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ETHIEK EN SOCIALISl\IEo

-.

L'ILEIDING.

Reeds vele jaren staat de ethiek op de agenda van onze theore-' ,
tis6he d2batten en vooral 8e~~rt 112t eorst~ optreden van het revisi-
Jnir-)r::~3o In."\~ E'~:'"en z i j~](~:,~g:-:18 ::.'~':~' :.~~.:.,:~l: he f~:;='t }] e1:'<'.2"!.{; j •.!:~. na o.r E:ant v ::-T,,:ve-
fen c-m n.ét é,·J{~::~::·..i.-i2G::l ~_~")'·~"'::'!'J_:~.~::.c,:,.:. :i~,,- ,:,w··:e e.l.(f·::·~l r i j en te be~tJ:"JJJen;

de n:; (;t~.YJ-:.{s:J·r.·l~~.e n e ~ 3·;; e ::'d. :~_~ (~e: 1 :;~~_-~\:<!....J. d,:;~.t (l'~ x o \)::1 e, his eh t c r i s c h .... k~1,1)..-
e ale g:' 0 ~·J.•S;j ~l..~:;,G6:1 ·10 G.':'.: .r..i7 ~,~ :3 C ~.:2.('],~:Lh.1~!~e v 2,1:1 lLSl,j~:'~ ~J.1 E~l.gc-:18 1"::0 es t vVor èlo en '
y er' ,_T 0 2.1~:8~~~:~::~~d Ct G j:' ei e ··.Vf~,:(·":'"GS 2- "'t;' ~:l-~(: :~':~;11j,~:,'l s z e~~el. i j k;e id ~~~,:~eno Het v oo» ~~ref •.
:.:"olijke vle:ck,j€l van K~·,"0.:",:~,~::lhe ..:f~ :~:rtc ei; l5.?L-)i;E:~ tijr;'~ er v eeL tee bij-
.,'(.r1-.,ngr-.Y10"'" ',,--1"'''r'1-,.,,':iJ •• '-' }'·"r.J"·"Al~ J'11 c nz e f'''''''::O'''~'_;Y-,r:- d er eth i ek. '··'-'.l'ltSky-o ., ~.I: .••.•••• .J.. •• loL ..r\.._~I1 •...••.. ;L •••••.•_••.••• ; •.•• _ .••• ~; .r_,.;..L. .J.._. r ~ ••• )~J, .·"v·u •.LJ..'.,,:. _.... y J_.I.._I;._.;J ..l....\ÁAI...... _

lae,t ec ht er meer inh.et ·b:L.:l:::: onder het licht vf~lJ,en op d t OYl tw ibceliL.gs-
geschi~1cn:i.s <iel' etr:d,el-::1 te::'.w;.jl :_li,er vo oxaL c e f'o rme eLe , -de philoso-
:,iüsc~ne karrt d er etn i ek zal wi):,:'d.en·ceschot' ..','vd.)
~ Wij mo et en bij deze 'bc;h'~':Ldeling beg;imlen met de vraag: wat ver-
s t aaf men onder e t hLe k? :ëtlüek is d e Le er v an het zedelijke, de Leer , i

die zich bezig h01.l,d.t met datgene wa t z odeLi j k i3 of zoo wnz dt gp.Y-~0e~do
Zij is van z oov e eL ~ewic:l~t, orada t zij e cn der v oornaemc t.e oo rs aken is
van het mens che l i j.ke hand eLen, Ons hand eLen wore.t i::: de eerste IiJ.::.ats
äcc r 011S eigen bele,nG beps,0üct; de zu crrt tot z eLf'b ehoud i3 J.Y: :".118 le-
vende wezens en ook in de meris ch de s ter ks t e ha r t.ot.c cb t , cU.e nl;;Jc, crwe er ...
staanbare kr ar-hf zi,jn wil dvlingt tot zorg v oos: h et e ig on tel·?vr...g~ -iIa.ar
hoe sterk deze zuc h t oek zij "al ons hand eLen wordt t.c chm i e t daardoor
bepaald; d Lkwi j Ls komt het voor dat de mensc.:h hand el.t, t eger; z i jn ei-
benbelang in om een ilh,Dgerll belang te d Len en, Ve:::'tl:: Lez en wij in de

