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Kort nadat de Duitschers Nederland bezet hadden, kwam een kleine 
groep aldaar wonende of verblijvende leden van de Internationale Sig- 
nifische Studlegroep (thans: Internationaal Signifisch Genootschap) bij- 
een, om te beraadslagen, of en op welke wijze het werk dezer Studiegroep 
kon worden voortgezet. Aanvankelijk werd overeengekomen, in besloten 
kring een aantal referaten te houden, die tevens de strekking van bet 
werkprogram zouden aangeven*), maar naderhand bleek, dat verschil- 
lende leden de voorkeur gaven aan een eenigszins andere werkwijze. 
Den 29sten December 1.940 werd de eerste bijeenkomst gehouden **) en 
werd door den voorzitter de volgende, door bet bestuur tier groep 
opgestelde ,,inleiding tot een inleiding" behandeld, die van dusdanige 
algemeen-begripscritische strekking is, dat wij haar hier een plaats 
meenen te mogen geven. 

*) Bedoelde referaten hadden tot algemeenen titeh B e g r i p s c r i t i- 
s c h e  s t r o o m i n g e n  i n  b e t  h u i d i g e  d e n k e n  en waren 
als volgt ingedeeld: 
Inleiding. Begripsvorming in de physica: De grenzen der structuurbe~ 
schrijving (J. Clay, Amsterdam). Begripsvorming in de psychologie: Ob- 
jectivatietheorie (J. C. L. Godefroy, Naarden). Begripsanalyse - -  Metho- 
dotogie: Ilet woord en zijn physisch en psychisch correlaat (G. Mannoury, 
Amsterdam). Hedendaagsche Begripscritiek (D. Vuysje, Laren N.H.). 
Begripsvorming in de ethica" Begripscritiek in de ethica (N. Westendorp 
Boerma, Castricum). Begripsvorming in de biologie: Biologische begrip- 
pen en physische begrippen (W. M. Kruseman, Deventer). Begripsvor. 
ming in de wi#begeerte: Woord en wereld (J. L. Fischer Martinek, 
Brovno (Briinn), Tsjeeho-Slowakije). 

**) Aanwezig waren toen de heeren: J. Clay (Universiteit van Amster- 
dam. J. L. Fischer Martinek (Universiteit van Brovno, Tsjecho-Slowa- 
kije). J. C. L. Gode#oy (Naarden, voorzitter). G. Mannoury (Univer- 
siteit van Amsterdam). H. Meyer (Ensehede). B. Stokvis (Universiteit 
van Leiden). D. Vuysje (Laren N.ii., secretaris). N. Westendorp Boerma 
(Universiteit van Amsterdam). 
Afwezig, met kennisgeving, de heeren .4. Heyting (Universiteit van Am- 
sterdam) en W. M. Kruseman (Deventer). 
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