
bestudeering van het geweldvraagstuk de waarnemer van de gevoels- 
mensch in onszelf te scheiden. 

Woorden zijn oorzaak en gevolg beide van een psychisch gebeuren. 
Men kan zichzelf opwinden door bepaalde emotioneele woorden uit  te 
spreken n a z e  eerst rustig uitgezocht te hebben, en als men opgewonden 
is, komen er vanzel~ woorden in ons op. 

Van alles wat op her gebied van signifika braak ligt, is nog maar zeer 
weinig doorvorscht. Onder de vele en groote verwachtingen, die wij om- 
trent deze wetenschap mogen koesteren, is stellig niet de minste deze, 
dat zij ons in staat zal stellen de verdoovende en de suggestieve elementen 
in de taal te leeren onderscheiden. Dit zal een belangrijke stap voorwaarts 
beteekenen, want  verdooven en suggereeren met woorden moet onder de 
gevaarlijkste geweldmiddelen gerangschikt worden; daardoor toch kan 
de massa tot doeleinden gevoerd worden, die niet de hare, maar die 
van anderen zijn, wat zij zich in den regel bewust wordt - als het te 
laat is. 

MEDEDEELING. 

I N T E R N A T I O N A L E  SIGNIFISCHE STUDIEGROEi  ~ 

De geschriften van de dezer dagen opgerichte Internationale Signi- 
fische Studiegroep, zullen voor abonn6's op Synthese verkrijgbaar worden 
gesteld tegen den prijs van f 4.-- per jaar, voor niet-abonnCs tegen den 
prijs van f 5 . -  per jaar. Zij die op deze geschriften, waarvan er reeds 
eenige het licht zagen, abonneeren, ontvangen tevens de verslagen der 
Groep. 

ERRATUM. 
Septembernummer 1937, pag. 339 r. 6 v. b. The King moet zijn Teh King. 't48 



Onze medewerker  Prof: I. SCHOR, die de uitgave van verschillende van BERBJAJEW'S 
werken in Duitsche vertal ing heeft  bezorgd en wel de aangewezen man  mag worden 
genoemd, om van her werk van dezen Russischen denker  een karakteristiek te geven, 
zou in dit  n u m m e r  van ,,Synthese" BERDAJEW bij onze lezers introduceeren.  Door 
ziekte overvallen, kon hij ons zijn studie over BERE/JAJEW niet tijdig toezenden, zoo- 
da t  wij deze in een volgend nummer  hopen  op te nemen.  Her hiervolgend artikel, van 
onze hand,  moge daarom aan de typeering van de figuur en het  werk van BERDJAJEW 
door Prof.  SCHOR voorafgaan. REDACTIE. 
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