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opvatting een steviger gr~ndsl~g, een solied fun1ament door het me-
chanisme dezer ontwikkeling aant ewLjzen, Hij bewees, dat de orrtw ik-
keling der produktiekrachten den grondslag vormt der maatschappelijke
ontwi~~eling en dat de klassentegenstellingen en de klassênstrijd de
hefboomen zijn, die de ontwikkeling van de maatschappeJlijke Lnr ichtLn-
gen bewerken en steeds verder drijveno Sedert Marx weet men dus, dat
de burgelijke maatschappij slechts een bepaalde vorm is onder de vele
ander maa.tschappij-vormen, welke vroeger bestonden en later nog komen
zullen en dat de burgelijke meeningen en idee~n, die tevoren golden
als de eenige, welke redelijk waren, slechts de bijzondere mee~ingen
zijn"'der in die maa t.echa ppd j heerschende klasse en zeer nauw samenhan-.
gen met hun bijzondere klassebelangeno In het algemeen zullen onder
de verschillende klassen, waarin een maatschappij is verdeel~)' zeer
verschillende zedelijke opvattingen heerscheno De meeningen der men-
schen worden bepaald, door de omstandigheden wa.arLn zij leven, dus in
de eerste plaats door den bijzonderen toestand en de levensomstandig-
heden der k.Lasse, waartoe zij 'oenocren, Overal wordt als goed en kwaad
oeschov~vd, datgene,vvwat de belangen der klasse dienen of schadeno

Voor de ~~istheid dezer stellingen kan men iedereen praktisch
voor.beelden te over 'Voorleggen, en wat lviarxtoen, een halve eeuw ge-
leden, theoretisch leerde en vooruitzag, is nu reed~ lang tct werke-
lijkheid geworden in de moderne arbeiderEbewegingo Men heeft slechts

·ervaringen uit de arbeidersbeweging te nemen om de proef o? de som
te makeno Wij hebben thans twee klassen met tegenovergestelde belan-
gen en inderdaad vinden wij hier verschillende moreele opvattingeno
De bourgeoisie beschouwt alles wat voor de ongestoorde vo ort gang van
het produktie- en arbeidsproces dienstig is, als goed en prijzenswaar-
dig, - mag ook de enkeling voor zijn privaat belang vaak het algemeen
klassebelang schaden - , zooals rus t en vrede, eerbiedeging der wet-
ten, eerlijkheid en trouw in handel en wandel, ondernemingsgeest en
energie bij hun eigen klassegenooten; tevredenheid, gehoorzaamheid,
vlijt en berusting bij de arbeiderso En waar de belangen van hun winst
in een ernstig konflict komen met de belangen der bourgeoisie van een
ander land, prijst zij zelfs het zich-laten-slachten voor dit belang
'als "vad er lands liefde" en "rier cïsme 11 (heldendaad), als hoogste deugd,

