
Hogeschool, Academie of School?
De signilci end? oplkhtingvande I tenatio aleS&ooluoot

Wijsbereeie

doorH. WalterSchmitz

'Ook !oo. de philosophh der taal, zoorls die in
den hatientüdals significa ofsemmtic.beoef.nd
wordt, zal de Hoogerhool de re.hte plarts z,jn'
(Ronds.hr!ven, scpt.nber Ie',

Opnükin! rooraf

De hoofdlijnen van de geschiedcnis van delnternationale School
voor Mj sbescerte zijn iD enkele publikaties (vsl. b.v.J. den Tex
r966i Van lverdingen r 976) .1 voldoetrde beschrelen. Nog,ccr
onderbelicht is echter de nauwe samenhang tusen het ontstaan

van de Ame.sfoortse School en de vormirg vandeeerste veren;
gins van de vroege significi. namelijk H.PJ. Bloemers (I88o-
r947). Heni Borcl (r869-1933), L.E.J. Broulver (r881-I966), F.

vanleden (r860-rel2),J.1. deHaan (r88I-Ie2a). G. Mannoury
(r967-r956) en L.S. OrnsteiD (I88o-r94I).' De Internationale
School voor vijsbegeerte van r 916 en het Internationaal Insti
tuut voor Wijsbegeerrc v.n de significi v:ü rqr: deeldcn name-

lijk nict alleen een gemeenschappelijkc culturele en intellectuele
ontstaanscontext, maa!designifici speelden ook in de fese van de

programmatische voorbereiding van de Amersfoortse School

een belangrijkcrol (v8l. b.v. Van denHoven Ie84).
Hoe en op welke grondcn echter koD het na de använkelijke

samenwerking uiteindelijk tot twee zo verschillend Beoridnteer-
de instellingen komen? Op deze vraag probeert de volgende his-
torische reconstructie ecn antwoord te geven.'Daärbij gaät het

er echtcr niet älleen om een nog bestaande leemte in de wordings-

seschiedenis vän de Inrernationale School voorW!jsbeseerte aan

re vullen. Het gaat er veeleer omaan te toDetrhoe de motieven en



Filoslfi.i Nedüldnl1

doelstellihgen die bij de oprichting vande Intemationalc School
voorwijsbeseerteeen rol speelden, geutzigdzijn. Debreukvän
de signilici mer dc larcre opricht.rs van dc School lcidde er nane
lijk tocdat dc oorspronkelijk belangrijke en leidende internatio-
nalisme-sedachtc cnisc jarcn van hct programma en de dagelijk-
sepraktljk van de School losgekoppeld werd, terwljl dc sistrilici
nog tot ongeveer r920 aandeze gedachte vasthielden.

De veroüachtzaming vlnde rol van de signilici bij dcvoorbe-
rciding van de School is er tegelij k de oorzaak van dat men tot op
de das van vandaas belangrrjkc documcnten over de oprich-
tingsgeschiedenis van de School buiteD beschouwin g heeft gela-
tcn. Dc bronncn wearop ik in het volgende een beroep doe, zijn
naasthet dagboek van VarEeden diens briefwisseling metB.ou-
wcr (B = Brouwer-Arclier; I = Van leden-Archieo, zljn brie-
vcn a:n HeDritsorel (Van Eeden r934) en enkele documcnren in
het Van Ecdcn-Archiel vooral twee documenteh die elkaar op
enkele detajlpunten, voortvloeicnd uir de perspcctieven van dc
autcurs, tcgcnsprckcn. Hct ene, opgesteld door Denier van der
Gon en ook ondcrtckcnd door Rcimanjr., is cen op r5 mci 1916

uitgegeven bericht over de voorgeschiedenis van de opdchting
van de lntcrnationalc School voor wijsbegeerte (zes bladzijden;
A = Archiefv:n de ISVV). Het andere document, meteenom-
vang van i6n bladzijde, werd door Brouwer opsesteld e, op I2
juli r9r 7 door Van ledens seüetlris ran de toenmalige significi
vcretuurd; hctdraagtde titel ontstaan en korte geschiedenistot
Mej r9r7 van het Comita tot Stichting eener Intcmationale Aca-
demie van Practische Wysbeseerteen Sociologie'(S = SigDific,-
Archieo.

De loory.sthied.nß: Lody l4telby - Van Ecden - Farte'Kriag

Voor dc ccuwwisseling introduceerde Victoria Lädy Welby
(r 817-r 9r 2) in Engeland de signjfica als een nieuwe wetenschap.
ln haar conceptic kunno dric programm:puuten worden onder-
scheiden: (a) bijdragen tot eeD eigen tekentheorie eh daarop ge-

bäseerde analyscs van dc vcßchijnselen 'berekenis' en 'interpre
tatie'in concrete verctandhoudings- en kennisprocessen; (b) een

strenge kritiek op het ontbrckcnde inzicht ir het functioneren
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van communicatieve proc.sscn cn [et iDadequate taalgebruik dat

daar hct gcvolg van is. evenals in het bij?onder van de onvol-
doende doo.dächte rerminologiein van de wetenschappen: (c) de

ontrvikkcling vu pedagogische en sociaal-reformarorische
doelstellingen, dic op dc vooronderstelling betusnen dateen uit-
gewerkte tekentheorie via een verandcrde opvoeding en vor-
ming, vooral van kinderor eDjongeten, tot een fundamcntclc
verbetering van de intermensel!jkc vcrstandhouding zou kunnen
bij drägen. Een algcnco inzicht in de voorwaarden van commu-
nicatleve p.ocessen en dc vcrvulling vanfundamentele commu-
ri.anc-crhi.chr cscn zou ten slotte. ,o gelooide,ij. vocren Lot

het voorkomen ofoplossen van dc meeste sociale problemen.
Deinvoering van de signillca var Lady Welby in Nederlend is

JU((n r( drnkel rJn dc r'.nhoudende bcmrdd<lrrg.pogingen van

Frcdcrik v.n Ieden. V:n Eeden inrroducc.rdc cchter vooral zijn
eiscnopvatting van de sisnifica, voorzoverhijdie met zijn lilo-
sofischc positie, zijn opvatting overdeleidcndc rol vande dich-
rd,n de mälh.\rppij. cn /ijn ideedn o!er (en nreL,wrevormen
maatschappij kon verc scn. Zowel intensiefpersoonlijk con-
tact als de bricfwisscling vaD Van Eeden met Lady Welby tussen

1892 en r9r2 bevorderde cn bc'ärvloedde zijn eigen teken- en

kennistheorctische beschouwingen. Maar zijn visieop dc rol van

de dichter als scheppcr cn vcrbeterauvan detaal maakte hem in
het begin alleen ontvankeljjk voorLady Weiby's taalen termi-
nologiekritiek. zodät hij na 1897 dccis die zij ookäanhem stelde

on de problemen van betekenis en interpreürie wetenschappe-

1!jk te onderzoeken, afsioes.
Toen VJn L(der,. ergcn pruktis.hc hervorming:prolecten

.oDd r9o7 mislukr varen, won voor hem de verbetering van dc

taal cn dc verstandhouding zozeer aan bctckcnis dat hij deze a1s

dc noodzake'ijkc vooru rärde voor de v(r,ulIng v,i ,iJn "o. i-
aal-reformatorische idealen bcgon op te vatten. Het tweede en

derde programmapunt van Lady Welby's significa werdcn dus

ecn dcel van zijn hoogst iderlistische doclstellinsen. Hij behan-

delde deze programmapunten echter niet in wetenschäppelijkc
bctogen. maar maakte ze totonderwcrp vanzijnprofetische ver-
kondiging in gcsprekkeD, toespr*en enliteraae werkcn. In het

dcrde deel van De lleireJoraaaes (tqo6) werd de verkondlging
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lan dc utopie van ecn idcalc maatschappij ner co overeenkom-
stige tärl en verstandhoudingsnogelijkheid verbonden met de
eis ven een 'leer dff beteekenßsen' o ccn weteschap van het
woord. Deze väge ideedn stelde Van Eeden vanaf r 9 r o aafl de or-
de in zijn gedachtenuirwisseling met talrijkc dichtcre, (hrijvds
eh filosofen uit verschillende wesrerse landen- diebe,i.ld waren
door soortgeljke idealen van een internationale geestelijke ver-
nieuwing door de 'Koninklijken vän Geest' (vsl. ook Van de Put
I9 jo) . Sametr met de Dunse schrljver Erich Gutkind ( I 877- I96 J)
probeerde hij de 'Oorspronkelijken' uit de hclcwcreldin bewe-
gin8 te krijgen en tot een kring te verenigen. die de geestelijkle;
dende geneenschap binnen de mensheid noest wordcn. Daarbij
lukte h* hrm ondrnks inrensieve pog,ngen echre, n,er om 7ln
medest.ljdeß heuelfde inzicht in de waardeen denoodzaak van
de signifi cä bij te brengen.

