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IMPAVIDIPRDGHEDLUruR!
Impavidi progrediamur! Onver-schr-okkenvoorwaarts! deze door

de grote natuurvorser Ernst Haeckel gebezigde woorden, in een
tijd toen het gold het recht van het vrije orrlerzoek te verde-
digen tegen de clericale machten, wil ik als motto nemen.

Er is veel veranderd s:1ndsde jaren, dat Haeckel deze 'WOor-
den uitsprak. De openlijke strijd is minder fel geworden, op
vele fronten is de strijdbijl begràven en kunnen de niet-kerke~
lijken met kerkelijken samenwerken, in het bijzomer waar het
terreinen betreft, die niet direct in de geloofsleer vallen,
zoals bijvoorbeeld op maatschappelijk gebied.De buitenkerkelij-
ken worden tot op zekere hoogte -erkend,kunnen ookniet anders dan

- erkend.worden, nu minsten 17 % van het Nederlandse volk op-
geeft, niet meer tot een kerkgenootschap te behoren. Deze sa.•.
menwerking is ten zeerste toe te juichen, vooral, ook op grond
van onze humanistische levensbeschouwing, die toch als een der
voornaamste punten van ccnt.act de verdraagzaamheid ziet.

Qeze verdraagzaamheid mag echter niet leiden tot een com-
promis. Ons standpunt moeten wij handhaven, tegen alle pogin-
gen tot ondennijning in, en slèchts dát als voorlopige waar-
hei-d aannemen, dat de toets der rede "kandoorstaan. Al lijkt -'t

_soms, of de destructieve machten zullen zegevieren, toch moe-.
ten wij voortgaan. Impavidi progrediamm-!

Vijf jaren bestaat thans het Humanistisch Verbond. In die
vijf jaar heeft het steeds grotere invloed in Nederland gekregen,
- een invloed, die ver boven het numerieke aantal van zijn le-





achtereenvolgens de onderdelen van beginsel, doel, etc. zu~len
,,'Ordenbesproken. , t b rd

be.l ngr i.jke taak van het orgaan l.S ook he evo e-Een zeer e a hi LL dd ho den van het contact tussen de verse l.-,-en eren en on er u ic ht h' '"l~a+selijke gemeenschappen:mededelingen en berl.c en l.~r over
PulCl.lu k :in "De Libertijn" worden opgenomen.Over het prac-
z en ze er tukje bI' ceerd .vantische werk in de gemeenschappenworden s s gepu l.u ,
anderen kunnen we leren! d H

Hoe moeten wij propaganda voeren voor het humanismeen e •
J G in het bijzonder? Wat zijn je ervaringen met andersdenken-
d;n; Waaromben je zelf lid van de H.J.G,? Hoemoet e~ gemeen-
sch~p worden opgericht en geleid? Alle vragen, die in De Liber-
tijni! behandeld zullen worden.

Artikelen over volksdansen, lekenspel, natuurstudie, zang,
voordragen i kamperen en andere vormenvan culturele arbeid Enook
over kunst' wetenschap en literatuur zullen ons blad aantre~e-
lijk maken: Ook"eigen wer-k" van onze leden op liter~r, gebäed ,
(gedichtèn 'en korte proza) zal worden gepubliceerd, Ind Ien het
enigermate 'de toets der critiek kan doorstaan.

Een rubriek "Wat anderen schreven", verzorgd door Jan Homb.t.......
ger, zal ons op de hoogte houdenvan de o s L, belangrijkste d~k-
beelden en 'feiten onder andere jongeren en in a~der~or?~i:an_
ties. De redactie houdt zich aanbevolen voor kndpee s ua
ten en periodieken, die voor ons van belang kunn~ zi~n. . 11