Het strijdend proletariaat heeft voor al deze deugden m~ar zeer
weinig begrip. daàr ze voo~ zijn strijd sleçhts weinig waarde hebben
of zelfs hem in zijn strijd hindereno Voor het proletariaat geldt als
eerste deugd alles wat noodig en bevordelijk is voor de strijd om zijn
bevrijding: solidariteit, achterstelling van zijn eigen persoon bij
zijn organisatie, vrijwillige tucht, vrijheidsdrang en weerspannigheid,
en opoffering voor zijn klassebelang. Die tegenstelling der zedelijke
opvattingen treedt bij felIen maatschappelijken strijd scherp naar vo-
r en, In Ned er-Land .brak in het jaar 19.03 plotseling een apoor-w egat ak i.ng
uit, omdat den spoorwegarbeiders werd bevolen, onderkrtüpersdienst te
verrichten voor de werkstakende Amsterdamsche hav enar oeLders, Zij
stonden toen voor de keuze den strijd op te nemen tegen de machtige
private ma at achapp i j en die in Holland de spoorwegen expLo i t eeren , eer.
strijd die wellicht hun eigen belangen ten zeerste kon benadeelen uf
wel den strijd der havenarbeiders te schadeno Zij kozen het eer~te en
het verkeer in de westelijke provinci~n lag gedurende 24 uur stilo
Vroeg men destijds een bourgeo is hoe hij daarover dacht, dan kreeg men
slechte v.itdrukkingen van afschuw en verontwaardiging te hoor en, omdat,
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wegens de particuliere belangen ~an enkele personen, de geheele s~en
leving in wanorde was gebracht. Hun daad werd door de regeering zelfs
misdad ig genoemd; in de o ogen der bourgeoisie was het een mi ed aad 1 dat
de "orde" o.owozo de toestand van rustige, orig es t oord e wi~st;l'.2.}::~l'ij,
waarin de bezitters geld verdienen en de arbeiders honger 1~ji8~, werd
ver s t.o or d , De arbeiders daarentegen gevoelden het ger..c".'l ar.dJ;J_'(~; zJj
:"oofden en bewonderden de dappere mann en , die hun eigen b~1I'-iJ1G':;;'l C'plJf-
:~erd en voor des 0 lidar i te i t jegens hV31 et r ij d end e klas :38geDc,'; LeD.
::00 verschillend W9.S de ethische beoordeeling t eng ev cLge v an t~~;tver-
sc h iL'l end kt ae ae -e t.nnd punt , Het scherpst kwam de tegenstelli,!J.g de!'
meeningen uit in de daarop volgende debatten in de per3; ~8n bss~eep
sLkand er in het geheel n t et , Het was de ar b e id ers ab s Gl:L~I).t .i.1.i.!è-:; d1..'.i-
d eLi j k te maken , welk kwaad er in stak a Ls J.n he t beL':;ng v an eeri ka t e-.
,.;orie van arbeiders het spoorwegverkeer één dag stil l,?,go De \:;O\/.l'geoi-
eiesch=ijvers daarentegen ze:dcn: i~dien 'het voor de v8~~ediGj,:G van
~e eiGen belangen van de spoorwegarbeiders nocdz~kelijk W3~e ge~8est,

á an ZOl.'. men de st a lc.ing heb oen kunnen 'bee;:cijp(·ml maar' voor and er en l ,
:,it pu r e s Glid ar i te i's 1. dat Vlas :!,::ru:l~:~s zu i '{8r e kr arikz Lnn ig.ae id; waar
-no es t het he sn , a Ls zu Lk.e meen ing en ond s.r o e ar be id er s algemeen wer-
c en ? Missch:l.~:1 had d eri zij eCL1 v aag vOlJrgGvoel, da t het d an met de hee-
::'e 1.l.itDl..:.itin;-S-llec:rljjY21f:id 'wel eens 8p?ak kon Lo opcn , Doch in ieder
;evsl ~lcek duidelij~ dat zij V00~ ar'beidersbelB:1.gen eenig begrip had-

á eri Y't'1S'lQr ~'..:l. ~"'Y.l'::l··rlclr~(1"-"':1 t , ï ...", .0 ·;i-'··~ t \iQC! :r ..•.•e~, ".•~..~ ",_n ",,_,J .. L·........•.,."vg\ ln ill.Ul oog~n \1<:l.d~1.Z1nV,.cuu

A?n dit voorbeeld. kan lTIC'Yl z Lcn , da t werkelijk als zedelijk en goed
wordt beSC~'l{.Jl1,;:.rdda tg ene Wt~t l11J.'t,ti.C is !80r. de ge::neenschap - dus hier
je klasse - waa~toe ~0n beho0rto Dit feit moet algemeene geldighei1
'cezitten; en zoo is de onö exv ind ing van nu voor ons de s Leu t eL om de
:noralitei tsbcg~ ippen van v r ó eger e tijden en vreemde. volken te v er et aan,

De 'bur g eL ijlce b e ac hcuw Lngswi j z e w i s t d a ar-mede niets aar; te van-
;;;~n; zij kon die slechts 'bos chouwen als gevolgen van r uwne fd , gemis
aan 'bes ch av Lng , V9,n cnwe t enhe i.d en V9.n ba r b a ar sc hhe Id , Cns n i euw in-'
3icht leert ons daar~ntegen dat de zedelijke begrippen van zulke tij-
~en en volken liggen besloten in hun stoffelijke Lev enev oorw aard en en
.;l11 daaruit alleen te begrijpen~ Hun moraal is anö er s dan de onze, om-
..ie,t hun stoffelijke Lev ene omat and Lgh ed en anders z i jn ,

