeeld J.I. de
Haan (v91. De Eaall 1915, p. 47) of zelis G. üamoury (v91. Boland 1978,
p. VI). Hel ls echter nlet algeneen bekend dat Van Eeden de significa
ook lnbracht ir ai6 activitelten en oveffegingen die in 1916 eerst tot
de oprichting van de Internationale School voor gljsbegeerte leidden en
dan een jaar later tot de oprichting v-an het Internationaal Instituut
voor flj.jsbegeerte, de eerste verenlglng van de woege signiflcir B.P.J.
Bloemers (1880-1947), Ilenrl Sorel (1869-1933), l.X.J. 3ro§.er (1881-
1966), F. van neder (1860-1932), J,I. de Haan (1881-1924), G. [annoury
(1867-1956) en L.S. ornsteiD (1880-1941)1. De lnersfoortse School en
het Instltuut \.en de significi deelden nanelljk niet alleen een gemeen-
schäppelijke culturele en intellectuele ontstaanscontex!, maar de sig-
nifici, met nane lorel. Brouxer en Van Eedelr, speelden ook in ds fase
van de progränunatische voorbereidlng van.de Internationale School voor
llljsbegeerte een belaDgrijke rol (vgl. bijvoorbeeld var den goven

1984).
De veronachtzaring van de rol ven de significi bij de voorbereiding

van de School is er tegelijk de oorzäa} van dat nen tot op de dag valr
vaDdaag belangrijke docünenten over de oprlchtingsgeschiedenis van de
School bulten beschour.ing heeft gelatet. De bronnen raarop i.k in het
volgende een beroep doe2, zijn naast het dagboek van van Eeden dleng
briefHi.ssellng ret Bro§.er (3 = Brourer-Irchief; X = Van Eeden-Arcbief)
zijn brieveD aan genri Borel (Van ledeD 1934) en enkele docrnenteD in
het Van Xeden-ärchief, vooral tvee doc$enten dle olkaär op €n](€le de_
tailpunten, voor_tvloeiend uit de perspectieven van de auteurs, tegen-
spreken. Eet ene, opgesteld door Denier van der GoD en ook ondertekend
door Reiman jr., is een op 15 nei 1916 üitgegeven bericht over de voor_
geschiedenis van de oprichting van de Internationale School voor l{ijs-
begeerte (zes bladzijden; A = Archief van de Isw)3. Het ardere docu-
ment, met een oovang van €6n bladzijde, xerd door Brourer opgesteld en
op 12 juli 1917 door Van Eedens secretaris aan de toenmalige significi
verstuurd; het draagt de titel 'Oalstaan en korte geschiedenis tot l{ei
1917 van het Conitä tot Stlchting eener Internationale Academie van
Practische Lysbegeerte en Sociologie' (S = Significa_Archief) .



Je r4rorgrscäiedenis : Lady Yelby - Van Eedan - Forte-K-ring

voor de eeulNisseling lntroduceerde vlctoria Ladl' lelby (1837-1912) in
xngelanal de si.gnlflca als eeo nieure lretenschap. In hää.r concaptie kun-
ne; drie progrannBpunten xordeo onderscheiden: (a) bijdragen tot een

eiqen teke;thlorie en daarop gebasaerde aflalyses van de verschijns6len
'b;tekenis' en 'lnterpretatie' ln concrete verstandhoudlngs- en kennis-
processen; (b) een strenge kr'itiek op het ontbrekende lnzlcht- in het
iunctioneren van comnunlcitieve processeD en het inadequate taalgebruik
dat daar het gevolg van is evenals in het bijzonder van de onvoldoende
doordachte tenninologieän van de setenschaPp€n; (c) de ont{ikkeling van
pealagogische en sociaal-reformatorlsche doelstellingeD, die oP de voor-
ändersielling berustten dat een uitgeilerkte tekentheori.e via een veran-
derde oDvoedinq en voniing, vooral van kinderen en jongeron, tot een

fundane;ieIe virbetering van ds lniermenselijke verstandhoudlng zou

kunnen bijdragen. Een algemeen inzicht in de voorua.e.rdon van connuDlca-
tieva proiessän en do vervulllng v-an funda.mentele.ofilrluricatie-ethlsche
eisan iou ten slotte, zo geloofde ztJ, voeren tot het voorkonen of op-
Iossen van de neeste sociale Problemen.