'Het is 'niet de bedoeling, dat de änhoudvan De Ll.bertl.j~ll
alleen door de redactieleden 'NOrdtverzorgd.. Integen~eel! e
H J G -leden zullen hun steentje moeten bijdragen. Nl.et te om-
V~~ijke, 'pittige artikelen in de hierboven geschetste geest en
zijn st.eeds welkom, opdat wij over een overvloed van copy ktmn
beschikken. Alle copy dient duidelijk leesbaar geSChreven~ ge-
typt te worden ingezonden aande hoofdredacteur. Ookteken gen
en eventueél foto' s kunnen wordenopgenomen. ,

Alle ingeschreven leden van de H.J .G. zullen het orgaan gra-
tis ontvangen, rechtstreeks aan hun huisadres. Niet-Iedenkunn~
"De Libertijn" ook krijgen, doch zij betalén dan een abonnemen
rijs van F I 85 per jaar of 20 cent per nUJIlrer. .

Pveel ~ o~ze bovengeschetste plannen is nog toekomstmuz'1ek.
' '. kunn h t orgaan zo goed moge-Doch wij zullen doen wat Wl.j en om e

lijk te doen zijn.
Daarom: Impavidi progrediamur! KARELHEYMANS.
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Eindelijk Hl
Eindelijk! Ja, eindelijk, vrienden, is het dan zo ver.Een

wens, die we vanaf de opricht ing van de Hl.1IImlistische Jongeren-
Gemeenschapkoesterden is dan eindelijk in vervulling gegaan: De
H.J .G. krijgt een eigen maandblad. Ongetwijfeld is het een bew:iJs
van de groeiende kracht en betekenis van ons jongerenleven, maar
het betekent 66k een versteviging van de band tussen de plaatse-
lijke gemeenschappenonderling, en tussen die en het hoofdbe-
stuur. Hierdoor wint de Gemeenschapaan kracht.

Immers, van een werkelijke gemeenschapis slechts dan sprake
Wanneerer een nauwgeestelijk contact bestaat tussen de leden~

Wat er in eigen gemeenschapleeft, weten we wel, maar wat er
omgaat in de andere gemeenschappenen in de landelijke Gemeen-.
schap, dáárvan bleven wevoordien min of meer onkundig.

Door het nieuwe màs.ndbladverdwijnt dit euvel. Vooral Voorde
ldeine gemeenschappenbetekent- het een opheffing uit een i$ole;'
mept. Niet alleS'!, dat door het orgaan de band tussen die gemer:n:.. '
sCQappenverstev.igd wordt, ook 'VOorhet uitdragen van de hUlD.allh-,'
tische ~achte zal "DeLiberti~n" van gl"Qtewaarde zijn. 'Eb, dat.
is hard. heel hard nodig. ,

De georganiBeerde Jonge humanisten hebben een belangrijke
,taak te venu11en. ". ' , '"

''Tegenover lîet negativisme en nihilisme van de vele buit~
.'JCeliJke jongeren hebben de jonge humanisten de taak e«!. positi~
Te en verantwoorde levenshOuding en overtuiging te stellen; .eea

. l~vensovertuiging, waarin onze waardeoordelen, onze gezindheièf:.•
dns humanistiscq besef tot uitdrukking komen. ' ,
',,',De plaats van de Jonge humanist i's in het volle leven.~ ~i,~*,
~:Jè"vele jongt$ren, die los van kerk en godsd~enst nèrgens ~~;'
, "höuvast' vinden. Hij heeft de t~k de sfeer en de gèest'Va.ti'

~G.nl1ar buiten uit te dragen. Het nieuwe blad kan' hief'ih
,,:' " betElkeni.szijn. , ,'. " " , , r-." . , \";1
~:"~Ook voçr de verruiming Yan eig~geeste1ijkEt horizoq ~ "Dit
' ~rtijn" van waa:rdeSijn~ Door o~maandblad komenWein" .~o,
"çt met, allai,pjersg~achteft. ~t'gel~,den~ w,tj oY~~'4'_
,~f!l'l niet .h,tzelt'de. ,.InhetjQngeretlleyen heerst eenr~J"
, gedachten, is er een grote vèrs,cheid~heid TM denken" .