Nemen w i j bo v o de mi1d elee1.'.wen, to er. de adel de heerschend e klas-
se was, die niet door zijn geld maar door zijn bekN':1.amheC<.8:1in der:
:-crijg over de boeren he er ac h t e, In dien tijd gold. de ridderr.·:oro,8.1 der
.iegenspits, wa ar oi ] dapperheid, krijgshmde en b ed r ev erihe id Ir; de W'l-
?eDS golden als hoogste ridderdeugd~ Toen daarop in de steden de vlij-
:,ige bur ge r Lj , met geheel andere belangen, opb Loe id e , kon men net zu Lk
een tegenstelling als nu opmerken in de mor eLd t e i t sbegr Lppen V1.n twee
klassenD De ridders zagen in de kostbare w~ren en de gevulde geldzak-
xen der reizende kooplieden heerlijke voorwerpen te!' t~i:f?lt~ndering; de
~ooplieden daarentegen hadden groot bel~ng bij openb~re vsilignoid
er; in hun oogen was het 18.ffe en gerneen e e t.r a.at.r oov er Lj , w a t de rid-
óers een nobel ridderrecht dunkteó De burgers hBdden toen een dringen-
c e b eho ef t e aan orde, rust en w et t eLfj khe Ld , wijl hun geldverdienerij
een vr e ed z aam handïHn'kw2,s; de r'Ldde:céJ ·,,re:-çrl.edigden hun aane pr aken ,
zichzelf v01~enB ri~de!'lijke ZGdnr2. willekoEric recht te verochaffen,
en ill hun P~-t',::lC~t;:"Ü:g8:::n i et ge~'V)!jl"d te wG~deno Tegen de vorsten die
met het geld rl,el' burgers cnd ez s t eund werden hebben zij zich evenwel
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op den duur niet kunnen verzetten, die in het belang der handelsvei-
ligl1.eid de roofsloten lieten v er br and en , De bur g e Lij ke moraal oeha:a,l-
de de overwinning en in de avon t.ur ën v an Don 0,p.ichet·c,G z Isn 1iv"i,~ de
overgeleverde ridderlijke moraal nog slechts BIs belachelijke sn~ke-
rij en,

Ook de zedelijke "begrippen v an vreemde volken vQX'rJ.en ons eerst
'b egr Lj pe Li j k u i t hun ma t e r Le e Le Lev cn sv c o rw a ar-Len, Lr !6:~,j:1v o Llren ,
wa arb i j het z ed e is de 0').1e ~~ensc;'le1.'lt e d or.der 0 Hoe af::cÏ'..I).v!e:!..ijk ons
dit ook vc orkorrt , het heeft toet. zI jn goerie r ed eri, Geàre~-;: aan voedings-
midö e Len dw ingt de.r g e Ldj ke s t amrier tot v er r e zw er f t.c ch t en , wa ar op 01J.-
d en en Z"''=ljrl'-e'1 n i e t me eg en ,"",," Ir·Y!""'n·l !r')'''dcy 1/Îon s t a rt du s 'TO!:Y' ,.10~ J..,L ':'.1. ":v ::1_-1'. - .1... ~" J.I.J.\.I ••• .!.J,.f)J.n~_l J.~~_._...L.J. •..••1 y, '-; ~ .• ".~lo ,.L104_ ltJ IJ =... ":. 1••• '--' \ .J _ _ __

ceuz e hen ~f.' 11'11p"n"'"' ac h t er te lr,';"er: c',+' '""û "':10 gan sc he s t am t e gY'on~ • _J L.-..L • L...... t,.; _ ,'I,..o~"" ~•••\_ J .•. J __ r:'\1 •.• ..Ir. , •• '-4 __ u.."..; '~" ö ~.L ..; .•..'" J U _ -