De lnvoering van de significa val| Lady Lelby i.n ]rlederland is alleen
te dani(en aan di aanhoudende bemiddellngspogilgen van lYederik van Ee-
den. Van Eeden lntroduceerdo echter vooral zirn eigen opvatting van de

sionifica, voor zover hlj die net zijn filosofiscbe positie, 21jn oP-
vaiting over de leidende rol van de dichter ln de naatschapPij, 6n zljn
ideeän ovBr een nieu!, te vornen maatschapPij kon verenigso. zosel in-
teffii.e! persoonlijk contact als de brief!,issellng van Var xeden. net La-
dy gelbi tussen t892 en 1912 bevorderde en beiovloedde zijn eigen te-
k;D- en-kennlstheoretlsche beschoueingen. Ilaar zijn visie oP de rol van

de dichter als schepper en verbeteraar van de taal naakte hen in het
begin alle€n ont"ankalijk voor Lady l{elby's taal- en termiDologlekri-
ciäk, zoaat hij na 189? de eis die zij ook aan hem stelde om de. proble-
men vex Seteke;is en interpretatl€ setenschapPelijk te onderzoeken, af-
sloeg.

ioeD van Eedens eigsn Praktische hervorüingsProjecten rond 190?

nishkt saren, {on voor hen de verbetering van de taal en de verstend_
houdlng zozeer aan betekenis dat hij deze als de noodzalBlijke voor-
raarde voor de vervulling van zijn soclaal-refornatorj.sch6 idealen be-
gon op te vatten. Het tueede en derde PrograrnnaPunt van Lady, Ifelby's
ltgniiica uerden alus een deel van zijn hoogst idealistische doelstel_
ll;qen. gij behandelde deze progranmapunten echtar niet ln weteEchaP-
re:like befoqen, maa naakte ze tot onderuerP van zijn profetische ver-
ionaiqiEq in gesprekken, toespraken en literaire uerken. In het derde

=ef 
_!E_ re kleine Johannes (1906) serd de verkondlging \ran de utoPie

1ran eer ideale naatschappij met sen overeenkonstige tEaI eD verstand-
houd lngsmoge I ijk}tei.a verlonaen mot de eis vafi een rleer der beteekenls-
sen' ei eei flelenschap van het {oord. ,eze vage ideeän stelde van EedeD

v-arai i91o aan de ord; in zijn gedachtsnuitvl ssellng net talrljke dich-
te!'s, sch.'ijvers en filosofan uit verschillerde testerse landen, die
:=--e1d.är;n aloor soortgelUke jdealen van een lnternatj.onale gesste-
iijke vemieu{ing door d; 'XoDintlijken van Geest' !vSl: 99\-yaü d9 Put
19-50). sänen met de Duitse schrijver Erich Gutklnd (1877-1965) probeer-
r. hi'i de 'oorspronkelijhen' uit de hele uereld in bexeglng te krtjgen
er toi een krlnq le veienigen, die de geestetijk leidende gemeenschap

binnen de nensheid moest lrorden. Daarbij l!-kte het hem ondanks inten-



siEv6 pogingon .cht6r Di.t oo zijn !6desti'Ud6rs h.tzolfde lnzlcht ln
d. ca8rdo 6n d6 noodzaak vetr dc aigniflca biJ t. br.ngon.