, ied . , d " 1 '1..' r'! ..••••1 ' ~-ge;:;cr..J.8 en ra van mens C .•.aen , 1.8 ru;n even voer l.!.C·C v a....ez aria Cl rnzn
volk hebben opgeofferd; en dagelijks krmt het voor, dat arbei1ers 1J.it
klasse-solidar i tei t hun eigen belang v erweur Lo oz en en SChHdeY.Q Was,rom
doen zij de/c? Het is alsof e er;.. :L:r:vïem1lgeec orn hun zegt: gij meet de t
Soent een stem, waar-aan zij geen w eer et and kunnen bieden •• Zu Lke hande .•
lingen noemt men goed, d eugd za ara, zedelijk en het zedelijk gevoel,
dat deze opvlekte, behoorde altijd tot de v oor'naams t e dr Lj f kr ach t en
'fan het men ec he l.d j k hand eLeri er; W'-Sl.S daarom een zeer b e Langr ijke fak-
tor in de geschiedenis der meris chhe i.d,

D~ze gevoelingen van verplichti~g en de handelingen daaruit voort~
komend.e, w e Lk e dus niet van het eigen be Lang afhankelijk zijn .• je.
:::.elfs d ikwi.i Ls daarmee in s ti' ijd, 'Vormen het onderwerp. waarmede de
ethiek zich bezig hû1J.dto

Ommisverstand. te voorkomen z ij men bij deze b€lscr..ouwing'en er
op bedacht, d a t het woord ethiek twe e verschillende 'bet eekez•.issen
~eeft~ Eenerzijds verstaat men onder ethiek de gezamentlijke aandrif-
ven en opv at t Lnger; , die als z ed eLi j ke geJ.dE:r.o ]1[E:r: spreekt ~tovo over
de christeli j ke ethiek en ver et aa t daar-ond er de opv at t I.ngen van het
~'hristGr.dcm over datgene wat goed en z ed eLi j k en omgeke er d , wat slecht
en onzedelijk is~ Mer. kan ook spreker. over de ethiek der b01J.rgeoisie
en wij ge'oru Lken zelfs meerma.l en de tdtdr'J.kking: de \..~iek'vari het pro .•
)c,tfu·jn8.'t, Wa~l·ul.tier wJ.j dan verstaan de begrippen cv er goed en kx/a.ad
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die heerschende zijn onder het reoderne socialistische proletariaat:
L~ deze beteekenis zou men het verband tu~schen ethiek en socialisme
kunnen behandelen en kunnen rrag aari , boe door d e ao c ia L'iat iache arbei-
d er sb eweg Lng rnet haar he 8!' lij,ke Ldea a L een ar kle.8:=:;e.n Lo nz e maa ts chap-,
pij geheel nieuwe zedelijke begrippen in de ar-b e Lc or s k.La as e z i jn ont-
s t.aan,

Ons onderwerp van heden is evenwel een andere, omdat wij het
woord et~iek in zijn andere beteake~is nemen, n.l. in de beteekenis
van de \v·::."CE:l:::sc~lapran ~let ,'Z(.J,Jli,j'.<.>~, d e wet,,'="c:Jc::,spdie de o cr s pr ong
en het w ez e:r·. v an de 7, 8";. el~.jl-:e yr-,,:: 3e: h ':'j!l8 eLeri ':~;'iC~'Z o<'!kt en ei ez e wil
be5.'!'_~j·ge(l.• 00k .ir: d ez e ZLl y~1,n :!~;'tw oovd Ls het verband t.us s chen
E?tÏ'~J.el:en sc.,c:.',;.J.-:,3LE-beh·":~G:(:L.;J<.,

h:~t is 1.;;~(·;~,·lda t :1/)1; ?/):;,i.J,lü'me n-i et oLl e en is een streve:r:
naar eon n:>:':).v/~~VJé:·j:c~::.:;l0:t·,),::-!, ~:~i;~i),~:00k tegoJ.Jjk 8<:'.1 n i euw Lnz t crrt , een
n j, e.zw e '\~rèt ':;J:" S G ~.I.:1.:.c~ d :;.r3 'IV:i..:; (~ar~ e '.d ,j1':3 Ll ();1'7; o :;Jr ak t i. iJ C he s t.r i jd toe-
p:::,S':18TIr, Dit "N2J..;,,~r;::,c~-1-<'i.y'):;,15 ':~:. sClr;iê',:!,:'!,;!!lS, ~,(,2f'~· OYl8 goJ10!el n i e.zwe in-
z Lcr.t en ge&;E;ve:c :iJL !l<:'t W(~2.(;r c e:c ~llSe,·r.,3.:;h~?p:ijen i:c, èül.e meat.sc hap-
:pe::',i~;ke V€.:':::C1i ijYl3f.~U~n e~1 h eef t C'0~-c d en o cr cpr ong en het w ez en der
ett.id{ g;:-onè :l.g 7 e},y,lp.':;,~·.:L .}a 5 z el ::8 !:.:X,"l ;;V'~J z'-"t:;ge::1d!?,t eerst. de in-
z ich'~;en, v e rIc: e~'e(l do 01' het W8-:;e~J8ch8.pIJel:i,:] ke s o c LaL'i.ame , d e e t.h i ek
hebben geJT..2.2J,.:ttot een weL:, en li j k.e 'r.;e-tE:é12Cr~é'.lJ en dit aan te t.ocner; '
is het e tgenLf. j ke cnd erw vr p van mi jri v·~O:,jX2C~·1to