cie te laten gas~, bf we~ hen te doodeno WS3r echter ove:vloed is en
een meer orrtw ikke Ld e :procb.ksiewij7,e is orrt e t.aun , waarin he t we+en ,
bet geestelijk element, een hela~~rijke re], speelt, dlBr worde~ ~e ou-
de meris chen in hocg e eere g eho ud en , omdat zij de r Lj ks t e oî"à.sr"':inding
bez i t t en en hun w i j she id en btw kr.nn i.e een bc,langrijke ekcncrn i ac he
kracht vcrmeno Zoo was het geval bij de Semitische volken, van wien
ons vijfde g'3D'v;l. aDornstig is en 'bij de akke.rbcuwend e Chinezeno De
ethiek is dus zeer nauw ver b ond en met de pr odukt i cwi j s e , met den stef-
:elijken grond s Lag v an het gehecle maa't s chr.ppe Ld j ke Lev eri, De menschen
leven niet u i t s Lui t end veer zichzelf, maar vo r men een g emeen sc nap ;
ten opz icht e van eLkand er meeten !3ij zich w et en t e s ch ik'xen, "~8 merisch
a l Lé ér;" z e id e Dietzgen, "gevoelt zich g eb r ekk ig , onv oLccmen , è'3:ger:cto
~ot zijn vervolmakin~ heeft hij anderen noodig, de samecleving; hij
moet dns, om te leven, laten le eno De schik~iYlger:., die o~t~t~~n nit
deze wederzijds-che behoeften, no emt men met één woord de mO!'?8L 11 1)e-
ze wed er z I jösc ne s ch ikk ingen zijn verschillend na ar de mcc e V~L de bij-
zondere omstandigheden en v oorwa ar d en van de s amen ï.ev rng, ~n:a2,rdie
v oorwaar-d en zijn niet vr ijwillig gekozen; z ij worden b epaa Ld Q.Jor de
:çroduktieverholl.rJ,ingeno De door de nabuu r gegeven ome t ar.d i.ghed en , de
!loogte v'?:.n de ontwikkeling der techniek en de overiGe materi8ele 1e-
v èn av oorwaa.r d en bepalen de maa t s che.pp i j -o r d e, Naar deze ïT2.r"-bl1.lt en.•.-e.f
gegeven v ocrwaar-d en rno eten de menac hen zich e ch i.kken ; zij kunnen ook
niet anders; en deze voorwaarden bepalen dus de wijze waarop de men-
schen met elkaar hebben sa~m te leven, m~aowo wat zedelijk iso Wat on-
der bepaqlde omstandlgheden een noodzakelijke voorwaarde is voor het
maatschappelijk samen leven kan niet slecht zijn, al schijnt het de
onder andere omstandigheden opgegroeide menschen nog zoo b:::.rbe,arsch
toeo In ie~ere bepaalde ma~tschnppij ligt dus met ij~eren noodzake-
lijkhei1 haar eigen ethiek besloteno

Het getnigt daarom van grootel:)ekrompenheid 8.1s men een bepaalde
maat s cha ppe Li.j ke orde met een v r eemde of met een abe oLut é ethiek wil'
met en en v er c or d e eLeri , zooals b.,vu de Nienw-Kantianen met het kapita-
lisme d è eri,

Het kapitalismeis evenzoo een noodzakelijke ontwikkelingstrep
der maa t s cha pp i j als vroegere pr odukt Lew Lj z en en kan ev enrni.n a Ls de-
ze in ab s oLu t e zin slecht wo r-ï en ger..oenct." Cmgekeerd I het h e ef t zijn
hem e ig en e t n i ek v oor tg ebr ac h't er; me t kr ac h t door gev oer d ; in zijn 'bloei-
tijd gold het zelfs bij de prolet~riërs als zedelijk en braaf zich
half-dood te wBrken en met gelatenheid de grootste armoede te dragen;
ofschoon op zich zelf daaraan niets dengdzaams te ontdekken valt, be-
haLve dat het de winDten der bonrgeoisie verhoogd en op die Wijze de
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l'eusach"t'jjge akkvJmulà.tii.e van,kapit'a1en:neeft':'moge'liijk gemaaktv Wie d'e
histlTrriuccne no'adzakelijkheid van ,het·"kapitttlisme b'cgri"jpt1, z'a L het-:- .
o'ok duid è'li-Dk.:z i TI n , waar-om zu Lke zede Li."j 1.d:sJti.sb'eg!:' l-!.)pe'1,zich: nood-aa••-
ke~iljk moeten ~orrtwikkelen en jl.ve.:J.l ...·cEl"alle et'::Li.s crie ij-OjYontWear d ig i~g
ov e»: de s'lechtlieid en lde menacèï -onwaar-digheid van het: kapii7c.üü:L'ne
maarr lar'iè is 0