lla verschlllends v€rgc.fs. poglngcn kar uit.indoluk een co.ita
van dez. nLoura bcreglng van 9 tot U juni 1914 In ?okda. bij6en. Tot
de krlog ln ongcro zln b6hoord6n rEäst Vän l€dotr erl Gutkind d6 filosoof
[art{n Bo.b6r (f876-1934), dr Zro.dsc psychothorap.ut en rchrijv.r Poul
C. Ejorro (1876-1964), on do Dultss adttlnlstratief aDbtenaär en yro69.-
rc prrdikart llotans ghrlstian f.ng (186.r-192{); later {ardan de artl-
n5.t'xlstl3che enerchl3t, schriJwr on litoratuu!'criticüs Gustav Landeüer
(1870-1919) on Van E d.n3 olrd6 vr16nd, dc sltroloogt, tolk rn lcbrijvcr
f,enrl lorol orbu Detrotken. BlDnon d6z. kl€rcel van dr booogde lDter-
rEtlonal6, zorel llest als Oolt oivettsndo Xring, saäFran Van Ead6n de
a.bsoluto leider rcrd, besloot ron de constltuorstldo saoonkoastcD in d6
horf3t vaD 191al t€ houd€n ln lortc dcI ü.roi, t.n noordon r.6n Pisa -
vandaar d6 aanCuidlng rl'orta firlngrr; tot dan Eoolten nog and6r6 per-
soonluk!6den, onder atd€r€D Aotlaln Xolland 6n gelth€r RathorEu, rordon
aängozocht oü tot d6 Krlng to. tc tredon.

D6 lorte-f.rlng negerrde nist all..n het alls! b€dreigond. oorlogs-
govaa.r, iaar sas er ook blind voor. Xort ne het b€gin vatl dc E6rst6 96-
r6ldoorlo9 vIeI d€ ldeallstische, clitalro intorrEtlonale l(rlDg ult el-
kaar'. Slochts Ven E€deo en Ln zokore zln 3016l hl€ld€rl nog ts€o tot
drle Jaar aan dc f\ring etr da kriDg-gedechto vast. Vooral voor Van E6d6n
bl€6f dezo (ring onverrao€stbaar, zodat ook nloüard zlchzelf 6raan koo
onttrekkon. In t€g.rdoel, zUn tking gro€idc nog v6rdBr, of and6r! ult-
godrukt, hij verbond venaf voorJaar 1915 dc r.t d6 Forto-trrlng v.rborF
don idleän, du! ook d6 sllrDlfica, üet de plalltl€n voor do stichting vatr
6en 'Int€rlEtlonale Eogeschool voor Lusb€9€€rt6r, rraaraal hl,J vanaf
aprll 1915 hserrorkto. Dlt bfijkt rit talrijkc opo6rklrg6n in zuh dag-
boek (v91. Van Eeden 1971-1972, III| 1.153, LA56, 1471, 1481 6nz,).

De {.9 tot de oprichtit g van de School of: de terltgtocht van de nlnder_
heid

Teffljl 80161 en n6t nä.n€ VEn ß€dsn ondanks alle geb€rrtenlsssn rcg
steeds aan de Forto-lcing vasth161d6n, ontstond ln aprll 1915 blj 6nke-
Isn ln tl6derland h6t plan oü, \.afl.6ge h6t doo. d€ oorlog aan de dag ge-
tred€n gelüs ään rg€estgluk oonh€idlbesof' h de zonsr van 1915 €en
driedaags congres t6 orgBniseren, d,at d6 gsiGsnschappelijkh€ld van het
rellgisuz€ stroven van de trensen eD de noodzaek on volgens dtt geloof
te l6v6n ov6r allo r3llgleuz€ gronzon h.cn tot ultdnkklng ooest bren-
gen (vgl. A, p, 1). In april 1915 !,erd €€n rondschrljven ged:'ukt dat
tot dit congnes opriep 6n dat ondertekond ras door [evroula Gravin varl
Xandr,lJck-do JoDgo en door do theeräkelaar 6n theosoof J.D. IelDan Jr.
als secr€ta.ris (v91. E, nr. 667). tlot l.erd cchter ni6t v6rspr6ld, ordat
llen de tijd nj.et geschlkt achtt. on h€t plan van eon internationele ho-
geschool te kunnen veryerkeliJken, o6n plan *larvan rnen toen al hoogte
dat h€t vanuit hat congres elgeneDo lDgteDling zou venaervon. In 6en
volgend gesprak tusson Reinan erl Henrl ßoral drong do laÄtste, nog vol-
ledlg onder de lndruk van de verhoven doslsn van de Forte-«ring, erop
aan hot anlgszins vag6 plan van een internatlonale hog6school nlet op
te geven, maar door t6 z6tt6n (1, p. f).