Het zal nu ook c.lt,,:t:loli~i~{z Lj n , waar om het woord ethiek in ver-
ac h Iû Lend e 1:;e'~eBk0r,iGsGn wor d t g ebru ikt : met de v ooru i tgang der ken .•
nis tOG,4 .moet.en nr.men telkens van be te ck en is v er and sxen ••

V,,;:'>.': den tijd: waa'r Ln T,:2.rx en ~Lg81.3 den grond_sL,:1.g hadden gelegd
van het wetenschappelijk soclalisme, kon het onmogelijk gebruikt wer-
den ~.n de tegenwoordige b et ee ken Ls V8.n een ond er z c ekend e w et.ena chap,
In dien tijd van de burgelijke verlic~~ing gelden de begrippen van
de 'bur g eL'i j lce w et en ac ha p , v oLgen s wel2:::B Ê:Ë.ne "iJe:f,'2.a2..dema?.':f'lcha.::nJij
de e~~ige n&tuurli~kc en ratlo~sele was; en dit was, zoo~ls v~nzelf
s pr e ek't , de burs;elijke 'maetsCfJ8IJpelijke orde, die b er ue t e op d e vrije
ooncur r ent Le van war en-ipr oduc eer ende pr Ivr.a t.ond er nemän.jen, r~) dezelf-
d e wijze geloofde men e.an de o euwige gr-o nd s Lag en der r ec h't e cr d e en
~er moraal, dj,e overal> Waar redeli~ke mencchen leef~en, werden e~-
kend als de b e s t e ; Wel is waar, Leer d e de orid exv i.nd Lng , dat er ook
nog arid ere rechts - en rnaa t s cha pp i j -or1er.. en andere z ed eLi j khe Id s - .
'6egr Lppen OéS 'tanden, maar d ez G v;é:, ,':' en elf gevelgen van gem.i.e aar; ont-
Wikkeling en barbarisme ;f van tijdelijke orrt aar d i.ng er; af'dwa L'i.ng ,
Waar degelijke opvattingen heerschten, kon van een wetenschap der
rnor aa L, die naar de o or-za ak en het wa ar orn vraagt, al ev enmIn sprake
~ijn als b.V8 van een wetenschappelijk or..derzoek der rr~atschappij;
beide Waren drnme r s "na t.uur Lî j k" en d a az'rnede Was elk v er d e.r oncterzoek
naar den oorsprong afgesnedeno Het doel der leer, dat ethiek genoe~d
werd, moest toen bepaald blijven tot het zoeken naar de beste en ver-
a t and Lga t e begrippen over goed er; kwaad, deze samen te vat t en , of
voorschrigten te geven, waaraan zij zijn te erkenneL om vervolgens
die mor aa l. in sta.at en maa t ec happ i ] in t oepas e i.ng te brengen ~L haar
door midd~l van onderwijs en prediki~g jo:r:g en o~~ vast in te pren-
ten.
I

De practische toepassing der leer lag dus voor de hand. Zij,
d;le deze burgelijke opv a't t Lng en over ethiek hu Ld igd en , moes t er; , ver-
geleken met dit directe levenswarffie doel, in onze opvatting der ethiek



als wetenschap slechts een koude, nuttelooze, dorre geleerdheid zienoMaar voor ons heeft onze wetenschappelijke ethiek ongetwijfeld prak-
tisch belang. Zij moet ons helpen, als iedere wetens~hap, de m~at-
&chappij te beg r 1 j pen 0 Ons doel, het doel van het soci~
~lisme, is niet de menschen zedelijk beter te maken door mi1del van
mooie preken, ma~r de bestaande maatschappij orde te veranderen. En

~ dee te eneller en beter zal ons dit gelukken, hoe meer wij de harts-
tochten der mensehen en hare maatschappelijke oorzaken grondig door-
zien en begrijpen .•Het doel dezer wetenschap is dus ons duidelijk
te maken, wat in de mensenen cmgaa t en "'lathunne ziel beweegto