Hé+' is waar, in:het"'kapitB.lisae o'estàat:·" intJegenst'e·lliiJ.g met"
andèr-e mae.tsC'l'lI?,ppelijke orden, nog een b'j,jz'ondere a....an Le td Lng +ot+ Z'O'O"ioo·
dàn rg e et'l:.:lVcihevel"oor-deeLi ng o Nergens lj'estaa t; zo'O'als hder, een scher.,
per' t.egens t'e Lû Lng t trss chen .pe.rs oonLd j ke en kl2.sse-r.:ie~~arigen., tt.'sscrhen.,
de zedewet> en.ide pre,ktiscme daad ~ In het"kapit·e.lisme b·este.at." e Leccrt.s
een zedeleer om~voortdu.r"enci dcor de menschen n 1 iC e' t", t'e \tifo:-d,c-mop-.

gevoigd ;' i"eder" mo-et met alle mogelijke kracht voor- z iIjn pers oonLd jk
be-lang' ten -kos te van ander en.ivecdrt'en , Karrtvhe eft dit· reeds opgemerkt,
toen ,hij zeide, d?.tö' in de praktijk van het" menscrhelijk han-ï cLon de
zedewct'niè;t:' is tB ontdekken; hij, meent.' daar orn ilat deze toge::1.:rp!'s.ak
tv:sscnen gebod. en pr akt ijk een algemeen kenmer-k was van alle ethiek,
terwijl zij inderd?.ad slechts een bijzonder ks.pitalischtisch v8~~i:J(;hj_jn-
seJ. Ls , Een dergelijke orde, waar het Lnd fv Ld u zich zelf s-;;epds 1,Jc;iTGn
de maatschappij p'l~atst en voor zijn privaat belsng de ~lgGln~3n- ma~t-
schappelijke reg91en schendt, moet, dat spreekt van zelf, Gen z~er
breede geLeg enhc i.d aanb Led en voer een beoo:cl)"eeling op eth.lsche g:r':)n- '
den , In zooverre deze critici zich evenwel niet p12,atee:1 0'1.9 J..r;J,. s·:;g,nd•.
punt van den pr oûet.qr Lschen klassenstrijrl veor opbeffil1g v an ne j l:?pi-
talisme, is hunne verontwaardiging slechts een b ijd!'2.ge tc t de lmr-
gerlijke hu.ichelarijo

Tegen de voorafgaande beschouwingen zou. men misschien kunnen
aanvoeren, dat wij zelf in onze pr opag anda toch voor t du.rend he:' kap i ..
talisme kritiseeren en veroordeelen als een slechte en onrechtvaardige
orde~ Daarop kan men a.ntwoorden dat vo cr z eker een maat acnappe t i jke
orde in het algemeen om morsele redenen kan worden veroordeeld, maar
dat is altijd een bewijs dat zij haar Levenakr acnt heeft verloren en
dat zij haar ondergang nad er t , Als thans e,lgemeen wordt gevoeld, dat
het kapitalisme een onzedelijke orde is, dan bewijst dit, dat het zich

zelf overleefd heeftG
Het wordt dan veroordeeld op grond van een hoogere en betere mo-

raal, die behoort tot een hoogere produ.ctiewijze, die naderto Als wij
• met zuLke ovar t.u i.gende kracht hot kap it aû isme als onzedelijk br andmer «