Borel betrok nu Van Eeden erbij (vgl. Van !€deD 193{, p. 158 e.v.;
1971--1972, lrl, p. 1429), voor wie de geplando rAcadsnle voor hoogere
flljshBid' (197]-1972), llt, p. 1445) een duidelijke voortzettinq van de



Forte-(ring betekende, naa.r dar oet lerkelijk Praktische gevolgen. lla
een eerste besPreking tusseo Borel, Van leden en Schoenmaekers oP 4 ju_
li 1915 overlegden dezen op 26 iuli oP galden met Reinan. Va, Eeden be-
richt hierover vol optilnirDe l].97l-t9?2, III 1451 e.v.):

"lrlj bespraken het plan tot oPrichting eoner Eoogeschool voor
universe€16 rijsheid te ADersfoort. Eon Universiteit, marlijk
wij, dat sil zeggen niet onder invloed van een oI andere sekte
of partlj, naar volstrekt universcel, de eenheld zoekend ln al_
le godsdiensteD en de natuun eetenschap aanwllend en verdi6-
p3nd net al dle ftmcties van den menschelijken geest die tot
nog toe ean de Lestersche Unlversitelten nie! ß€thodisch rcrden
beoeJend. Dus ook mystiok en occultisne/ lilosofie der gods_
dlsnsten en der 2.9. schoone kunsten. En dit alles 1n onnlddel_
lijk verband ßet het praktlscha leoven. Ien school voor lee-
veßrijsheld dus, saaraan a1le p€rsoonen die ln d€ maatschapPij
een mln of tleer belangrijke rol noetsn speelen, uiteraä.rd be_
hoefte hebben. De Eoogeschool zou sorden gevestigd te Iners-
foort, en het geneentebestuur \.an d16 stad beeft 21ch bereid
verklaard de stlchting krachtdadlg t€ steunen en den grond voor
het gebout, gratis ter beschikklog te stellen. !e besPr€king
slaagde zeer goed eD fl1j zijn oovertuigd dat !.ij tot eerl resul-
täät zullen koonen. "

InterDationaal, ja unlverseel moest de hogaschool dus zijn, verbonden
llet de gedachts !'dn eenheid resPectlevelijk synthese op geestelijk ge-
bled, zonder de relatie llet het praktische Ieven ooit te verliezen.

lla een verdere ganenkomst van dezelfden op 2 augustus 1915 ontrierp
Relman een nieux rondschrijven (vgl. X, nr. 668), dat oP 8 augusts net
van Eeden en schoernaekers besprokon xerd. Aan Borel schreef van Eeden
daarover 6en dag later (Van Eeden 1934, P. 160):

"[et prospektus lijkt nij niet zoo krraad, r0aar toen 1k die on-
derteeksning zag, dacht lk: zöö zal 't Di.et gaanl Daar moeten
andere Pleten hun rEmen onder zetten. Niet zulko offj.cieel 9e-
sjochte jongeN. "

D€ tot dan toe opgebouvde kring van persoonlijkleden, dle het proj6ct
onderstgunen silden, noet dus nog echt onbelangrljk gelreest zijn.

xslmans ontrrerp dlende keonelijk als ultgangspunt voor vsrschillen-
d6 rondschrijvens in het l{ederlands en het Engels, uaaivan de eerste
versie op 18 augustw 1915 ln aaffezigheid van Van deD Bergh van EYsin-
ga, J.A. Blok, Denler van d€r Gon, Xeinan en Van Eeden aa.Ilgenonen
xerd.; van Schoennaekers had nen zich intussen vanraege Prograruatische
v€rschlllen losgenaakt (vgl. Van EedeD 1934, p. 162). Volgens deze als
'streng vertrou[elijk'aargedülde prospectus (v91. E, nr.570) rdlde
men in Lmersfoort esn centrun van filosofisch leven stichten, dat aan
studenten e6n fllosofische propodeüss, on ln een verbindlng van sester-
se en oosterse fi.Iosofie ln het algeBeen 'Ievenswljsheid vereenigd net
kennis' bieden noe5t. lli.dden tussen de afzonderlijke doelen en takeD,
die door de lnleiding van de tekst e€rder een nationaal karakter gekre-
gen hadden, staat in deze ProsPectus ook de volgende zin, die nog nlet
ln lelnans ont{erp stood eD net zekerheid door van leden kan zijn inge-
bracht:



'ook voor d6 philosophle der taal, zooals dle in dcD laatston
tljd als significa of se[antica beoefend rordt, zal d€ llooge-
school do r6cht6 pleaB zij[". (8, nr. 670)s

Eet onderturlon sterk gGgrroeld! 'Voorlopig Coßit6' gerd toelt op 21 sep-
te&bsr 1915 deflü1ti6f sanengesteld, on op voorabecht van d6 lnltta-
tlefn€[ers vall b6t h61€ plalr c€rden Baronoss€ ü. ven tsbeck, [evror.L
dr. J. van don B.rgh ven Eyslnga-Ellas alsook d. bsrorl B.P.J. Blo€oers,
toon llgene€n secr6tar.is ven d6 üaatschapplj tot llut van 't Ä196o66n te
li3terdaD, J.l. llock c,1,, prof,alr. L.E,J. Brour.6r, Van Eeden 6n X61-
Dan tot lld väIr hot Dagolijkch Bcstuur benoqrd (vgl. f, p. 2). Uoe
lroü.er h deze krlng torecht ka.I[, t3 nl€t b€kend; ln l6der gcval nl6t
vla Ven Eeden, zoalr 8. van Eedrn (1967, p. 29) b€r.6ort. Eet Is m!-r-
schiJnlijkor dat hU zlch aatrgctrokkco voolde tot het progranrÄ uit d6
prospectus. Ven Eodon z6lf ontüoetto Brouror voor hat oorst tijdeN de
bu€6nkoast van h6t voorloplge coEltä eind6 septeib€r 1915 (vgl. Van
Eeden 1934, p. 168). D!'16 dag6n voor de 66rst6 v6rgad6rlng van h6t b6-
stuur op 24 oktober 1915 legden Sorel 6n Van E€d€n 6€n bozoek af bU
&ou.er. g! kuuelr a ure[en dat do boido lorte-Nring-Igdcn eeD boldge-
noot zochton voor hün 6Lgen ide6än ov6r d6 funerafoortso gchool. Itr Van
trodenr dagboekaÄltekeDlng over doze ont&oetlDg lezen rae onder andere
over Broürer (Ven Ead€n 1977-1972, III, p. 1466):

"BU had in zich reeds h6t idoo var deD forte-(rilrg gevorad. "

Op do 6€rst6 bestuuisvergaderlng serd aan Broua€r gevraagd in pl5ats
van Van Eeden het voorzltterschap op zich tc neEen, ooalat deze de beno-
d19d€ ttjd aliaü'voor zou nisson; Relnren s6rd bij d€zo gelegenhold secre-
t€.rls, 3lo€ners poDtingDeester. van E6den neldt ovor d€26 sanenkoo:rt
(1971-1972, III, p. 1466):

"&'outl€r presidcerd6. HiJ ras sorls v6!-r6girerd nal6f ln ?Un
plann6n, traar h6t r.erd toch go€d. Dit is reeds e€n u1t{6rkln9
van do tr\rlng. '

Esn iaand later not€€rd€ Van X€don ov6r Brorrl,6r (1971-1972, III, p.
t4?1) |

'Eij is cen $oot boßInnelljk klnd, ln zun g€sprek vol onver
sachte randlngon €n diep€ ge6st. Ik Vo61 z6er tot h€6 aängE-
trokken. slJ 1s een van d6 reinigo [en3chon. Elj hoort ln d6n
f\rtng, "