rlei vrMf;stukken,. Gelukkig, ,kunnenWezeggen, W8tlti.,Jid.$
,,'Var8che~~nheid van denken ligt degf:(>te dyn~8él1~ "~
",~ét hUm8.n~SllJe.' , , , ',;',{:



Maar ondanks de verscheidenheid van denken over allerlei pro-
blemen weten de jonge humanisten zich verbonden door een stre-
ven n~r het Goede Ware en Schone. Verborrlen weten zij zich door
de eerbiediging v~ de menselijke persoonlijkheid. Uit deze cri-
teria van het humanisme, naast nog vele andere, p~tten zij hun
kracht voor een leven en beleven van het waaracht1ge menselijke.

Moge "De Libertijnll voldoen aan de taak, die hij zich gesteld
heeft!

TIM(MEfMANS) ,
Oud-voorzitter H.J.G.

OOEDEWAARBElDEFTGEm KRANS!

De redactie verzoekt mij een opwekking of aanbeveling te
schrijven voor het eerste nummervan het blad der Humanistische
Jongeren Gemeenschap. Ik nag echter aannemen, dat opwekking nöch
aanbeveling hier nodig is. Het enthousiasme, dat de jongeren tot
nu toe bij ·de opbouw van hun gemeenschap bezield heeft, zal hen
ongetwijfeld in staat stellen ook van hun orgaan de levende uit-
drukking van het humanisme onder de jongeren te maken. Het sp~
vanzelf, dat het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond dit
stre~en met grote belangstelling en warme sympathie volgt.

Wij vertrouw'en, d* het jongeren-orgaan zal bijdragen tot de
'(eI'dediging, verbreiding en verdieping van het hunanisme onder de
jongeren. Het zal dit te beter kunnen naarmate het klaarder ui-
ting geeft 'aan het besef, dat het humanisme geen denkspelletje is
maar een bezielende overtuiging omtrent de redelijke, zedelijke
en culterele verant~ordelijkheid van de mens.

Dr J.P. VANPRAAG
Alg.voorzitter Human.Verbond.

Ver ~n~woo r-d.iQ~.

Behoeft dit blad eigenlijk verant~ording, liaarde lezer, bes-
te vriend? ;Neen, niet voor de mensen, die ons reeds kenden uit de
twee-jarige proeftijd, doch iemand, die onzé groep nog niet van
dichtbij m~emaakte, zal zeggen: alweer een blad, wat nó weer.

-Allereerst dat Humanisme. En nog daarbiJ de taak, tot uiting
te doen ko~en dat dit geen denkspelletje is, zoals de voorzitter
van het Humanistisch Verbond zojuist schreef. Wat is het echter
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anders-dan een denkspelletje?
Omdit du:irlelijk te maken is het niet voldoende te zeggen:

lees de beginselenverklaring maar, dan weet je het wel;het is be-
ter te zeggen wat wij willen: het nihilisme, 'Waarvande jongeren
op het ogenblik worden beticht, bestrijden, en hierbij willen we
vooropstellen, dat de leuze "kerk bf nihilisme" onzin is. Je kunt,
wel degelijk het bestaan ontkennen van dogmats - absolute waarhe-
den, stellingen, die voor iedereen bindend en niet discutabel
zijn - zonder daarom nihilist te zijn.

Maar welke maatstaf neem je dàn in je leven aan als je de
richt moeren van de dogmatiek verwerpt? '

Wij gaan daarbij uit van het ervaringsfeit, dat de mens in
staat is tot het stellen van normen, d.w.z. het onderscheiden van
goed en kwaad, van recht en onrecht, van waarheid en leugen. In
dit stellen van normen, dus het nemen van beslissingen, is hij
volkomen vrij en zijn er geen regelen van bovenaf , die hij in acht
moet nemen.