ken dan bewijst dit, dat wij een n ieuwe wereld-orde in ons hoofd enin
ons hart ~ragen, met welker inrichtingen en ethiek wij de bestaBnde
orde meteno Da~rom is het ook tota~l verkeerd te zeggen, dat het kapi.
talisme moet wor~en opgeheven en door een betere orne moet worden
vervangen, omdat het slecht en onrechtve.ardig is; J'L~ist omgekeerd,

omde.t het kap i talisme kan word en opgeheven en een betere ord e mogelijk
is, daarom is het slecht en onrechtv~ardigQ Onze propagand~ beru.st

ook niet cp de verontwaardiging over he~ kapitalisme, maar op onze kenni
nis der noodzakelijke tendenzen der kapitalistische ontwikkeling; wij
wijzen de arbeiders er op dat een voortdu.rende en wezenlijke verbete-
ring van hu.n maatschappelijken toest~nci in d9 kQpit~listische s~m8n-
leving niet mogelijk iso

Onze maatschappelijke kennis, die wij aan ~'larx hebben te danken,
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d~ theorie van het socialisme, heeft dus de ethiek neergehaald uit de
heme l ac he g8b':'9cJ.en en O:l-:;1:.'J.J.d als een doodgewoon aar dac he zaak, als
een u :i_ tv Loe ; s el der s to f'f el: j lee 1ev erisv 0 0 1'7'12,e.r den,

Haar waar de is daaz cm echter niet ger Lngcr geworden, z ij is ten
nauws t e v er bo nd en met den gew.icnt.f.g s t en grondslag van het geheele men-
sch81ijke bestaan, met het maatschappelijk arbeidsproces en vormt
da ar van in zekeren zin het geestelijk eLement ,

Door de van buiten gegeven voorwaarden van dit arbeidsproces worden
de mens chen met ijzeren noodzakelijkheid allerhande zwar-e en moeilijk
te dragen lasten opgelegd, Bls zwaren arbeid, slavernij, verlies van
leven en gez ondhe Ld, Onder de gegeven omst.and Lgheden waren deze no odz.a-.

. kelijk en doeltreffend; doch hoe ondre,aglijk zwaar zoud e dez;t; ::J.8.r."sa
ellende te dr ag en zijn geweest als niet de et.h i ek ware g ekornen , die
de harde noodzakel ijkhe id verheer 1 ijkte en ha.ar' tot een hc oger e I god.;.
rie1ijke wet verhief 0 Volgens het b eken-ï e spreekwoord heeft de mens c.n-
he id alt ijd u i t den nocd een deugd gemaakt, en wat and er s <'1::'8 tr eur i ge
nc odz ak.eLi jkh eLd slechts morrend ZOl}_ te verdagen zijn gevveléwt, \{8:rd.

nu als 0.el'.gd met opg er-uLmden z in u itgev oer d , En zoc:lang de w e: ens chap
niet ver genoeg ontwikkeld was om de menscb.en een klaar i:~ic~~ te
geven in de noodzakelijkheid der econo::J.ische wetten, drcngen deze in
het b ewus t z Ljn der menschen als een goddelijke wet, die u ät den hemel
kwam, Z001e.ng de drang, welke (I e menschen d;::e~Jf hun persoonlijk be-
lang achter te stellen bij maatsche.ppelijk belang, oribewua t, en geheim-
z innig bleef en hun oorsprong onbekend was, moest z i,jn dwi.ngend e
kracht hen t oes chd jricn als een bov enaar-d s che Hbsoll'_te w et , Deze schijn
is t.harie v erd. enen, nu wij w et en h oe die drang in onze harten ont-
s t.aa t , Omgekeerd echter 1 werpt nu deze n i euwe wet ens cha p der ethiek
haar licht op onze eigen moreele gevoele~1s" Konden wij zonder haar
nu en dan nog tw ij felen of criz e n i euwe z edel ijke denkbeelden, die zoo
d ikwi j Ls in konflikt kwamen met de cud e eerwaardige opvattingen onzer
vaderen, niet misschien veortl~amen uit mcree1e afdwalingen, dan be-'
wijst onze .wetenschap ons het redelijke onzer moraal, die zoe ncodza-
kelijk als een na tuurv ers chij ns el voortkomt u i t n i euwe maatschappe-
lijke behoeftenQ
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Met de v er kûrrr Lng der ethiek zijn wij thans een flink s tuk ge-
vcrdersl; het ki3.rxisme heeft :a:;J.e.~ aa rd s ahen oorsprong onthu.ld en d ae..:r-
mee t eçç.;:;lijl~ ..;t.en WBg g eo2.>.1.::;'·:'.'toot' e ezi w et ene cl1a:9:.:;:;e:ijke y erklar inga
De~e vark2aring zelf ~0eton wij nu nog vinden! want met den oorepcong
kent man YlOS niet het wezen der etlüe:tc; als men reet waar zij v an-.
daun k0:11t~ blijft nog de vraag oribearrtwo oi-d waarom df',tge:v,e, .w-=J.t I:J.q,at••
sc21.ap:I:elijk noodzaY.=elijk is, zich aan o.nzer; g e., e..~ ~ opdringt in
den vor::n vä;n~'ee'n mor8e. t, ten "een z e~lelijk plichtsgê~;cê~!:~