Bot b€stuur krraD over66n een stichtlng op ts rlchten, dle d6 nä..D 'ln-
tornatlonaal Instltuut voor llusbogeerte t. Aoersfoort' alragen Doest,
6n op 6 d6c€lbsr 1915 serden de statutBn \ra[ de stlchting eahgorrohan.
De 6erst6 dr16 artlkolen daä.rvan, dis latBr ln licht 96!.Uz19de vorr0 ln
do statut.n vaD het rlnternationaal Instituut voor lijsbegeerte t? Iü-
sterda.[r s€rden ovorgenom€n, luldden (1, nr. 678):

'lrtikel l. !6 §tlchting heeft haar zetet te tnersfoort.
lrtlkal 2. E6t doel d6r 3tlchting ls verltleusing van de !,aard6-

bepaling der l6vens€loE€ntsn v.n individu en gemeen-
schap.



Artikel 3. Zy trecht dlt doel te bereiken door
a. hat sticbton an lnstardhoudon 6ener IntsrnatloDalo acad€Dl€

voor practlscho llysbegeerto en Soclologle
b. het stlchton en lnstandhouden var €en lntematloialo school

vooa djsbegeerte en het d,aäraan vorbinden van 9€le96n!etdtot san6nl6vln9 voor dB studeerenden.
h€t organlseron valr cursuss€n) ook buiten die gchool,
aDdero srttlg€ niddclen, rolk€ aän haar do61 bevordolykd,
zyn, "

De fomuloring valr da statut6n zolr ln ssgentie op 8ü'oun6r terug kunnen
gean. DaarbtJ ksaDon het tseede d66l l.en a-rt. 3b 6n art. 3c over.en [6t
d6 rensen van eell studontsncoiltd dat bijzondoro bolangstolling voor
het plan vall .en school voor filosoflo gotoord had. In artlkcl 2 hor-
ksrld8 Van Eed€n ook esn g€dachta uit do sfecr van d. Forte-tr\ring (1971-
19?2, lll, p. 14?4) |

-(...), en hot krarE oovereen r.t hct966n Rath€rEu zel o6tr"ent
'gertwlg'. gle d6 r.eardob€pallng rljzigt, rijzlgt v8n ?.1v. d.n
gang dcr D6nschl61d. "

Ult dlt all66 tordt duidclijk dat 3rou.€r oct zijn ldeo§n Dreclss in
Van Eodens 96dacht6 van d€ i(oninkluken, past6. llog voor VsIl X6d€D €n-
kele reken later koüraors Leven, kun't sh Dtßtiek ca &er da g:r!.rfrsla-
gerl der ltskuade gelozen had (Van E6d6n 1971-1972, III, p. 1474, f480),
had hiJ al d6 geesteltjkB varrrantschap bespeür'd, d1. de grondslaq van
een levenslango vrl6 lschap zou üords[. Brouser !"an zljn kant vorging
het niet ardors. EcD r.as dc gcdachto veII d€ 'fonlnklijken van Gesstl
lnderdaad n16t vreeod, zoals vroe96 brlev€n aatl lda.Da v-a[ SchclteDa
aäntonon (vgl. Sch€ltooa/Brotrear 198{, p. 36 6.v., 52), sD & to€niell-
ge opselling l'äJl het elitairs denken kon in VaII X6d6ns aenwezigheid
glechts vrrstarkt rrordeD.