Is dit de werkelijkheid, zijn we ongebonden éénlingen? Neen!
We zijn leden van een gemeenschap, die als gemeenschap haal' _nor-
men stelt, doch ook onderhevig is aan de beslissingen. lIan het in-
düridu, of, zoals Jean-Paul Sartre zegt: iedere beslissing van het
1ndivid.~ is richtinggeven..<1.~~ de ~~~ch:.a._~ P].tci;;., ..~ier'Zéer
b81angr1jk, want behalve áat de inens fi;~·~rànt~~~jk is .
voor zijn eigen daden beeft hij ook een;-~ verant woordirig wor.
zijn medemens. .

Het bewust maken van deze verantwoordelijkheid, die het leven
van de mensen geheel beheerst, die al s het ware het leven ls _
want als er geen keuze is, dus geen verantwoordelijkheid voor een
keuse , is er geen leven - is de taak, die de Hunanistische Jonge-
ren Gemeenschap opneemt in de bestrijding van het zogenaamde oi ...
hUisme.

.. V;~tll wat hiér geschreven ~t zal tot discussie en vragen
aanleiding zijn.

~~. je niet weernomen door mooie woorden of onbegrepen din-
gen, ytMg en doe mee aan on$ ~kt

VRIN DE JONG,

Alg. Voorzittèr H.J.G.
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].u~d. en lijcisgeWl'ich~
. Huisbezoek omeen nieuw lid te wirmen is qeen lolletje. Ik doe

het dan ook niet graag. Wel breng ik zo in oot gesprek geregeld ~
noodzaak van een goede geestelijke achtergrond ter sprake. Deze
week was Frank weer eens het slachtoffer. Webegonnenover de
prijsverhoging van de sigaretten en waren het er gloeiend over
eens dat het beste was ommaar shag te gaan roken en voor 'n VeI"-
jaardag, een bezoek aan het concertgebouwof de bioscoop een pak-
je lekkere' sigaretten te kopen.

En toen zaten we er plotseling midden in. Ik zei, dat ik het
zo jammervond dat de meeste jongeren tegenwoordig bijna uitslui-
tend naar de bioscopen trekken, waar week-in-week-uit cowboy- of
gangsterfilms draaien. "Het lijkt wel, of ze bang zijn omiets te

"zien of te horen, waarover ze zouden moet.en nadenken"; zei ik e .

r "Dat is ook zo; het is ge-wooneen vlucht uit de werkelijkheid
en ik kan ze niet eens ongelijk geven. Wij jongeren hebben, niet
9f nauwelijks volwassen, een oorlog meegemaakt,wezijn bitter
ge-wordenen verruw, we zijn afgestompt en we hebben geen tijd ge-
had voor bezirming. En nu staat de volga1de oorlog al weer voorcb
deur."

"Zeg, heb jij geheime inlichtingen uit Moskouof NewYork?"
tra.chtte ik quasi-geestig te interrumperen; maar het zat dieper
bij hem.

"Zelf geloof ik wel, dat het goed is in oot leven je een
geestelijke ondergrond te verwerven, maar weet je, dan denk ik
weer aan die komendeoorlog. Watgeeft het of ik me bezin op de
gedachtenwereld van Spinoza of Goethe of weet-ik-wie, als het er
straks tocl4lalleen maar omgaat eEn boterham en wat aardappels te
krijgen. Die oorlog is h~t~ die me dwars zit!" .

Even was het stil. Wenameneen nieuwe sigaret. Maar,toen was
het toch mijn beurt omwat te zeggen.