Op het eerste gezicht zou men kunnen me en en d(1.t n i e t.a 1J ee r te
verklaren is, daar het ze<ielijk g ev oe L n1,J.EÜS een waan , een 00[::,'0':;;,

. een gevalg van orwe t enche i.d on trnas k erd is, en men nu we 8'~ I de. ~ het in
werkel ijkhe 10. n i e t.s is, dan een myst ieke u I td:.':'1J.kking v 0 o r m~:tGts cna p-.
pelijke of k.La s s eb e.Larrgeri , Als deze meen Lng ,j'Lüs'b wao , moee t nu bij
enG, aangezien lfij ~e re~ele beteekenis <ier moreele gevoe12~s kennen,
a:tijd in plaats van ~en moreel een versten~elijk cordeel k~nG~, dat
het nu t of de s cha-t e ~ oor de g emecnn chap ov erweegtQ Dit :8 eoLt er
zooc Ls b ek end is, niet het gevalo Wij s oc La Ld a t.en gev oeLen de mensche-
li:ke handeli~gen even direct en even sterk als ande~e men8chen, als
zedelijk of onzedelijko Het mareele geveel is dus een verschjjfiBel,
dat in de ne.tuur der mens c __ li(!t, (i~"t do6.i.' de w e tens chap ~an ver-
khvttd' WIJ :-tien ZOn0:'8T n et ä.äa:rdoor eenigz Lris te v er zwaxzen , en niet
ee:1 bed~.'(Jb o f Wa,a1l", te b-9.m~1 ~'~1:'1 wetenschapo Al kèmén Dl.'. d.e zedelijk-
heidoo8cr'i'Ppeu" voort uit kh'1,G8 enbe no ef t en I zij zijn da ar'med e nog niet
ident.i.eL; zij zijn nog iets and er e en dientengevolge blijft hier nog
iets te v err.l ar en over ~ Ons onn~.idd el lijk z edel ijk gevo el wordt niet
vervangen door de nuc ht er e ov er w eg Ing of Le t n nuttig .d s voer de ge-
meAnschap; er bestaat een verschil tusschen datgene wat zedelijk, en
dstp.;ene wat nv.t'big is voor de gemeensc.hap" Wij hebben elit onderscheid
dU.Bnog te verkl~reno

Een voorbeeld kari dit nog duidelijker maken en d aar t oe nemen wij
het reeds vroeger e;ebrv.ikte geval van de lITed.erlandGche opo orw ega t a «

king ,
Na d.e overwinning der spoorwegarbeiders riep de bourgeoisie om

een uitzonderingswet, die ook door 1e regcering ingediend werdo
De geheele arbeirl.ers,klasse verklaarde zich solidair met de spoorweg-
ar be id er-e , die, door middel van een nieuwe werkstaking, hun stakingsreoht
trachten te verdedigeno Deze mislukte echter, de arbeiders leden een
vreeselijke nederlBeg, en de geheel arbeidersbeweging ondervond daardoor
zware verliezen, welke eerst na jaren van onvermoeide pr opaganda , eeni-
~ermate werden hersteldo