lrousors tranlor van doen en zijD ide6ön stootten echtsr bilm6n het
bostuur ne€rmaletr op onbegrip en zelfs op lioeßtand, Zo drong hU bij
voorbeeld aan op d6 invoerlng van een alcotlsch€ lBvsErlJze aän de
toekomtige School, lIaa.rvan volgens hen alles afhing (Ä, p. 2), E6t al-
lesbeslirsrnde probleetr ontstond t6n slotts tussen Brousor cn de enigs-
zins dlctatorlale thoenakelaar Rcinan. Brou.6r ri1al6 het volgenr zutl
slgcn zeggen (vgl. Broür€r, S) zo g6daan kr'ijgen, dat d6 vi.jf actieve
b€stuursl€d3n (Blok en Van den Borgh van Eysinga raren tijdens de laat-
ste vergadoring n16t aans€zig) zlch \ran h€t voorlopig€ corltä zoudBn
afsplltsen, oBdat zij lnhoudelijk toch aI t6 ver van de doelen var dit
codtä vBrr.lJderd zouden zljn. V?rvolgens zoudsn dB conlt6l€dBn d1e het
net de statuten e€nB säreD zlch afzondorlljk als Eed6r6rkers bU h6t
vorbond vaII dc vuf kunnen aansltrlton, voor zover zc dat zoudan rail]cn.
Xoimn zou dan ecbter van d6 beoogdo over6enkollst ne6r afgcireken zijn,
otr d6 collBctlovo b€sllsstng tijdens een v6rgadgrlng äen h6t conita u1t
te leggen, in d6 hoop de volledlgo steun van de vorgadering t6 verkriJ-
gen. Dtt lükt op 10 Janua!'i 1915 natüol.luk niet, voorel oßalet B.lllEn
Brour,rers 1de6ön nl€t meer aanhing on orodat lroü$er aan de coü1t6l€den
klaä.rblljkelijk zelfs h€t verschll tussen een acadenie en €en boge-
school niet kon ultleggan, Brou.6r $erd door de vergaderiDg gedrong6n
het voorzlttsrschap near t6 le996n, 6n zijn plaats rerd lng€noDen door
de tactlsch handlgere XelEa! (vgl. Van led6n 1971-19?2, III, p. 1481).
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laarop verlieten Borel, Brouraer 6n Van leden - Sloeoers ras niet aann€-
zig - de vergadering.

lla deze vem€derlng eD krenling varl Broueer kon ook seD nieu{ g€-
sprek op 2a janlari 1916 tussen Reimä.n en Van der Gon enerzijds €n !o-
rel, Bloeners en Van Seden anderzijds de uittocht van de Einderheid
niot heer ongedaan näkeD (vgl. Van leden f97b1972, 1II, p. 1484),
Srou{ers voonaarden daa.rvoor kr.a[en nafielijk op zUD oude plar uit:
artikel 2 der statuten, dus de algemsne doelstelliDg, no6st onveratderd
blijve[, e[ hen en zijn ßedestrijders zou de wiJe hand gelaten ooeten
,orden blj de oprlchting van de acadeoie. fidat dlt voor de ardere paa-
tij onaanva3i'dbaat' ras/ zegden de vier hutl ßedenorking dofinltlef op
(vgl. A, p, 4).

Op 11 februari 1916 rerden tijdeß een volgonde vergadering v-an het
voorlopige cooitä, raä.rtoe overigens ook Gerrit üannoü'r' gedur.ende een
bepaalde tijd behoord had, alle artikelen geschrapt" die oet Brousers
plan van een acadedie ts mÄ.i(en badden. Daarneo zoü a.an Brouser de oIF
richting van de academie overgelaten eorden (vgl. A, p. 4). De vergade-
ring gaf haar stichting de naan rlnternatlonale §chool voor l{ijsbegeer-
te Äinersfoort'; op 13 febr!.räri 1915 serd de notäriäle oprichtingshande-
Iing voltroklen.

De oprichting van het InternatiorjEie Instituut voor tlijsbegeerte

VoI verlachting eD met een groot zelfvartrouren gingen de vier sigrnifi-
ci nu hur eigen rreg. Brouner erl Van leden legden op 14 februäfl 1915 de
statuten voor een eigen stichting vast, en al op 6 naart naDen ze sanen
met Bloeoers een besluit over de principes van hün Acadenie (Academte-
prospectus). tret belde teksten probeerden ze in Nederland t6v6rgeefs
Iedan te sinnen voor een I Raad van Advies eD Contr6le'; en ook de 9e-
drukte Engelse, Franse en Duitse versies van d€ teksteD, die men ln de-
c-.nber 1915 verstuurde _ onder andere aan de Ieden valr de voomalige
Forte-f\ring - leverden geen noehenslEardige respons op.