I I

DE ETHIEK VAN .KANT ••

Ale men de ethiek van philosophisch standpunt wil behandelen,
moét men beginnen met de baanbrekenne ideeën, die de grootste en
meast bekende der bv.rgelijke philosofert, no10 Ka.nt heeft uitgespro ...
ken. Niet omdat andere philosofen niet even versta.ndige of ook wel
veel juistere ideeën zouden hebben gehad, maar omdat Komt een klasse
vertegenwoordigt of liever, de opkomst eener klaBse, met nieu~e i&eé~
en en met een nieuwe wereldbeschouwing ••.Juistde groote bijval, die
Kant in de geheele 19de eeuw bij alle ontwikkelde denkers heeft ge-
vonden, niettegenstaande de tegenatrijdi~~eden en gebreken in zijn
systeem, beWijst, dat het niet toevallige persoonlijke meeningen ~ijn,
die in zijn systeem op de veergrond tteden, maar algemeen gangbare
begrippen, waarvoor hij het eerst de beate theoretische uitdrukking
heeft gevonden. Zijn grootheid als ~hiloseof berust juist daarop, .
dat hij het zuiverst de burgelijke wereldbeschouwing op philoeof1-
sche Wijze. weergaf, een wereldbeschouwing, die in de bloeitijd van
het btuogelijk kapitalistisch tijdva.kt ne.tuurlijk de wereldbescho\.'.Q
wing. van de heerschende klasse waeo

In den vóó'...kanti?,l;l.nachentijd heerschte algemeen - dus afgezieZ1
van enkele personen - de christelijke moraal~ Voor den gelooviJen
christen ls de grond aarom hij zieh verplioht voelt zedelijk te han-
delen, - het gebod Gods; hij handelt goed, hij vermijdt het ~vaad om
Gode wil te doeno De beslissing over datgene wat goed of kYfaad is,
kan men eens en voor altijd vinden in den oijbel, ws?rin de tien ge-
boden of in de Bergrede voorschriften zijn gegeven van: gij zult dit
doen, gij zult dát niet doeno De godsdienst W3S dus dè grondSlag der
ethiek en het spreekt van zelf dat deze ethiek in alle eeuwigheid
vast en onveranderlijk is; wat eenmaal goed en bvaad is, zal voor
alle tijden goed en hvaad zijn en blijven.In de achttiende eeuw was evenwel dit religieus geloof gaan
wankelona Door den vooruitgang der techniek en wetenschap en der ont-
Wikkeling begon men in vele kringen de godsdienstige vvA.:1.rhedente
betwijfelen; terwijl de Fransche ~.terialisten de godsdienst op ener-
gieke Wijze bestreden ertTOOI' on~in verklaarden, trachten de ratio-
nalisten in Duitschland het besto.:::mvan God en de godsdienstig dogma's
met allerlei gekunstelde bewijzen te verdedigeno Indien het evenwel
ZQover is gekomen, dat men langs verstandelijke weg, door mDeie re-
deneeringen, wil gaan beWijzen, wnt eige~lijk ge1öofszaak zijn moet.
dan is dit een 9prekend bewijs. dat het met het oude na1ve gel.of is

I
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g cd aan , en dat de twijfel is binnen geslopen, waarmede dan tegelijk
de grondslag der mor aa L is cnd erm ijnd ,

Ean t was opg eg'r oeLd Ln de s cho eL van het ratiol1.31isme en had
zelf sterk meeg cd aan aan d f.eris s p i.t.sv ond igned en : maar het bi:>v:-edig-
de hem niet, hij bleef peinzen en z0eken naar de waarh9ido in zijn
Lev ene b es chr djv ing en wordt v er ha a ld dat reeds op t.ame Ldj k v er gev cz--.
d ezd e leeftijd zijn opmerkzaamheid v LeL op de et!üe}:, dOIJ.:' een werk
ran den Pr ans cheri echr ij~Ter H01.l.SB e81:'0 In dit werk werd. beG>ihr sv en
hoe cnbescha~fde, barbaarsche menschen, wie= oorGprlJnkeljj~ nsi7e
en reine gevoelens nog n i et war en bcd or-v en door de cnd eugö en c·~;."~·be-
schaving, dadelijk gevoelden en wisten wa t zedelijk en go 1;'0. '\V:,:>,S I en
wat kwaad , Toen werd Karrt zich 'bewus t , dat zijn ~ed9J.i,il;:a 1J,~f\i'1J.st;'jijn
geheel niet \VHS b e Inv ko ed d oor de Y;ijzigil1ge1'l in zijn the0x'c:tLsche
opva t t ing en over het bestaan V3.n Gcd err de chr Lct oï.Lj ke 1jv8.~:"1h8:lQn
en dat Rou s s eau due ·geli.ik had met rlit z ed e Lij k beYlt'.8tzij:1 t3 b eac hou-.
wen als iate direkt-n~t1J.1J.rlijk3 in de ffienocho Doer zijn ~~Go~8tisc~e
twijf'31 aan de jv.istheid· d er bew i j z en v oos: ''le ~::o·lgd.i8n'~l:cil~Q:J.es:·,'stel-
lingen was cle grol1c!.sle.r; ·.:lt2l~ z8d.clijkheid in het g~;h0(>1 n i et ûrld.8~!.1ijnd
geworden; kla.(trblijY.:8Iijk had d,8ZG nl e t r t') ::18.kO:1 met a L ~Us [';é::1,:;srde
kr aam, met die 'bewi j z en en redene8rü,gen en :':18t 2.1 die philO'3ofisr;ne
h·33::'klover ij en , Het Z 8dclij:k·:) oE'sje::! tz ijn WQS v c e Leez een v er t.r-ouw-
·ORre stem, di zelfs in d en ziee.i t 8~=-mir::t1d.i,;:;enmeris cn jirt.'c: spreekt
en w e e t te oeslisc,en W2,t [;Gcd cm wat l<J'."~3diso