"Frank} ik kan niet anders zeggen, dan dat ik blij bent, het
. oneens met jè te kunnen zijn. Er zijn mensen, die e8'lpess1m1sti-
sche kijk op de wereld hebben en êên daarvan ben jij. Wekunnen
niet ontkennen, dat er een grote spanning bestaat tussen Amerikà
en de Westerse wereld aan de ene kant en het communistischeOost-
Europa aan de andere kant. Welaten in het midden, of•••het commU-
nä.smegoed'dan wel kwaadachten, we kunnen echter niet ont.kennea,
dat Rusland het communistische stelsel over de gehele wereld
wenst uit te breiden. Wekunnen evenminontkennen, dat de tengè-
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volge van deze wens ontstane spanning de mogelijkheid van een
oorlog in zich bergt, maar wedienen er evenzeer- r-ekenängmee te
houden, dat deze mogelijY~eid ook géén werkelijkheid k~~worden.
Immers, de voordeligste wijze omL~ een land een communischtische
regering te vestigen is niet door middel van een oorlog, naar hec
optreden van de z , g. proletaris che revolutie in een land, waar
tengevolge van slechte economischeen sociale toestanden een ze-
kere chaos heerst. Slechte economischeen sociale toestanden zijn
nog steeds de beste voedingsbodemvoor een revolutionnaire bewe-
ging. En de beëindiging van de productie voor bewapeningsdoelein-
den kan heel gemakkelijk leiden tot een economischecrisis. Ook
deze mogelijkheid is er, en niet alleen die van een oorlog.

Maarnu iets anders. Je erkent de waarde van een geestelijke
achtergrond in je leven, waardoor je sterker staat ~eer je in
het leven problemen en tegenslagen ontmoet. \'laaromzou de belang-
rijkheid van die geestelijke achtergrond nu opeens verdwijnen als
er een oorlog zou komen?Juist dàn is het van belang geestelijk
sterk te staan en daarom is het juist nu goed hieraan te werken;
maar toch niet alleen, omdat er wel een oorlog komt of onrlat . er
geen oorlog komt, maar alleen, omdat het leven altijd problemen
geeft." .

Frank W3.S stiller gewordenen ook mijn praatbehoefte was ge-
slonken. De volgende dag belde hij me echter op kantoor op: "Zeg,
begin maar vast eens met me te noteren als abonné op "DeLiber-
tijn" •

J.H.H.

PINKSTERIWiP H.J .G. IN LEERSUM.

Op het kampeerterrein "DeBonte Vlucht" in Leersum(in de
buurt van Doom) -wordttijdens de Pinksterdagen van 12-14 Mei een
driedaags tent.enkampgehouden, waarvande kosten ongeveer F. 6,-
zullen bedragm, Er l«>rdt in huurtenten overnacht, bij slecht'Weer
is er een grote conversatietent, waarin tafels en banken aanwezig

,zijn. Voor het gehele kampl«>rdt voor warmdrinken gezorgd, ter-
wijl één warmemaaltijd (op Zondag) zal worden verstrekt. In de
reiskosten is geen t.egemoetkomingmogelijk.

Opgavenvóór 15 April aan Arie Kijnster, van Tuyll van Se-
rooskerkeple:1n 3-1, Amsterda.m--Z.,onder gelijktijdige betalingvm
de helft van het kampgeld(F. 3,-).

9.



WINTERGAST"EN IN DE STEDEN.

Hanneer de eerste herfststorm de bladeren van de bomen rukt
en de hem vergezellende slagregens het wegdek nat en glibberig na-
ken, terwijl de najaarskilte reeds voelbaar is, dan duurt 't niet
lang meer of de blanke reeuwen trekken naar de steden en worden
daar door vele mensen begroet als welkome ~terga8ten.