Na vemchillcndc vcrgccfse pogingen kwam uiteindelijk een

comit6 van dezenieuwe beweging van 9 tot r ijuni i9I4 in Pots-
dan bijccn. Tot de kring in engere zin behoorden naast Van
Eeden en Gutkind dc filosool Martin Bubcr (I876-r93a), de

Zweedse psychotherapeut en schrijver Poul C. Bjerre (1876-
r964), en de Duitsc administratiefambtenaar en vroegcre prcdi-
kant Florens Chistian Rang (r864-r924): later we.den de ant;
marxistische an.rchist, schrüver en literatuurcriticus Gustav
Landluer (r87o-r9r9) en Vän Eedens oude vriend, dc sinoloos,
tolk cn schrijver Henli Borel erbij betrokken. ßinnen deze kiern-
cel van de beoogde inrernationale, zowel Wesr als Oost omvat-
t.ndc Kring, waarvan VaD Ieden de absolute leider werd. be-
doot men de constituerende samenkomst in deherfst van I9r4 te
houden in Forte dei Marmi. ten noorden van Pisa- vändaar de

aanduiding 'Forrc Kring'; tot dan moesten Dog andere pereoon-

Iijkhcden, onder anderen Romain Rolland cn Vrlthc Rathcnau,
worden aangezocht om tot de Kringtoe tetreden.

De Forte-Kringnegeerde niet alleenher alles bedreigende oor
logsgevaar, maarwaserookblindvoor. Kortnahetbeginvande
Icrste vereldoorlog viel de idealistische, elitaire itrternationäle
Kring un ekaar. Slechts Van Eeden en in zekere zin Borel hiel-
den nos twee tot drieiear aan dc KriDg en de King-gedachte
vast. Vooral voorVan Eeden bleefdeze Kring onverwoestbaar,
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zodat ook Diemmd zichzelf eraa,l korl onttrekkeh. In tegehdeel,
zijn Krins srocidc nos verdcr, ofandere uitsedrukt, hij verl,ond
vrDafvoorJaar rgrj de met de Forte-Kring verbonden ideeön,
dus ook de signilica, met de plannen voor de stichting van een
'Internationale Hoogeschool voor Wrjsbegeertc', wearaan hij
vmaf:pril r9ri meewerkte. Dit blljkt uit talrij ke opmerkingen
in zljn dagbock (vsl. V,n Ecdcn reTI-re7z, III: I4j3, 1466,

Dc wcg rot de aplkhtntr nn de Sehaal aJ: de ter gtaehtudnde

ninderheid

Terwijl ßorel en netnameVan Eeden ondanks alle gebeu.tenis-
sennog steeds 

".n 
dc Fortc-Kring vasthielden, ontstondin april

r 9 r j bij eDkelen in Nederland het plm om, v$wege het door de
oorlog aan dc dag getreden genis ran'geestelijk ecnheidsbesef,
in dc zomer van 19r J een driedaägs coflgres te orgäniseren, dat
dc gcmeenschappelljkheid van het religieuze streven van dc
mensen en dc noodzaak om volgens dit geloofte leven ovcr alle
rcligieuze grenzen heen tot Lritdrukking moestbrengen (verg. A,
p. r). ln april rgrJ wcrd een rondschrijvcn gcdrukt dat tot dit
congres opriep en dat oDderteketrd was doo. mevrouv Gravin
vah Randwrjck-dcJongc cn door dc thcemakclaar o theosoof

J.D. Reirn:njr. als secretaris (verg. E. nr.667). Hetwerdechter
nier versprcid, omdat men de tijd niet geschikt achtte om het
plan van een internationale hogeschool te kunneh verwerkelij-
ken, coplan waarvanmen toen alhooptedathetvanuit het con-
gres algemenc insrcmming zou vcrNcrven. In ccn volgend ge-
sprek tussen Reimanen Hen.i Boreldrotrg delaatste. nog volle-
dig onder de indruk vän dc vcrhcvcn doclenvan dc Forte-Kring,
crop aan het enigsziß vage plan van een internationale hoge-
school nict op tc gcvcn, maar door !e zetteD (A, p. I ).

Borel betrok nu Van Eeden erbij (verg. Van leden rela, p.

r58 e.v.; r97cr972, III, p. ra29), voor wie dc gcplande 'Acade-
rnievoorhooserevijsheid' (r97r-re72, III. p. r445) een duide-
ljjke voortzctring van .le Forte-Kring betckendc, maar dan met
werkelijk praktlsche gevolgen. Na een eerste bespreking tussen
Borcl, Van Ecden eD Schoennaekels op ajuli rgrJ overlegdcn

I]
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dezen op 26juliop Valden metReiman. Van Eedenbericht hier-
over vol optimismc (r97r-1972,III, p. I4Jr e.v.):

'Iqtj bcspraken het plan tor oprichdns eener Hooseschool voor
univcBeel. wüsheid tc Ämcßfoort. Een Univesiteit, $a lijk
vrij, dat wil zeseeD niet onder invlocd van een orand€re sekte of
pärtij, maar volst.ekt universeel, deccnhcid zoekcnd in älle gods
dicnsten.! de natuurueerens.hap arDvlllend cn vctdicpend net
a1 die flnctics v.n den nenschelijken seestdietotnog toe ian de

west€ßchc Univcsncitc, nlet methodisch worden beo€fend Dus
ook mystiek en o.tultisme. nlosofic dcr godsdiensren en derz.g.
schoon€ kunsten. ED dit alles in onmiddclhjk voband met het

praklische lccven. Een rhoolvoor lcevensw!sheid dus, wraraan
illc peßoonch dic in dc maatschippij een min ofmeer belansrüke
rol mode,r speelen, uite.aard bchocftc hcbbcn. D. Hoog$chool
zouworden gev€stißd& Ameßfoort, cn hct gcmccntcbcstuurv.n
dicstad hccftzichbereid ve.klaardde$i.hthgklachtdrdig testeu-
Den en dcn grond voorhet gebouw gBtis terbet'hikkins te stelleD.

Dc besprekins daasdc zc$ socd cn wljzijn oovdtuisd dat s ii bt
ccn result2ät zullen koomen'.