Ied.8:~een 1:::an bcv est igan Q2..t K?:1t i'üe:c in volkomen gelijk had ,
led er e8Y"l .. w e et d och , cl~t ons CC:-::,rl8~;.J..J of een clR':::clgoed cf IDV32.·~~. is I

;;'n den r<:lg~l CYlY.1idc181J.:L.F: ~8rl~erl is eh n i et ·:r0r;rJ-:C~t u i t d i epz inn Lge
Jverwegingen, doch direct uit hst ~o~0ela H~t is ~ogslijk, ~oo:- alle
Jmstc:ndiE.;hsde:J. nauwkeur Lg te ovcrw cg cn , dat B8J.1 het 011V81'nt2..ndig vi::1dt,
doch.dat doet aan de z2.9k ~iet af, h~~r denniettemin Dooi e~ zedelijk
-;e nc emen , Als 1"183100-" de opo f'f'er-Lng 72.!1 0e:1 p8::'::::OC:1'.700r' oz;ij:1. kame-,
::,?,dol1 of kl:·1.s:JeGs:1ooten p=ij:~t ,LIs een z81eJij:ks held end ?J.d 1 V::'R/l.gt
men niet t.ev o.r en of r3.e~e opo I'f'ez Lng t en o Lott e ten nu t t e kt/am van
die geaGenschap'. Gewol):·J.l:i.jk kunnen wij dit z e Lf a niet b eu Li c t zeggen,
doch het zeda1ijk oorjesl spreekt dv.idelijk en 1adelijko En dat het
n iet s te rnaken he e r't P.l.ethet :~9,~1l:0r.1env an Gor::.:'nir;8l1eligi::l1.88 2.eerstel-
lingen word. t r e ed s 'bewe aen d oor het feit cl,'l'C een Y'LSf-2 r:1Rn.3chen thans
~een geloof ffiger hechten Ban die le8rGt:llin~e~ en niettemin ~otzelfde
zedelijke l)e\Yl).stz I jn hcb'o en b ehcud en, I'e e;od.~>d.i\:':18t-v cr mt (-~l~G niet
ie grondRlag der ethieko

:0it in evenwel slechts Gen d e eL der or.lwentGIL1.g 0.00;:' J:Cf:\l1.-G in
ée ph iLo no f Ls che d erikbe el.den g eb.r ac h t , Z5:jr. t~eo!..1DtiGche lJ'3SclJ.Ol'.\iingen
brschten hem tot de overtv.igin~, dat ~l die redeneeringen, ~l die
s p it avon-t ige b ew i jz en VOor me t aphys Ls c he s t eë.t Lng en wa ar d P.J.DOS wnr en ,
~eten8chap k~n slechtD berusten op 8:vBringe~ e::1wst 1~~~~1J.iten tot
:n het onmetelijke gaat, Y!}'·?[ de n9.P..J!.: we t ennc hap n ie t dr::l;Çt;Ylo In de
Wereld der erv~ringen dqwoz~ in de n~tuur, wa~r o~eral ~8bonde~hei1
he er ec h t e,sm de ne t.uurwot t en , is ev cnweL p;een r u i.rrt e voo~-:een God,
y;'1ijheid en one t er f e.lt j khe Ld en kar; jn2ro7er wetenGCh2.ppelijk, dt.>VloZo

met door iedereen erksn1e zeker~ei~, :r:ietG worde~ gezo€du A~~ 1e 01J.-
de t~eologie ~aG d~~rm8da de dood8tee~ gegeven, - en d~arin l.igt de
r ev oLu t Lc n-a i r e b e t e ekcn Ls der p!:.il08(;~·i8 7=".11.:::C'"'.:!.1t- :,:.c~?,r te~,?;lijk
was ook de g:10nisla& ~lCt):- een ni81~~':18J;-;heologie f;elegd" !Tiet alleen
de b ewij z en voor he-t r-;0:?lt:-:8.11vrn GQd wc.ren 0.u::1:::'me0.eafGedar.n, maar