En toch, wanneer ik aan meeuwendenk, dan zie ik voor mij de
verlaten en glinsterende st randen EIl vlakten van de Waddenzee,
waarboven de tienduizenden meeuwenvliegen; dan zie ik voor mij
de blonde duinenrijen, die weggolven in de grijsblauwe verten,met
ronde of kartelige koppen, al of niet begroeid met helm of ander
kruid, afstekend tegen de machtig mooie Hollandse luchten ;dan zie
ik de eindeloze zee voor mij liggen met hier en d aar een dobbe-
rende vissersboot; dan heer ik de eentonige maar b6koorlijke me-
Lodd.e, die de br-anding zingt, doch waar steeds weer bovenuit. de
klaaglij~e ,roep, kliauw-kliau-kliau, van de zilvermeeuwen klinkt.
Ja, daar zijn de meeuwen in hun elercent, daar bevinden zich hem
broedplaatsen en daar is het ook, waar zij in het voorjaar werven
om een partner en waar,zij verblijven totdat de herfststormen hen
verjagen. Iilanzoeken ze in grot.e getalen de steden op en scharre-
len er hun kostje op, vissende in de stadsgrachten, azende op de
kliekjes bij de bomen. Maar het klaaglijke kliauw klinkt niet zo
helder over de daken der huizen als over de zee en de duinen, het
krijsende chér-chér van de kokmeeuwen is een wat vreemd geluid in
het straat- en stadrumoer van toeterende auto's en klingelende
fiatsers. Ij:n toch zijn het ons bekende geluiden, die wij 1 s win-
ters node willen missen.
- I -

In de stad wordt het ons ook gemakkelijk gemaakt deze blanke
vogels, die ik zo dikwijls bewonder om de volkomen beheersing der
soepele liqhamen, om het bravour en It gemak, waarmee zij vliegen
uit elkaar'te houden, daar zij hun schuwheid hier schijnen af te
leggen en het niet veel moeite kost hen tot op korte afstand tena-
deren.

En wanneer ik dan op vrije uren langs de grachten dool, dan
hier dan daar toevend bij zo 'n troep vechtende en krijsende meeu-
wen bij iets eetbaars, dan probeer ik altijd het aantal eerste-
jaars-, tw~edejaars- en volwassen vogels te tellen, en als ik er
dan een prachtige zilvermeeuw tussen door zie jagen, dan vind ik
dat wat _ti~n c Een buitenkasje is het, wanneer er zich een nantél:-
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meeuwophoudt bij zo 'n meeuwentroep, deftig gekleed iJl z'A'B.rte
jas; dan mok :U~niet langer op de gure dag, die mij toch nog iets
moois bracht tin met nadruk scheen te zeggen, dat de vogelsport
ock in de winter bedreven kan worden en menig bu i.t.enkansje W;0F-"

gelegd i.s voor iedereen, die zich de moeite geeft- el' n&.8.1' te:!,c-':1--
ken, con VAN D~'J HEUVEL.

C~ecio '{uiA ••a..tlonabile
Het Hunani.sme gaat uit van de erkenning, dat d~ mens behoef--

te gevoeLt, zich een beeld te vormen van de werkeli_jJ:.heid: het
Hlli1l8.nisuestreeft naar een beeld, dat de toets van de rede kan
doorstaan.

Dit is een zin uit de beginselverkladng van de Hummisti·,
sche Jongeren Gemeenschap.

"Voor hem (de R.K.-JHH.) blijft steeds gelden: credo quia
rationabile: ik geloof, o"riat het redelijk is." Dit is een zin,
uit een artikel in een der R.K. dagbladen.

Zo op het eerste gezicht houden deze twee uitspraken het-
zelfde in. Het dagblad-artikel vervolgt echter: "De inhoud van+t.
geloof wordt wel~aar niet rationeel gedemonstreerd, maar wel
toont het denken aanj dat het redelijk is te gëloven. Daarom
zegt de Paus ook} dat de rede "uit goddelijke tekenen onweerleg-
baar de grondslagen van het Christelijk geloof kan bewijzen". In
dit verband kan ook de Pauselijke encycliek "Humani C.iel1erisl!ge-
noemd ....orden, waarin het onjuist wordt geacht, dat I!sommi.gen
betwijfelen, of het menselijk verstand zonder de hulp van de
openbaring en van de genade, het bestaan van een persoonlijke G::d
wel uit de Schepping kan bewijzen." Paus Pius XII spreekt over
"de grote waarde, die de Kerk hecht aan de rede, omiat zfj in
staat is met zekerheid het bestaan van ~en Persoonlijke God aan