Intemationaal, ja universeel moest de hoseschool dus zijn. ver-

bondcn met de gedachte vh eeheid resPectievelijk synthese oP

geestelijk gcbied, zonder de relaticmether Praktischeleven oort

N a een verdere s:menkonst van dezelfden op 2 augustus I9I 5

ontwierpReimancennieuwrondsch.lven(vcrs. E, nr. 668). dat

op 8 ausustus met Van Eeden eD Schoenmaekers besproken
werd. Aan Borclschreefvan Eeden daarovereen daglater (Van

Eeden r934, p. r60):

'Het plospektus l,jkt miioictzoo kwaad, maartoen ik dieoDder
rcekeningen zä9, dacht ik: 2ö6 zäl lnietSaanlDir moctcn.ldere
Picten hun namen onderzetten. Niet zülke o{ä.ieel gesjo.hteJon-

De totdan toe opgebouwde kring van persoonlijkheden, di. hct
project ondersteuncn wildcn, moet dus nog echt oDbelangrtk

Reimans ontw.rp diende keuelijk als ungangspunt voor ver-
schillcnde rondschrijvensinhet Nederlands en her Engels, waar-

14
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vude eüstcversieop r8 augustus r9rJ in a.nwezighcid vanVin
den Bergh van lysinga, J.A. Blok, Denier van der Gon, Gr:af
v,n Randwijck (burgemeester vatr Amcrsfoort), Borel, Reiman
cnVan Eeden aangenomcn §cdrivän Schoenmaekers had men
zich intuss.n vanwege programmatische vcrschillen losgemaakr
(vgl. Van ledeD r934. p. r62). Volgcns deze als'Streng lertrou-
welijk' aangeduidc prospectus (verg. E, nr. 670) wilde men in
Amersfoort een centrum vaD filosofisch lcvcn srichten. dat aan

studentenccn filosofische propadeuse, en in een verbinding van
w.stcrse eD oosterse filosofie in het algcmccn 'lcvenswijsheid
vereenigdmetkennis biedcn mocst. Middentussen deafzonder-
lljkc doclenentaken, die doordeinleiding van dc tckstcffdcreen
nationaal karakter Sekregen hadden, staat in deze prospectus ook
dc volgcndc zin, dienog hiet iu Reimans ontwerp stond cD met
,ekerheid door VanEedeD kan zijningebracht:

'ook voor de philosophiederra.i. zooak die hden lartsten tijd ah
sisnificr of semmtic! bcoefend wordi, zal de Hooseschool de
rcchteplaatsz1ji . (E, nr.670)'

Hct ondertussen stcrk gegroeide 'Voorlopig Comn6'werd toen
op 2r september r9r5 de6niticfsamengestcld, enop voordr.chr
van de initiatiefnemeß van het hele plan werdcn Baronesse M.
v:» Asbeck, mevrouw dr J van den Bergh van Eysnrsa-Elias
alsook de heren H. P.J. tsloemers. toen Alsemeen Secrctaris van
de Maatschappij tot Nut v.D't Algcmccn r. Amsrüdam. J.A.
Blok c.i., proi dr. L.E.J. Brouwe.. VanledenenReimantotlid
van het Daselijksch Bestuur bcnoemd (vers. A, p. ,). Hoe
Brouwer in dczckring tcrcchtkwam, is niet bekendi in iedc ge-
val niet viaVan Eeden, zoals H. vanEedcn (r967, p.:9)beweerr.
Het is u.aarechijnlijker dat hlj zich aangetrokken voelde ror het
programma uit de prospectus. Van Eeden zclf ontmoetre Brou-
wer voor het eerst tijdens dc bij ccnkomst van het voorlopigc co-
mitdeinde septcmber r9r5 (verg. Va» Eeden r93a, p- r68). Drie
dagen voor de eerste ver8adering van hctbesNurop 24 okrober
rer5legden Borcl cnVan Eeden een bezoek afbij Brouwer. We
kunnen saDDenen dat de bcidc Forte-KringJeden eetr bondgc-
Doot zochten voor hun eigen ideedn over dc Ameßfoortse
school. I» Van ledens dasbockaanrekenins over deze onrmoe-

rj
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ting )czcn wc ondcr uderc ovcr Brouwer (Van Ieden I97I-
r972,lll, p. r466):

'Hü hadiDzich rceds herid€evandenForte-Kringsevormd'.

op dc cerstc bcstuursvergadering werd aan Brouwer gcvraagd
in plaats van Van Eeden het voorzitterschäp op zich te nemen,
omdat deze de benodigdc tüd daervoor zou misseD; Reiman
wcrd brj dcze gelesenh d s(crerrrß. Bloeme,s peDningmeesrer.

Van Eeden mcldt over dcze samenkomst (ts7r-1972, lll, p.

r166):

'Brouw€r pr€sideerde. Hij wß söds venesiindna'iefin zijn plan-
nen. Mrarhcr wcrdtochgoed. Diris reeds een ultwerklng van de

Kring'.

Een maand later noteerde Van Eeden over Brouwer (r97I-r972,
IlI, p. r47r):

'Hij ß eensrootbeminnelükkind, inzijnsesprek volonverwrchE
$endingc, cn diepe geest. Ik voel z.error hem aangei.okke.. Htl
is een van dcwcinige üenrhen. Hij hoortindenKri.g .

Hct bestuur kwam overeen een stichting op te richten, die de
naan'Internationaal Instituut voor Vijsbegeerte te AmersfoorC
dragenmoest, enop 6 december IgIi werden desututenv.nde
stichtins aangcnomen. Deeerste drie artikelcn daarvan, diclarcr
in iichtgewijzigdevorm in de statuten van het 'lnternationaal In-
stituut voor Vijsbegecrtc te Amsterdam' werdcn opgenomen,
luidden (E, ft.678):

'Arikcl r . De stichting heeft haar zetel te Ame6foort.
Ärtikcl 2. Hct doel der stichdng is vernieuwing vtn de waar-

dcbepaling derlcverselenentenv.n individu en ge'
ne€nschap.

A1'krl r. /) rir"hr dirdod,ebse,tendoo-
r. het sichren en inständhouden ener Inr.m"tionrle icademie

voor pßctischc Wysbegcerte cn Sociologie.
b. het stichten en instandhoudeh van een internationale school

voor wtJsbeg.erte en het drdaan verbinden van gelegcnheid
tot samcnlcvins voor dc studc$mdcn.

c. het org.nisccrcn v.n cußusen, ook bulten die s.hool.
d. ande.e wettige hiddelen, welke atu hia. doel bevorderlyk

I6
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Dcformulering van destatuten zouin essentie op Brouwer terug
kunnen ga:n. Daarbij kwamen hct twecde decl van an. 3 b en art.

3c overeen met de wensen van eerl studentencomitd dat bijzon-
dere belangstelling voor hct plan van een school voor filosofie

Betoond had. In artikel2 herkende Van Xedetr ookeengedachtc
urt de sfccrvandcForte-Krhg (I97r-I972, IlI, p. I474):

i ), ci her ksrm oovere.a rer herseea Rdl-en.L /er onruen.
"'tl/e.tuns '. viede wrrdeb.palins wiizisr, wiizist van zelve den

esng der nenschheid'.

Ui! dit älles wordt dDidelljk det Brouwer met zü n ideeöD precies

in Van Eedens gedachte van de 'Koninklijken' paste. Nog voor
Van Eeden enkele weken I ater Bror\9ers Leuen, kunst en ntiiek
cn ow dc gronddagen der w 

'Jfrrrle 
gelezetr had (Van Eeden r 97 r -

ts72,11t, p. 1474, r48o), had hij al de geestelüke verwantschäp
bespeurd, dje de grondslag van een levenslange vriendschap zou
worden. Brouwer van zljn kant verging het niet anders. Hem
wäs de gedachte v2n de'Koninklijken van Gcest'indcrdaed niet
vrcemd, zoals vroege brieven arn Adam! van Scheltema ä!nro-
ncn (vgl. Schcltema/Brouwer 1984, p. 36 e.v., Jz), en de toen-
maligeopwelling vanhet elitaire denken konin VanEcdüs aan-
wczighcid slechts versterkt worden.