Segin 1917 stelde llen Renl<o ter laan, Van Xedens secretaris, als
secretaris van de kleine groep significi aan. En toen h Junt van het-
zelfde jaar trannoüry zich naa. aanleiding van Broueers eens blj deze
groep had aangesloten, voltrok de institutlonalisering van het sigri-
flsch onderzoek zlch Eet rappe schraden: op 12 septenber 1918 stichtten
3orel, lrou{er, VaD Eeden, ne Haan en trannourl 1n afraezlgheid r/dn 31oe-
trers en Ornstein het InternÄtionaÄi tnstituut voor Yijsbegeerte te An-
sterdä.fl; in hovenler besloot lDen tot de ultgave van een eigen tijd-
schrift ('üededeelingen var het Internationääl Ihstituut voor llijsbe-
;Berte te Ansterdan'), en Erouwer kreeg de opilracht de doelstelling v-all
ce geplände academie en het door haar ult te voeren project van sen
neertalig lroordenboek precieser te bepalen.

In 1918 begon de vruchtbaarste fase (tot ongeveer eind 1921) van
gemeenschappelijke signifische onderzoekingen, di scuss i es en publikaties
binnen de woege signifische beneging, r,aaivan het elnde door de ophef-
:ing van de Signifische N.ing in 1926 ,ordt bepaald. 1918 iJas tegelijk
het jaar xaarin Van Eeder opnleux als significus en als verkondiger van
de noodzaak van signifisch onderzoek in de openlaarheld trad: op 13
Ilaait sprÄk hij voor de Üniversiteit van Amsterdan over rlntultieve
sigrnifica'; in maart en april volgde daarop zijn artikelenserie over
'Significa' in 're Ansterdarnnerr, en in april verscheen onder de titel
'Oover de significa' zijn lJeenioord op een kritiek op deze artikelense-
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ri€; ln sapt6üb€. tan slotte probeerde hii - everEls ln 'D6 A$stordäIF
merr _ h.t acadanloproj€ct vsn dc s19nifi.1 t6 prsssntoren, te fundcren
en te propageren (vgl. d. ln d6a6 trededolingon opnlour afgedrukt€ artl-
k.l€n van Van h€n). Ult al doze teksten spre.kt dczalfd€, voor Van
Eed.n typereDdo opv_atting vän significa, zoals dis al 1n ')6 kleine Jo-
hatmes' (d3ol III) €n tn 'Do Xachtbruid' te herkannsn 1s. H6t lükta hEr
nlst n€6r oD nolJliäels btj dr orEfhankelijkheld en de i.[tsllectu€16
pr.rtäti.
groDdsla9
latupury

met na!6
si9rl1flca

aa! t6 lluitoD dl6 hat k.I)!l6rk voni€D yan d6 'R€dekunstlqo
v_a[ vcrstandhoudlng' (1897). Da Eaan, Broueor

sar€n al lärg d6 vocl belangri.jkore thooretici van
6n
d6

gerol{en.
No6yel hct latcr ook Diet lukte h6t grot6 plan van 6en 'Internatio-

rlale ll(aderlo viul practischo taljsbegoort6 en Soclologie' te vors6rk6-
lUkln, t! h.t Uän Esdsn 1n dlo Jä.r3n toch gelult oo godachtu sn on-
derzoek op h6t 96bl.6d ven de slgmiflce ta stlruleren eD oE !o. t€ ser-
k6n aan hat ln h6t loven ro€pon van 6cn voro van gBinstltutionalllo€rde
sarcllt Grking saÄrlD dc speclflck l{ed€rlaldso signlflca häar 6196n 96-
ltalto asrtEr, Van Seden bracht t€nrlotte een Botcnlchapp.lljkc b€v6-
gtng op 9er9, dla als g€en and.r. Noderlards. tsintlgsts-eouirse bere-
91ng b€längrijko vortegenooordlgers van all6 setenscllapp€llJkc dJ.scl-
plln6s h6eft aangotrolkeD en d16 h€t 1nt€lloctuels kllnaat in Lederland
tot ln dc vljftlgar jaroo stork ErdobGpaald heeft.

( Vertaling drs A.F.H!ijerman )
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