-
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tevens alle methoden volgens welke men wetenschappelijk kan aantoo-'
nen, zoogenaamd wetenschappelijke oewijzen, dat geen God en geen on-
sterfelijYJleid bestondo

Op dit gebied ken heelemaal niets beweze~en worden, noch in be-
v e s t.äg enc e , noch in orrt kennend e zin en j1.!ist d a arvi o o r' rre.,s d e baan v c cr'

het geloof geheel vr ij 0 In de ph iLos of ie V2.~'lKan t \vorri t tot Ei t.druk-
king gebracht, hoe de kr ac ht Lg opg ekomene na tuurw et cns chap de gcds-
dienst e i.nd eLdj k heeft verdreven u i t haar tot Q1.1.sverre o:1.:Jeth"iste
s t eLûLng, Kant begreep dnt in het na t.uu.r r i j k der er v ar Ing voor de
godsdien3t geen pl.a at s was, maar ter\yijl hij de oud e pos i ti e prijs-
gaf I plaatste hij naar in een veel sterkeré?>stelling, VI''''.,C'Jl' in :;:i.j voor »

loopig nog onoverwinnelijk was , in het persoonlijk ge.loof; en. dl) grond-
slag van dit geloof vormt de ethieko

Want die g ehe Imz Lnni.ge innerlijke n t em, die ons zegt: Gij moet I
is voer ons het oewij~ dat wij tot een heogere wereld benOC1"eno Wel
is waar , behooren wij ook tot de na tuur en is de g8bon(iÇ>~1::1.e'::'ci.~~.:E1
ocr s aken , die V00r de gan ac he ne tuur geldt, ook g eLdic v ccx ()uze narr-
delingen, maar toch zijn wij g e en mac h in es , ons z ed eLi j k Q·e,:lt~:jtzijl'l
zegt ons, dat wij een vrije wil hebben cm te kie~en t1l6schen goed
en kwaad , Die vr t jhe i ä , d Le men in de na tuur niet v ind t , heeft slechts
dán oeteekenis als wij aannemen dat het niet is geda0..n met het gewone
stoffelijke leven op aarde, doch dat een zedelijke wereld-orde daar-
over gebiedt~ Die hoogere wereld, wa~rtoc wij buiten de l'l2tllUr nog
behooren, is het rijk Gods, het rijk 1er engelen, der onsterfelijke
zielfèlS., waarin de vrijheid en de zedelijke wereldorde ne er scnt ,

Ieder die de zedelijke vrijheid in zich vo~lt, mQct 0) Q8Ze wij-
ze noodzekelijk komen· tot het geloef aan de gcdndiendtige waerheid;
niet in de be t e cken i s v an een w a ar he Id , aar.. I ed er e en o~')jektief te 'be •.
wijzen, doch in die van een zuiver per30on1ijk~ overtlligingo .

De vroegere onderlinge v er houd ing is daarmee g eh ee L omgekeerd .•
De ethie s t eun t niet langer 8,1s vroeger op 1e gor1Sdienst, doch de gods ••
dienst steunt thans op de e t.h.i ek, Bij een 1el"gelijke g:-oote b et eeken Ls
<ier ethiek voor de ph iLonc f Le waa het nooç1ze.kelij~ de z ed eLdjke ver-
schijnselen iets nader te onderzoekeno E~ moeten regelen bestp.~n,
w~araqn men toetsen k~n of bepaalde h~ndelingen zedelijk of onzedelijk
~ijn, waardoor ieder mensch zich onbewust in zijn oordeelvellingen
Laa t leiden, wan t eLke handeling voortkomen<ie uit e-en om~1iri.dellijke
g evo eLsa.anc oen Ing , is d aar on noe ni et zedEHijl<:" Het gey~l !i::::,nzich OaVo
vc ord c en , dat I emand u I t woede over een af'cc huwe Lf jke d,::'.~riden ('la<ier
onmiddellijk onsoh:tdelijk zou. willen maken ; zl1.l~ een handeling z ou
da ar om echter nog niet zedelijk z i jn , K?,nt stelde nu. aIR z ed er i j ke
wet, die de m~Rtsta;e aangaf voer het zedelijke bewus t.z i jn , r~0 n av oL....
gend e e t eLûLng vSV3t: hand eL zóé , d at de r eg eLen , die je o:pvol€;t oij
al je d.oen, tegelijk algemeene regelen voer Leter een zijn knnn cn ,
Zocdrn men inziet dat de mR~tschappij ni0t zou. kunnen best~~n als
ieder als rechter en beul naar eigen goedvinden ging optre1cn, bA-
grijpt men eveneens we.ar om zulk een d aad onz ed eLdjk moet z i jn ,

Aan deze opvatting ligt het begrip ten gr ond e , d a t de mens chen
gelijkgerechtigde wezens zijn, die alG zedelijke ~ezenG Bt~~n boven
de overige wereld en die behoeren tot een hoogere werel~ met een hoo-
ger doel, en die da ar cm niet mi eb ru Lkt mcge:::1i70r<1en '2.1s Lout er mi·:)'-
delen voor andere doeLe in-t en ...