Brouwen manicr van doen en zünideedn stootten echter bin-
nen het bestuur meermalen op onbegrip cn zclfs op weerstand.
zo drong hij bij voorbeeld .an op de invoering vaneen ascetischc

levens\rijze aan de toekomstise School, waarvan volgens hem
allcs afhing (4, p. 2). Het allesbeslissendeprobleemontstond to
slotte tussen Brouwcr en de enigsziDs diclatoriale theenakelaär
Reiman. Brouver wilde het lolgens zijn ciscn zessen (vsl.
Brouwcr, S) zo sedaan klijsen, dat de vjjlactiele bestuußlcdcn
(Blok en VandenBerghvanEysinga waren tij dens delaatstever-
g:deringen niet aanwezig) zich van het voorlopige comit6 zou-
denafsplitsen, omdat zlj inhoudelijk toch al te ver v:n de doelen
vrn dit comit6 verwijderd zouden zijn. Vervolsens zouden de
comit6leden die het met de statuten ee$ walen zich afzonderlijk
als medewerkers bij het verbond van de vijfkunne+ aansluiten,
voor zover ze dät zouden willen. Reiman zou dan echter van de

beoogde overeokomst we€r afseweken zijn, om de collectieve

t7
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bcdisshg r1j dchs cch vergaderiDg aaD hct comitd uit te leggen. iD
dc hoop dc volledige stcun van de vergaderiDg te vcrkrlj gcn. Dit
lukrc op loJ,nuari r9r6 natuurt!k niet. vooral omdat ReimaD
Llrouwcrs ideeön niet meer aanhing en omdat Brouwcr aan de
comir6lcd.D klaarblijkelij k zells her velschil tussen eeD acrdemie
cn ccn hogcschool hiet kon uuleggen. Brouwer werd door de
vergadering gedwongcn hct voorzittcrschap neer te leggen, en
zijn pbars werd ingenomen door de tactisch handigere Reiman
(verg. Van Eedcn r97I{972, III. p. r48r). Daarop verlieten tso-
rcl, Brouwü ch Ve,1 Icde,l- Bloemers Nas niet aanü.ezig de
versadering.

Na dczc vcrncderins en krenkins van Brouwer kon ook een
nieuv Sesprek op 2ajanuari r9r6 tusscnRciman cn V,n der Gon
cn&z!jds en Borel, Brouwer, Bloemers en Van Eeden anderzüds
dc uittocht van de minderheid niet meer ongedaan maken (vgl-
Van Icdcn I97I-I972, III, p. 1484). Brouwers voorvaa.den
darrvoor kwämen namelijk op zljn oude plan uit: artikei z dcr
stanrtcn, dus dc algcmcne doelstelling. moest onveranderd blij-
ven, en hem en zijn nedestrij ders zou de vrije haDd selaten moe-
ten worden bij de oprichting van de acadcmic. Omdat dit voor
de,nderc pa.tlj onäanvurdbaar was. zegden de vierhun mede-
werking dcfinitiefop (vcrg. A, p.4).

Op r r februäri r9r6 werden tijdens een volsende versadering
van het voorlopige conit6, waartoe overigens ook Gerrit Man-
noury gcdurcndc ccn bepaalde tljd behoord had, alle artikelen
gcschrapt, die met Brouwcrs plan van cen academie tc makcn
haddcn. Daarmee zou aan Brouuer de oprichting v1nde acade-
mie overgelaten worden (verg. A, p. a). De vergadering gafhaar
stichting dc naam 'lntcrnationalc School voor Wijsbcgccrte tc
AmerstoorCi op ri fcbruari rgro werd de Dotari€le oprichtings-
handcling voltrokken. De 'klcine oplossing'. de Internationale
School voor wljsbeseerte in Leusden bestaat nu nog, terwijl de
'grote , de Acadenienog stccds op haar vcrwcrkclijking wachr.
Reiman cchter, die met hardisheid. vasthoudendheid en IiDan-
c;ö1c kracht zijn doel bercikt had, trok,ich in r92o releurgestetd
vanzijn werk terug (!erg. Vanlverdinsen re76, p. re). Hij, die
zich iD r9I5-I916 nog op de verantwoordclijkhcid van hct be-
stuur tcn opzichteven hct comit6 beroepen eD d:armee de plan-

r8
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ncnvanBrouwüdoorkruisthad, wasin rg2onietbereiddeidee-
dn e» doelstellingen vanbes$ur en curatorium te acccpreren. die
in srrijd Narcn mer die van hemzelf.

lntendtiondle S&aaL üersss I ternatian e Aadenie

Wat waren cigenlijk de gevolgen van de terugtocht van de signF
fici voo. het project van een'lntern.tionalc Hoogeschool voor
Wijsbeseertc', zoals het in r9r5 nos genoemd werd? Vel, de
'kleine oplossing' was zeker niet alleen in organisatorisch opzichr
verschillend van dc 'grotc' van Brouwer. wa»t ze had ook heel
anderc doelstellingen. In deze kwamen cvcnals die van Brouwer
slcchrs scdechclijk olcreen met de doelstelling die men in sep-
rembet I9I5 geformuleerd had. Eenvcrgclijking kan dit verdui-
dchJken en vooral mecr licht werpen op de bedoelingen van
BrouN$ en zljn medesrrijdeß.

In de tot op hcdcn onvcranderd gebleven sututen van de
Amcrsfoortse School luiden de beideen enige programmatischc

Hct docl de. sti.htins is

herlonncn vrneen.enrrum tÜvcrdicping vinlclennen we.eld-

Zij tracht dndoel te ber.lken doorl
a) het sdchten eh in stand houden vah een ihternitionrle school
voor wlsbegec.t. cn het daararn le.binden ven gele8enheid rot
emenlevihg voor de studerenden;
b) her orgrniseren van orsuss€n, ook buiten dle Schooli
c) andere wettise middclen, welkeaanhaardoelbevorderll!kun-

(V.nEve.dihgen r976, p. r8a)'.

De artikclcn 3 a-. komen dus precies overeen met de artikelen 3

b-d van het statuutsontwcrp van december r 9 r j i her kader daar-
voor, namelijk de rcadernie. en de doelstellins zijn darrentcsen
volkomen veranderd.

Hct programma dat de signjici van hun kant sedert het eind

r9
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van I9I5 naslreefdeD, kaD worden ontleend äar huD academie-
prospectus en de bewerkte §tatuten, die ze in I9r 6 en rgITinNe-
derland er in Ingeland, Frankrijk. Duitsland. Zveden eD de

Ve.enigde Staten verbreidden. Het in t 9t7 door dc significi sa-

menmet de wiskundige CerritMannoury, dedichterenjuristJa-
cob hradl deHaanen de fysicus Leonard SalomonOrnstein op-
gerichte lnternationaal lnstitur.lt voor V/ijsbegeerte te Amster-
dam diende ertoe dit programma te realiseren.

Vol verwachting en zelfverrrouwen gingen de vier significi
\un cigen wcg. Dric drgcD voo- d. lrrt\te ontmoeting russen

Reiman en VanderCon als vertegenwoordigers vande meerder-
heid met Brouwer en de dric ovcigc leden van de minderheid.
!roes Brouwer m !erbJnd mer deze sep)rnde onrmoellns ,,n

'ofvindje beter, Rciman in scen sev.l mce! arn onze zuk te bin-
deD, memes'n se rend pieds et poings li6s?' (b efran 20. r.r9!618,
CB.FED 2)

Dit klinkt alsofBrouwer beschikte over ecn voorlopig comit6
vanneerdan3oledenmetädhesiebetuigingenvanbijnä25oper-
soonlijkheden uit het hele land, terwijl dit in wcrkelijkheid de or
genisatorische basis van Reiman en de Amersfoortse School was.