. te tonen."
Ook de Hunanist hecht grote waarde aan de menselijke rede.De

Humanist meent echter niet, met behulp van de rede het bestaan
van een persoonlijke God te kunnen bewijzen; evenmin als hij h~~
nieuw-bestaan van een zodanig God kan bewijzen. De Humanist gaat-
uit van de gedachte, dat hij ,geen kennis kan hebben over het be-
staan of zijn van een God. Hij meent dan ook, dat hij geen oor-
deel kan uitspreken over het niet-bestaan of niet-zijn van een
opperwezen. Ook dat zij een positieve uitspraak zijn op een ge-,..:,'

--------'------------------------:::11 ',4



"bied, waarop de Humanist~ent principiëel niet-wetend, agnos-
tisch te zijn. , '

Hij is het dus principiëel oneens net de boven aangehaalde
uit.spraak van Paus Pius XII, maar' hij is het ems net de wel
enigszins ,met de Paus in strijd zijnde woorden van het dagblad-
art(ikel: "De inhoud van het geloof wordt niet redelijk gedemon-
strè~rd, maar het denken toont aan, dat het redelijk is om te
geloven."

Leder fuemsheeft de neiging zich een beeld te vormen van de
\1erkelijkheid. Dit beeld is die werkelijkheid niet, maar het

. vertegenwoordigt de werkelijkheid in het bewstzijn. En wel zo,
dat de mens de werkelijkheid innerlijk kan aanvaarden, een in-
'nerlijke harmonie, die de mens in staat stelt sterk te staan in
het leven. Dit innerlijke beeld vàn de werkelijkheid moet nu de
toets der rede kunnen doorstaan.

Redelijk is hij. die rekenschap aflegt. Een rekenschap af~
Leggen kanikracht.enr de aard van de mEns~lijke geest niet bete-

, kenen iets uit niets verklaren, 'naar wel ïèts met iets ander-e
in aamenhang brengen .De mens kan niet verklaren waaromde we-
relder is; noch waarom hij is, zoals hij is. Maar wel kan n,1.j
t:raèhfehhet zo-zijn van de wereld zonder innerlijke tegenspra-

"ken op te vatten •
._'~ Het' is -dus duidelijk, dat hierbij niet bedoe'ld wordt een'
'beschouwingswijze~ die dorre verstandelijkheid .voor redelijke

,~ doordenkIng in de plaats 'ShIt. Het is, evenzeer duidelijk, dat 'j
,talrijke problemen van de levende en dode natuur niet alleen :, i
naar hun oorsprong - wl;ltvanzelfsprekend is - mar ook in de ~,]

'onde'rlmge isamenhang' der verschijnselen nog onoplosbaar voor-ons, ,,:
'~ ,zijn; dit rleemt echter niet weg, dat de Htlnanist in w~t$nschap;P',:-

;.mor-aaL en wereldbeschouwing zal blijven streven naar een wer~iA,,:,
béef.d , dat ':de,toets der rede kan door;t.aan. 'fIierbij -is'de" HUhlq.2~2

<tlist. principiëel ondogmatis~h/dat wil:'zeggeÏl;, dat hij op ~fttt' ,t'
f 'gebi~d geen lee-rst~llingenaanvaardt,' d:iè dè "eeuwige, onveran~\);Jr
, i-derlijke en voor'a:Llen geldende' waarheid$ .van'liet HUinanièiIu~' 'zoi;"
","den bèvat.t en , Hij zal nlet zijn indruk of aieva~ de ~ep, : 1
:~'~-+'aa.rtoe hij .behoor-t., als de enig ware bé;!cnolilwell.Tegenover het
:'dogma stelt hij ...., en dat is een van de Jreest' kàrakteristî~lçe -, .
C '?' .kenmer-ken Va.l1 het H~isme - de vérdraagzaamheid.
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