I
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De mensch bezit in de ze1elijke wet een richtsnoer voor zijn
handelen; dibvijls kan zij hem in tegenspraqk brengen met zijn direct
belang en met zijn streven naar het grootst mogelijk geluk en daarom
zal zijn wil cok niet alleem door 1e zedelijke wet worden geleid; hij
is immers een zond.ig wezeno Desniettemin nag deze wet slechts ge"bie-
den over dat.g erie wat plicht is; met zijn ge Luk heef t de z ed eLi j khedd
niets te makeno De mensch moet deugdza~m zijn, dowozo de ge"boden der
z ede Li j khe id opvolgen, cv er-e enkome t Lg zijn ho oger e bes t emming , onbe-
kommerd of het strekt tot zijn geluk of zijn ongeluko

De Nf euw-Karrt i.anen beweren, dat de ethiek v an Kant geLd Lg Ls v oos:
alle tijden en eeuwigheid en overal, waar verstandige wezens z i j n ,
moet ge Ld en , Karrt was zelf ook van meen irig , zijn ethiek zondsX' e en ige
vooronderstelling te hebben vastgesteld; maar thans kunn en wij zeer
goed de bijzondere vooronderstellingen kennen, die hij zelf ni~t kon
opmerken, omdat hij ze als na tuuz-ä i jlce , v an-cz eLf'<-e pr ekend e dingen noest
be sc houwen, In de eerste plaats ga at zij u i t v an de veron1n.!.~st·21li.r~g,
dat er is een maatschappij van menschen; zij verliest da~rdocr elke
beteekenis voor een eenzaam mensch, die noo i t met ancser e r!·"tt?~l!O:'chenheeft
te hand eLen- Die maatschappij moet b eet aan u i t gelijkgerechtigde we-
zens(menschen) en haar ongestoord behoud moet door ieder c~kend wor-
den als een gewichtiger zaak en als een grooter macht d::'..nhet enkele
Lnd iv Ldu , In tegenstelling tus s cnen deugd en ge Luk , die de eth:i.ek van
Kant beheerscht, ligt ev enweI tevens de ged acrrt e opg es Lo t en , dat zijn
plicht doen, dat zedelijk h3n~elenJ den mensch in 1en tegel geen ge-
luk aanbrengto De bijzondere maatschappelijke orde, die in deze ethiek
wordt verondersteld, zal de mensch vaak ongelv.k in plaats van geluk
aanbrengen, maar de raeris ch behoort zich da s.r cm niet te oekcL/lmeren en
de instandhouding van deze orde stellen boven zijn persoonlijk geluko