Aan zelftewustzljn ontbrak het de minderheid ven vier dus niet,
zoals ook wordt aangetoond door de volgende regels v2n Van
Eeden äan Borel (briefvan ro.2. rel6), waalin hij de eerste oD-
deriinge sämenkomst van de vier aankondigt;

'V"n middas om 4 uur koonen we bij Bloehers. Ook de studen-
tc, koomen c., die vaa het proprg,nda comit€. Zrj hebben ook
het Reihan gebroken. Hrj zitnu vriwel met deBothndnt€n al-
leen en MauveJ verwrcht ook niets vanhem. Dcvra.g is nu ofwe
Afteßfoot zullen behouden als centlum- ofdit aan Reiman zulle
ooverhten. Ik d..k dat h.t zi.h w€l zäl oplo$en' (van Eeden I93 4,

Dit zellbewustzijn had iets weg van het al vaker bij Van Eeden
geconstateerde zendingsbewustzljD en het ging gepaard met een

zeeronrerktische inschätring van de toentcrtijd heersende gees-

telijke strominsen, de noodzäkelijke organisatorische en fi-
nanciöle voorwaarden voor zijn acadcmicproject en vooral van
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dc werkelijk ge.inge aanrrckkelükheid van het prosramma voor
de meeste tijdgeDoten en het gebrek aan invloed en de zwakke
a.ntrekkinsskracht van dc vicr vertesenwoordigers vetr de min-
derheid. Daarbij hadden hun ervaringen bij de voorbereidins
vandc School in Ameßfoort hen kunnen wrizen op de werkelii-
kc problcmen die de realisering van hun eigen plan in de wcg
zouden suan. De gcringe rantrekkingskracht van Van Eeden

was in iedcr geval zichtbaat geworden toen de invloedrijke filo-
soofcJ. P.J. tsolland weigcrde zitting te nemen in hct voolloPi-
gc comit6 omdat een van de initiatieftemers van het plan

(namelijk Van Ecdcn) cen dichter wasi dat wäs voor Bolland'een
raar gczclschlp' (Vanlverdingen r976, p. 8). DrtVan Eedcn, en

waarschljnlijk ook Brouwcr, niet alleen Bolland mäar a1 diens

lecrlingcn van de samenwerking aan de School in Amersfoort
wilde uitduiten, was een voorbeeld vandemiskenning vandein-
vloedvan de Bolländisten. Van dcn Bergh van Eysinga"hceft la-
ternageglan wat zo'n beslissiDg, als zij bindend was geworden.
voor dc School in Amersfoort betekcnd zou hebben (verg. Van
Elerdingen r976, p. 8). En ten slotte had meninhet gev:lvan de

School voorvijsbesecrtezckcr insczien (verg. Vanxedcn Ie3a,
p. roo uclkc u rardc <rrr br(d(onderreu.ing door promrnen,e
pcreoonlijkhede,r uit de kunst, de wcrcnschap en het openbare lc-
ven voor dc succesvolle verwerkelljkins van ccn dcrselijk P.o-
jcct had. vie saren in versclijkins daarmee tsloeneß, Borcl,
llrouwcrcnVan Eeden, op wiezouden z1j hebbcnkuntren reke-
nen, wiezouhundenoodzakelijkemiddelenvoordeoprichting
van een academic hcbbcn veßchaft? Deze vrlgen schijnen toen

nauweljjks een rol gespeeld te hebbcn. Beslissend waren slechts

de eigen doclcn, het programma voor de acadcnie, gedragen

door peßoonlijke ove.tuigingen cn beschoLrwd - tenminste
doo. tsrouwcr, Van Ecdcnen misschien ook door Borel-als een

morele uak midden in een door de oorlog verscheurdc en ge-

Wat lvas dc achtcrgrond van Brouweß .cademieproject?
Naast Brouwers eD V3rl Eedens taal- eD sociaal-filosolische vi-
sies schijnr-volg.ns ccn aaDwijzing vrh Mannoury (vgl. Mäh-
noury 1949! p. 19)-Tönnici planvaneen internätion.le acade-

mic een lcidendc rol gespeeld te hebben. Dc Duitse 6losoofen
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socioloog Ferdinend Tönnies had in 1897 naar aanleiding v,n
een door Lady Welby uitgeschreven prijsvraas cen c$ay se-
schreven, waarin hlj de oorzaken van de verwarriDs in de psy-
chologische en filosofische rerminologie otrderzochr, een alge-
nene behandeling vmhet probleemv& de berekenis gafen ten
slotte - zoals gevraagd werd - praktische oplossingen voor de
terminologieproblcmariek voorsteide. Tömies' geschrilt Plilo,
sophtal r.tuinology (T öünes r899lreooi reo6), dat de prljs 1'on,
bevat niet alleen een originele sociologisch gefundeerde teken-
rheori€, mäarookinvloedrijkevoorstelleu (vg1. VanNieuwstadt
1978, p. 342; Schmirz r98jb). In verband mer Brouwers plu-
nen. voor zover hier lelevant, zijn van diralles slechtstweepun-
ten lan beläDg: Tönnies' wetenschapsopvatmg en zün oplos-

Aähslunc'nd op zijn tekentheorie verklaartTömies nog de zin
van zijn bepaling van 'wetcnschap' a1s een vorm van sociaiewilr,
de zin 'waardoor bcgripsnamen hun betekenis ollaren we zeggen
hun kocre krij sen' (Tönnies reo6, p.44)l

'DeDn dieser Sinn isr, seinüiorhalen c$tah nach, durchrus rd
dinrrdurch di. Methode, de. Übertngung undlntüpretarioD sol-
cherBedcutungeh .

Want alleeniDhetgcval va, deueteDschapis delecr, datwil zeg-
gen: drtgcne wat ::n wetenschappclijke kennis wordt overge-
dr:gen. uitslunenddeessentievandesocialewil, zodardezedoor
dc lecr ontsta:t. in stand gehoudcn en gepropageerd vordt. Dc
sociale wil wordt in eerste instantie door de docent als individu
gereplesentcffd, en zijn studenten stemm.n zelfstandig in mer
de erkenning van dc door hem gevormde besrippcn cn mer de
gelding v2n hun tekerls. Die tekcns zijn dearbij niets andeß datr
tekens.'dat wil zcSgcn dan niddelen om mee aan tc duidcn. zon-
derenisc "innerlijkewaarde"' (Tönnies 1eo6. p. 4J).

Deze opvattnrg nu houdt in dat begrlppen eD termcn worden
sevormd cn nader bepaäld door senialeindividuen, die daarmec
om zo te zeggcn wetgevers worden, vooral mct betrekking tot
hun wetenschappelijke 'school'. Met de instemming van de sru-
denten wordeD de bcgrip pen tat'rcn e tioneel geldigc middelen
van de kcnnis' (r e6o. p.45).
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D. richting van waaruithulp te verwachtenis in verband mct
dc terminologieproblcmc4 heeft Tönnies in dc eeßte Pl:ats
door zijn diasnose van de toestand en zijn behandeliag van dc
oorzaken aahgegeven: (r)doorde voortgang vanhct denken zelt
en tel in het bijzonder door haar toencmend internationaal ka-
rakter. (2) De modcrne commuricatiemiddelcn bevorderen het

voorrdurende contact tussen de wctenschappers en daarmce ook
het bewustzün van de hinderlijkheid van verschillende ter-
minolosicön en van de hoodzaak van een gemeenschappclijke

t1al. Vertrouscnd op dergelijke ontwikkcliDgen d.aägt
Tönniei drn <cn e'ger onrwcrp arn voor de con"t-uctic van een

Llniforme en itrternrtionale termiflologie, die, hoelvel als 'Be-
grifßschrift' gedacht, he.l duidelijk plobeert aan tc sluiten bij
sonnigeidecön uit de r7e en r8eeeuw, bij voorbeeld van Leib-
nizenLambert (vgl. Tönnics r906, p. 82i Schmit,I985b). Voor
de rcaliscring var zo'n idee stelt Tönnies een instantie voor. dic
hrar erkeming cn autorncn aleen op grond vän hear preshties
verwffvcn moet. ln overeenstemming met hrar uak zijn consul-
tatie. samenwcrking en olSanisatie vereist.

'De seseven lorm voor ccn derselijke sel.erdc vüchLging is de

4.d., k. Wat de nationalc rcadcmi€s voor de bevorded.g van de

natuur§denrhrppen pr€ste.en moclcn e. grotendeels sePres
teerd hcbben, moet voor de so.irle wetens.haPPen
(Geßteswissehschaftcn) ran een l tendtiondle A tlenk xß ttrk se-
seld worden. (. . . ) dit noet ccn scheppins zljn van het dcmocratF
schc rcl"dvßme (dat nen rolsehs ons mag defini€.en ,ls cohmu-
Dishe) eh van dc gcc* lrn de vr€edzame beid. Arn h,ar idee list
het ddk püktnchc bchng van de mensenoPvoedc6 en wereld-
burgen ten gronde, een behng dat de psycholosie eh de sociologi€
tot de rang vrn de leidende orRancn in cen m al li.haam lerhcff.n
wil, ü.ü dc ontwikkelde DatiaD znh g.willig blj ini,jven en aan

onder\rerp$ zlllcn. (...) Een ders€liike Äcademic moer in e€ßte

instrntie eeD phats eoor $,ctc.schappel! k onderzoek en denkwerk
zljn. lußr derlool moet zij ih twccdc in$anti€ ook een pl,ats van de

lerzijn. Allc.. de leer niei rls een niddel tot vorminsvan ambte-
naren ofrot het aflcvcre. vän welsestdde heren cn dames met het

vcrnogen tot onderlegd geklets-mear een le€r die ogenbhkkcllk
rol$undcsmenwerkn4 vfu hetondcrzoek€nenhet denken, die

dusin de pcsoonl,.tke omgang. in de invloed cn voorbeeldeD yah
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de doccnt ha levendise blonncn moet hebben. die alleenvoor de
wlarachtige kennisbeho€ltigen tocgankelijk ß, haar op hen ook
.en i n tellccrueel ., morcel beailchtende uitwerling hebbcn t.n'.
(Tönnies reo6, p.8le.v )

Als eenheidstääl van dc Academie en vaD de wctenschappen
dacht Tönnics aan het herziene 'nieuwlatijn'.

Dat dezeideeen vanTönniesinderdaad in hoofdlrDen her mo-
del voor Brouwers academie hebben kunnen leveren. zel ih her
volgende zjchtbaar wordcn. Maar er kunnen nog twee verdcre
aanwijzingenworden toesevoegd, dieheropzijn minst plausibet
nak.n dar B.ouwer de bekroonde verhandeling väD
Tönnies direct of indirectkende. Aan deenekantwas VanEeden
mct dc verhandeling vaD Tönnics in ieder geval door Lady Welbv
verüouwd semaakt: waaßchijnlijk bezar hij er zells een exen-
plaar van. wanr Lady lvelby had zich vanafrgoo bijna drie jaar
'rng relken" s(er. zÜ hct vcrseef\. moerre serroosL etr inrcrnr-
tion.lc voorconfeientie voor de oprichting van zo'n :cademie
to! stand te brengen. Bovendien kende VäDleden Tölnies per-
soonlijk (vgl. VaD EedeD r 97t-r972,11,p.672).

Aan de andere kanthadDeHäaninzijnin rer5 geschrevcndis-
sertatic, dic doorBrouwer nog voor publikatic geiezen was. uit-
drukkelijk gewezen op Tönniei bekroonde verhandclins als een
grote slap vooruit in designificä (vgi. De Haan r9r6, p. 8J e.!.).
Brouwer zou dus zollel via Vrn Eeden als via De Haan opmerk,
zaam gem.akt kunnen zjjn opTön es' Philosaphisehe Teffiinolo-
gie.

ln overcenstemming met de statuten die voor de Amersfoo.r-
sc School ontworpen waren hebbcn de nieuwe sratuten betrek-
king op de oprichting van een 'Internationaal Instituur voor
Vijsbegeerte', dat nu echter zün vcstiging in Amsrerdam zäl heb-
ben. Artikcl z, de formulering var het stichtingsdocl, cn artikel
la, bercffende de stichting van een Inrcrnarionale Academle.
?ün gcluk g(blc\en. rcrwülin ikelJbrnden,eu$e \ eßre no8
duidelijker het model vrD Tönnics kan worden herkend, zoals
dit reeds in dc naam van de Academie met de toevocging'van
practischeWisbegeerte Sociologie'totuitdrukkihgkomt:

'het stichren eDiDstandhouden vaneenschool te. veßpreiding van
de door de Acrdcmic tc vormenbesrippen en begdpsvdhoudin-

sen,. (s)
2+
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Dc rcksr van de Academieprospecru§ (S) § eeD algemene verdui
delUking vän het concept van de Acädemie o de in de statuten
genoemde doelstclling, dic luidt:

'Het doel de. stichtins is vernieuwi.g van de waddebepaiing der
l-\c,Fele,nen'en \d' n,d.. idu cr Bemeen! lirp

Als achtcrgrond van het academieplan werden drie over{egin-
scnaa»gevoerd. (, DeontwikkellDs van dc huidisc rechtsorde
wordt alleen door het srreven nlar levenszekerheid eD materialis-
tisch comfort behee6t. gepaard gaande met hct miskcmen cn
vcrdringcn van dc spirituele levenstendehzen eh de onderwer-
ping vaD de natuur. Daarbij voert de democratie slechts tot cen
mccr gelijkmatigc vcrdeling van de nagestreefde goedere,l onder
de mensen, gemeten aan vroegere rechtsordcs. (r) Voldoende
kcnnis van spirnueic lcvcnstcndcn,en is tegenwoordig al daar-
door uitgesloten, dat de seldende rechtsorde ter wille van haar
cffcctiviteit aangewezen is op hct gcbruik van een algemeen be-
grijpelijke taal en omdat in de westerse taleD een gebrek aan
woorden met bezonnen spiritueele waardc' bcstart. (3 ) Wäarde-
bepalingen die uiteindelijk in het streven n:ar levenszekerheid eD

materiak*ch comfort wortelen s orden in deheerscndcrechts-
.rde ren on'e, hr. voorge*eld rls ?ouden zU een rmmrre-
riölc oorsproDg hebben. Dit leidt tot ecn afdwaling van de spon-
tanc spiritDelc lcvcnstendcnzen bij de mensen. Tegelijk uordt
dezevervorning doorenkelen suggestief gebruikt, om allco tot
cigcn voordccl dc masr\ aan te zetten tot hsdelingen, die voor
dic enkelingen Neliswaar voordelis zrjn, naar die dc gcmeen-
schap cndcdoclen van dc rcchtsordesteeds meerschadetoebren-

Tcr$rjl m(n.r de cehrc ovcrwegins c.n \rmen\Juins van

Brouwers eersrc hoofdstuk it Leuen, tunst en otfniek (Btonwet
leoj) over'De droeve wereld'kan zicn, stclt de tweede Brou-
wers taalfilosofische en -sociologische geda.hten op de voor-
grond, volgens welkc dc bcstaande rechtsorde als voorwaarde
voor het slagcn van communicatie slechts beüekking kan heb-
ben op hct meest duurzame wilsparällellismc ondcr dc mensen,

namelijk op hct semeenschappelijke geloof arn een objectiev.
burtcnwereld. Daarmcc hangt cvcnccns samen hct hier geconst3-

2S
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tecrde gcbrck aan 'primair. woorden' die 'primaire begrippen'
änduideD. De derde overwegiDg heeft bcrrekking op dc uir de
twecde volgcndc consequcntie, datom cen opgedrc,lgen rechts-
orde in stähd te houde». woordendie ei8eDlljk slechts op grond
van het semceDschappclllk gcloofaan een objecrieve buirenwe-
rcld bctckcnis hebben, door suggesriefmisbruik de schljn ver
Ieend Nordt als zouden zrj ethischc waardcn van zuiver spirituele
oorsprong aanduiden- Wänt slechts als derecltsordezichzo pre-
se,lteert alsof zij op algemeen mcnselijke waardcn was geba-
seerd, kanzij, hoewcl zij opgcdrongcn wordt aan de menigte, in
srand gehouden $'orden e» de lndividuen in bedrijfsleven en po-
litiek tot voordccl zrjn.