Het is du i.deLd j k , welke bijzondere maet s chappe Lä j ke orde hier a Ls
voorbeeld. en verondersteJ ling heeft ged i errd, Het is de "b'L'.rge~ijke l!lae.t-
sc happ i j , de nog cnorrtw ikke Ld e , ov er wegend k Le Ln-rbur-g eLá j ke vor m der
kapitalistische maatschappij, die voor Kant en zijn tijd.genooten de
eenig natuurlijke en reielijke en dus de van-zelf-sprekende maatschap-
pij-vorm Was" Toen deze vorm van ziaat.sc happ l j zich d eot i jd s orrtwI k-
kelde en de burgerklasse zich tot de heerschende klasse o~jerkte, kon
men niet ienken d~t daaruit een maatschappij zou voortkomen ~et zulke
scherpe klassentegenstellingen als wij thans kennen; ~Jeen, men meen»
de, door het verbreken der feodale boeien, als eerst alg~D8ene vrij-
heid en wettelijke gelijY.,heid waren ingevoerd, de wereld spoedig ds
geLu kk ige eindtcestand der br-c ed er sc hup ZOt'. hebben 'be.r e ikt , Vrijheid.,
gelijkheid en br c e-ïez-s chap WqS de leuze der Fr an sc he r evoLu t Le en .
par a l Le I daarmee !toopt de ethiek van Kant, waar i.n ook vrij:'leid en ge-
lijJ.r..heid de hoofdgedachten zijn" Het was, zoowel daa r 2.1s hier, de-
zelfde,gedachtenwereld, de wereldbeschouving v~n de opko~ende burgerij,
die d~ar optrad in een practisch-politieke vorm1 hier in een theore-
tisch-philosofisch kleed" Al h ad men ec h t er toen nog geen i0.8e v an de
geweldige mod.erne klassentegenstellingen, toch wist men Qat in den con-
currentiestr ijd niet Le der een voordeel had , meenigeen ging e::- in end er
en zonk weg in de klasse van het pr c Le t ar Laa t , Voor hen opr ak vo or neme-.
lijk de ethiek van Kant, dat zij hun lot kalm meesten dr~gen, rustig
voortarbeiden en hun plicht doen; het uelzijn der mant.sc happ i j 7 dowozo
der gansche burgerklasse, ging boven het welzijn v~n het individuo
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Men ziet hieruit, hoe innig saamgeweven de philosofie van Kant is met
de groote maatschappelijke omwentelingen uit die dagen, hoezeer zij
den naam van burgelijke philosofie ver~iento In haar is de quintes-
sence van het bl'.rgelijkdenken be Liche.amd, Tn den n t euws t en tijd wil .•
len enkele warhoofd en aan Kant' s ethiek algemeene geld igheid geverien
daarop het socialisme grondvesten; zij worden daartoe klaarblijkelijk
verleid orrÀat de voornaamste ideeën dezer moraal, de vrijhei~ en de
gelijkberechtiging aller menschen, tevens eisc~en zijn van het heden-
daagsche socialisme en eerst in de socialistische maatschappij ver-
wezenlijkt kunnen worden; dan eerst zal een tijd komen, waarin de mensch
niet meer wordt bescouwd als middel tet meerwaardevorming, doch als
zelfdoelo Wie echter begrepen heeft, dat de Yillntiaanschevrijh0id en
veLij khe i.dslechts een u itdrukk.irigis voer de jeiJ.gd-illt~ssiesder bur «

gelijke klassen, zal ook inzien, dat een dergelijk oewijs van het so-
cialisme, theoretisch even verstandig zet.'.~ijn als dat men het s.)c':-
alisme ZOiJ.willen opbouwen op de leuze der Fransche revoIut i e . vr i j »

heid, gelijkheid en broederechap , Afgezien nog van dergelijl:e Leuzen,
zou de ethiek 'van Kant ook kwalijk passen op een socialistische sa-
menleving; wel zal d~arin de gemeenschap staan boven het individu,
maar een tegenstelling van belangen tusschen beiden, zeoals in de ka-
pitalistische maatschappij, zal'daarin niet bestaan, en aangezien deze
maatschappij orde vcçr allen gelv.k en geen ongeluk zal aanorengen, kan
een tegenstelling tusschen deugd en geluk daarin ook niet voorkomeno

Wat verder wa ars is in het gekwebbel over de eeuwigheid van Kant IS
moraal, is het cnoetwistbare feit dat Kant onmiskenbaar heeft,oijge-
dragen tot betere inzichten in de natuur en tot de- kenmerken der ze-
delijkheid. Hetgeen onze wetenschappelijke kennis op die Wijze ver - '
1creeg gaat niet weer ver Joren, Evenwel, in dit opzicht is het nog een
hoogst onvolledige wetenschap der ethiek, die Kant ons heeft gegeven,
en de nieuwe inzichten wan het Marxisme waren noodig om die wetenschap
verre beven hare beginselen van toen te doen ontwik~eleno

HET HISTORISCH ]lIATERIALIS1\o1Eo

De verschillende systeemen en denkbeelden, die Kantls philosofie
z~Jn opgevolgd, laten wij thans rusten en gaan dadelijk over tot de
groote veranderingen, die het Marxisme heeft gebrRcht in de geestes-
en de maatschappij-wetenschapo

Tot dv.sverre werd de biJ.rgelijkesamenleving beschouwd als de nor-
male, de redelijke en al hare meeningen en inrichtingen waren daarom
natuur Ldj.ken van-zelf-sprekend" Kon Logi seh verband t.usschen deze
natuur Lf.j ke dingenkkende men n iet , Men had een "natuur ä Ljke " ma at.schap-
pijorde en een "natuur Ld j ke " ethiek, maar men had ook een "natuur Laj ke "
zon, die dagelijks op- en onderging, en men kon evengoed de ethiek
met de zon als met de maatschappij in verbinding stelleno Kant had haar
wel met den hemel, met de bovennatuurlijke wereld in verband gebrach't,
De kennis van de werkelijke samenhang kwam eerst toen men vergelijldn-
gen had gemaakt tusschen de verschillende begrippen over zedelijkheid
en de verschillende maatschappij-vormeno

De meening~ dat de gesohiedenis de ontwikkeling der maatschappij
weergeeft, was n iet nieuw, maar Marx gaf voor het eerst aan deze