Uit deze uitgangspunten worden nu de drie taken vrn dc gc-
plande acadcmic afsclcid:

1. Zij moer lvoorden net spirituelc waärde scheppenvoorde
westeßetaletr, om daardoor binncn dc wcstelijke volkeren zelfs
maardeeerste mogelijkheldte leveren over spirituele waarden tc
communiceren. Omdat dc kcnnis van cthischc of spirituele
w.ardm in B rouwcrs opvatting dechts op de weg van een afteer
lan de'droeve wereld', dus door zelfinkecrofcontcmplatie mo-
gclijkwordt, waarbij zich de richtihg van het Zelttoont. gaathet
erhier in de kcrn om dem)stieke erv.ring mcdcdcclbaarte ma-
ken en darrdoor dc mcdcn.nscn weer de weg rot huh eigen zelf-
inkeer moseljik remaken en terviizen.

2. De acadcmic moct in de bestaande rechtsorde en in de zich
onder h aar bescherlning ontwikkelende economie de clcmcntcn
opsporo, dic spirituclc tendensen bijzorlder sterk lerugdrjngen
ofverdoven, om met her oog daarop denoodzakelljkebeperkin-
gen van de invlocdsfcer van rcchtsordc cn tcchdek te kunnen
aangeven. Brouwer zou kenDeljjk op dere manier het primaar
van het subject ten opzichrc van de maatschappelijke en techh;
schc dwang van buit.nafzo v.r mogelijk willen 'hersrelle,l' en de
maatschappelijke orde op de wil van zo autonoon mogeljkc in-
dividuen willen funderen. Daarop is in dezelfde mate de derde

3 . In de belangrljkste tälefl moeten rvoorden worden gebrand-
n erkt, die spirituele waarden suggereren voor bcgrippcn die fc;
rclijk allccn in hcr streven naar levehszekerheid en comforr se-
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sorteld zijni in dczc zin mocten de doelslellingen van de demo-
cratic worden opgehelderden gepreciseerd in de richtingvaneen
\,{ercldsraät mct uitsluitcnd administratieve functies. Dät bete-

kcntdat met het brandmerken van zulke woorden. die door hun

scbruik en s erking dc opgedrongen rechtsstaat in Brouwen op-
v:ttins in stand houderl, Juist aan dczc staatsorde de grondslag
van dcwil onttrokken wordt. In een v:n de,e misbruikte woor-
dcn is democrätie'. Want ccn cchtc democratie berust volgens
Brouwcr op cen sociaal bewustzijn dät aan de vrije individuelc
wil ontsprihst. Däarom hocft in cen derselijke rechtsorde vah
dwang gccn sprake tezijn, maar kan zij zichuitsluitcnd bcperken

tot admjnist.atieve äcriviteir.n (vgl. Brouwer r9r6). De drie
takcn zijn tegelijk tastbare verhelderingen ven de naam van de

Hct slor van de prospectus heeft bet.ekking op dc noodz.ak
om de gestelde raken in ccn groep van zellstandige dehkers rer
hand rcnemen en Lritte voeren. Alleen alhctfcrt dat talrijke lilo-
sofeu reeds afzondcrlük hun best hebben sedaa,l om deze räken

uit tc voeren en daain niet gesläegd zij n. toont aan dal individue-
le activiteiten allccn soorden voortbrengen. die de herinnüing
aan daannee uitgedtukte gedachten bij dc auteuroll,ij de eenra-
me lezer kunncn oproepen, maar ook d:t die loorden geen in-
gang kunnen vnrden in dc intermcnscljkc verstandhoudDg. Dat
,s d. red.n waarom de invloed van rulke filosolsche werkcn sc-
ring moest ztn. lh een'groep van zuivcr voclende, zelfstandige

dcnkeß i, .q.fl.esvrat' (E, nr. 680: S) echter, aldus de prospcc-
hrs bcvatten de nl huh communicatic mct clkaarbereikteinzich-
ten 'van zclfeen taalbegeleiding'. die geschikr is om zich cen

pLaats in de verstandhoudingshardelingen van de massa te ver-
§ervcn. Bovcndien bezit volgens Brouwer 'cen gcdachtc als

dasdembryo' juisr dan e.n vccl grorere ont» ikkehgsmogelijk-
hcid, als die gedächte de gemeens chappelijkc innerljke overtui-

srDg ü väneengrocp van mcnsen.
Hct gebruik van de uitdrukking 'taalbegclciding' herinnert

niet seheel ten onrccht. aan Brouwers lormuleringen, die uit-
drukkcndat de taal van de$iskLlDde deintuirievewiskundigc ac-

tiviteit dechts beleleid,. Brjgevolg zouden ook de leden lan de

Acadcmic de weg van de intuitie (als voorstadium van dc zelfin-
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keer)moeten gaan. Belangrijkerzijnhier echtcr de bctekenis, die
Brouwer - evenals Tönnies - aan het gemeenschappelijke ken-
nisproces toekent, en de hoop dat een talige uitdrukknrgsvorm
die in zo'n proces blijkt te voldoeneveDeens met succes in de al-
gemene maatschappelijke verstandhoudingsprocessen zou kun-
ncn rvordcn ingcvoffd. Het lijkt dus alsofBrouwer met deze
a rrm§ de w,l"rheo,err.ch< grondJag \"n ziJn (oncepr \rn
vcrstandhouding zou verläten. Want men zou er wel van moeten
uitg:an dat de Academicleden in deloop van de tijd een eigen so-
ciale groep vormen, waarvan dc taal op cen specifiek wilsparäl-
letlisme is gebaseerd en die min ofmeer succesvol fuDctioneert
(vsl. Brouwer rer6). Als dcze grocpstaal echterbuiten de groep
gebruikt zou worden, dus in algemene verstandhoudingsproces-
sen binncn dc maatschappij, zou dat bctekcncn datjuist da,1 de
verwarring zou worden gesticht die volgens Brouwer (r 9 r 6) een
vandebelangrijksteoorzakenis vanhetfeitd.t wlj clkaarnietbe-

Däartcgen zou Brouwer terecht kunnen inbrengen dat de
School dievolgcns artikcl3b gestichr moet worden jujst de taak
zou hebben om de door de Acadernie gevolmde besrippen en
hun ondcrlingc relaties verdcr tc dragen en te verspreideni aan
deze School de taak om de vertaling te leveren. Als Brouwer
hiermee inderdaad datgene op her oog had wat dootTömies als

'wetenschap' werd aangeduid. inclusief de bijzondere doccnr-
student-verhouding. zou men zich inderdaad de ontwikkeling
van de resultaten van de Academie als een soortuniversitairleer-
ofzelfs scholingsproces kunncn voorstcllcn. En onder deze con-
cepruele voorwaarden, waärvan de uiteindelijk opserichtc
Amersfoortse School zich inderdaad aatrzienlrk verwijdert,
krijgt ook het samenieven van de 'studenten' een bijzondere be-
tckenis voordeopbouw van seneenschappclüke ervdngen als

een belengrijk clemcnt in ccn dergelij k overdr2chtsproces.
De significi probeerden vanafhetbegin het intcrnationale ka-

rakler van de Academie re garanderen. Artikel 13 van dc aan hct
rondschrijven tocgcvocgdc statutcn uit 19r6 luidt dan ook:

'D.l.deh derAcademicwordcn benoendloorhdleven. D.AcF
demie stelt hra. eisen reslemeDr vst, dat cchtcr dc goedkcurirg
van her B€stuur behoert. De Rard van b.windvodrd r benöeht
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voor r Scpt. r9I3 twaalfA.ademieleden, waarvaD hoogstens I/3
Nede.landers zijn. D..ma vult de A.ademie zich zdfdoor coöpt.-
ii€ ,an mer dien veßbndc, drt clkc benoemn,s de goedkeuling
va!hetbestuurbehoeft, dathetarntalhdcn hoogsrensao bednast
eh dat ninoermeü d"n I/t der leden Nedellandcß nogen zLJn'.

(s)

De overeenkomst met het idee van Tönnies dat äls model fun-
geerde heeft dus ook betrekking op de bezettiEg van de Acade-
mie. Deecrstezeskandidaten djein r9r 8 uiteindclijkdoorde sig-
ni6ci voor her Acadcmiclidmaatschap werden gekozen, waren
,elfs allcmaal buitenlaDders, een Amerikaän (Paul Carur. drie
Duitsers (EugenEhrlich, GustavL.ndauer, FritzMauthner), een

Italiaan (Giuseppe Pe:no) en een Indiör (RabindranathTagore).

Hoewel de tijdgenoten hct programma van de vroege signifi-
ci, net zijn bedekte verwijzinsen narr Tönnies' bekroonde essay

<n nur Brouwcn taal-cn'oc,all'nlo"ofricheopvrrrngcn. mrJr
nocilük konden begri.jpen. ontgingen hun de belangrijke ver-
schillen met dc sratuten vaD de Intemationale School voor Wijs-
begeerte blijkbaar evenmin als dc kleine overeenkomsten die
hog resrtcn. De NRC van I I mei I916 noemt ze gedetailleerd en

besluit de vergelijking dan als volgt:

'Hei internationaal karakler der Amsterd"m(he stichtins open-
baart zich in d€ bepalins, dit vrn de twaalf.cadcmieled€n, died€
ßad vrn b.windvoerdes bem€mr, hoosstens I/j Nedediodcß
mogen zln. Hc! .antal ledm der äcidemi€, die zichzelfverder door
coöpratie aanvült, mag rimmcr mcer dan 4o bedrag€n, waaflah
hoogsens rh Nederlandeß'.

Naast de zeer verschillendc doelstcllingen ligtjuist ih het intema-
rionäle karakter een bljzonder wezenlijk prosrämmatisch ver-
schii: het Academieplan vcrtcgenwoordigde gedecideerd het

toentcrtljd wij dverbreide idee van internationale samenwerking
en veßtandhouding, tcrwij I de lnternationale School voor Wijs-
begecrte zich in programm: en praktrjk tor'h.t 

"atioflale ^spect
van het oüderwijs' (Van Everdinsen Ie76, p. 6) bepetkte - al-
rhans tot aan r92o, hetjäar waarin Reiman dc School de rug toe-
kcerde. Bovendicn wilden de sigDifici een weteNchappelijk in-
stituur, een academie. in het leven roepen, waalaan eeD school
verbonden moest wordcn dre de onderzoeksresultaten moest

,,9
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vcrbreiden. terwijl in Amersfoort een school voor reeds bestaan-
dc lcsstofontstond, ccn instclling voor nltionalc volwasscncn-
educatie. Uit het oorspronkeljkeidee van eeD interDationale ho-
gcschool. waaraän dc drlc tcndensen naar internationalismc,
»aareenheid van kennis en vljsheid en van het spirituele en prak-
tjschc leven, en naar vorming en leiding van mensen ten grond-
slag lagen. ontstond enerzijds het idee van een principieel irter-
nationalc acadcmie voor praktische Iilosofie en sociologic mct
een taa)-en sociaal-reformatorische opdrächt, en cen däarbij lan-
gcsloten school voor de verbreiding en pr:ktische rertaling van
de ondcrzoeksresultatcn. An.lerzijds kwam uit het äanvankelijke
idee een praktisch resultaat voort. cen werkelijk functionerende
School, die de aanspraken op deoude doelstellingen bleefverte-
genwoordigcn, marr zich door haar pragmatische instelling
voorlopig beperktc tot vormcn en inhoudclijkc aspecten van
voortgeret onderwljs. die door andere nationale onderwijsiD-
stcllingcn nict werdcn gcbodcn.

Het Instituut van de significien de Amersfoortse School had-
den echter we1 gemeen drt ze zich vrD hun aatrvankeli.jkc, rijd$
en persoonsgebondcn programma's in de loop derjaren pro-
beerden los te maken. Pas daardoor is het beide gelukt op hun
specifieke gebicd hct nltellectuele en cuhurele leven in Neder-
land biijvend mede te vorme».Uit de een kwam de Signifis.hc
Bcwcging voort, waarven dc wetenschapshistorische en actuele
betekenis sinds enkelelareh herohtdekt lijkt. Uit de ander onF
wirt<cldc zich ccn opcn. ,mbirieu/e §.hool cr onrmoer,'g:-
plaats, die in haär progranma's rekeniDghoudt meihetinierna-
tionale karakter van wetenschappeljjke eD culturelc vragen, een
School die mcn in Wcst-Durtsland, als mcnzoiets alkent. alleen
onderdenaam'Acader e'{kent.

N-or.a

,. De s.haarsc vüwijzn{ur in de llteratuui (ve.s. F. vanEeden r97I-
r972,lV:LXXxvi H. va. Eeden 1967:29-32)dF berckkingh.bbci op
desisnifi.iin di. tljd.,ün zcc.onbctrous'brarcn sedeeltelljknietterzä-

, V€zeDlijkc delen vandeze ve.handehs steun€n op hooldsuk Iv.
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2 en I vaD rnln studie V.rstähdiguDgsh rdlungen eine wisscn
shaftshntorisch. Rekonstruktion der Ant:inge der sisnifi rhen Bcw&
gung in dcn Niederlandeh (18921926) (Ms.. Bon. re8j).

I Vgl. Van Eeden (rr7r-r972. III, p. r4J6)i in hct in Amersloort
a Nvezise be.i.ht van Denier v,n der con o Reim § ordr l r gue
tus r9r5 genoemd als her tljd$ip wNop dc vcrsrderinsen vdr h€t
voorlopige.omn6 begonnen, ob op 2r septembcr rgrj r cindigcn.
tlcr eeßrc tljdsiip wordt noch door Van Ecdens drgbo€k".nrckcniD-
gcn noch doo! dc bricfwisseling !u$en van Eeden cn Borel bcvestisd

4. ID latere exenpla.en van de prospecrus kont deze zin nos slcdrs
in een verkorte ve.sie voor (vsl. E, nr. 669, cvcrah ccD exemplaar nr
A). Dan heer het: 'Ook voor de philosophie der taal zal.le Hoogc
school de rechre plaats zijn'.

,. B.docld is de archited Rudoll Mauve (r373-,96j).
6. Over de dcelhame vaD Van den Bergh van EysinSa enJ.D. 8E-

rcns de Hian ain dc adivireiten n, lerbtrnd met dc op.ichtnrs v de
lDt{nationäle School voor wijsbegeerte, vgl. VaD dor ßüsh vm Ey-
singa G9a, en van dd Bend (re8l).

?. Onder sociale wil i. her algeneen ve6tran w€ de voor ccn mc*-
dühcid va, dc ,ncns.n !eü,re, dar §il zessflr hu. individucl. wilin
dcz.lfde zln bcpalende wil. hzovdrc zij relräls bjcctcn (v.rooh-
kers ofdraser, van deze wil, die zij semc€.schrppcltk hebben cn die
heD ve.bindt, seda.ht volden' (Tönnics 1906, p. ro)

8. In de Bondsepubl,ck Duitdand zrin cr naast de bekende Äcadc-
,ri.§ voor Kunsten en vdenschappeD ook nos dis.iplincgcbonden
i."dcnies. bU voo.bcdd ecn Academie voor Sredebouw. Vüd.r b+
§ta.t $ ccn aantal nict aen een bepralde disdpli.e ofwctchßhap s+
bonden aodemies, die voonl door dc Evangclisch. of Karholieke
Kerk worden sedraseni belende voorbcclden züD de Err.gehchc
Akademie TurziDs en de Ev.ngclische Akadcmie Loccum. Prognh
nM s en dodstellingen v"n dcze laatste soo.t r.ademles hten zich her
b$t md de Iüer.rrionalc School voor wlsbege.rtc vsgelijken.
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