De roemvolle eerste e oLi.d ar i tei tsste.king had dus tengevolge een
groote t er ugs Lag in de vakbeweging en had de arbeidersbmvcging - al-
t.nsns in de e er t.voLgend e jaren - meer geschaad dan beV01'r1erdo W~S
daarom nu die staking onzedelijk? Als het waar is, d~t alles wat voor
de gemeenschap, doi" hier de klasse, nuttig is, zedelijk is er.. WA.t
l:~8.r schaadt, onzedelijk, dan zou men deze daad onzedelijk moeten
no emeri, En toch zal geen enkel kle.3sebewust arbeider met dit oordeel
Lns t emmen , Hij z a I zeggen: dat na-t e eI mag Waar zijn, maar die werk-
st:::.king was toch een mooie, be",vonderenswe.2vrèl.ige d aad , was een z ed eLd j ke
da2.dl Hier heeft men dns een u Lt s t ekcnd voorbeolr1. voor o.e kw es t i e ,

____ ..1
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die wij hier beh~ndelen; een daad wordt zedelijk, goed genoemd, of-
s~hoon zij veeleer schadelijk dan nuttig voor de klasse is"

Het onderscheid d8.t besta?t tussohen nuttig en zedelijk meet dns
door de beschouwing van dit voorbeeld aan deri dag komen"

Vragen wij ons af, waarom vindt gij die d a=d mooi en <1e'L'.gdzar,mf
Dan za.l het antwoord. zijn: omdat da ar Ln de solidariteit, de .:;poffe-
ring van het individu voor datgene wat hem klasGebelang topsc~ijnt,
dui~eli~k spreekt" Wa~rom wordt echter de daad van de solid~riteit
een deugd genoemd ? Omdat in het a Lgemeen het betoonen van 0 I) lidQ.l' i-
teit nu t t ig is voor de ar b e td er akt aas e , Ni e t altijd; hier hetben wij
juist een geval, wBarin het sch~delijk was; maar bijna altijd, in het
a Lgeme en , is zij nu t t ig en voor den st.cijd van den '.'.rr)eid.erskl8.8s(~
zelfs zoo nc cd z ake Lá j k , dat zcnc er haar onze ov erw Irm i.ng orimog eLá j k
zouQe zijno Daarom geld zij als deugd En blijft dit ook in die ge-
v a.t Len van u Lt z cnd er Lng , waarin door bij%jondere orast.and ighed en rne t
nu t niet tegen de s chad e opwocgo Hier wor-t t het verschil t.ue ccnen
k.Laa e eb eLang en zedelijkheid dus du td el.Ljk ; niet datgene wat nuttig
is Y00r d.e klasse is zedelijk, ma-rr d8.tgene wat i n h e t 8. 1 g e

e • " in .en regel, in het b e ang en ten bate V9.n de klasse is;
b-~·d J 0 Een zeiiell.jKe daad is neg niet 'Ö1.1tijd een ae.nbevelings-

w!:>e.rdig daad J een verstandige daad; in de pre.ktijk 'moet men niet
altijd gevolg geven e.än den onm'idd eLl.Lj ken dr ang van het gemoed J

ma'Ö1.Tnet koel verstand de doelmatigheid van elke dn3d toetsen aan de
bijzondere omstandighedeno Wat in het algemeen r..oe1matig is, groeit
in ons gevoel vast en bepaalt het zedelijk oordeel, maar de verstan-'
d:igheid de ..,d moet worden bepaald door datgene, wat in het Jzon-
~e ~ geval doelma ig iso

In de meeste werken over ethiek wordt in de zedelijkheid slechts
de achterstelling van het individu bij de gemeenschap gezien, Waar-
door de tegenstelling t.us s chen zedelijk en nu t t Lg wordt opgelost in
de tegenstelling tussohen gemeenschap en individuö

Uit het vo cr af ga and e volgt nu, d9.t deze tegenstelling slechts
een deel V3,n het wezen der ethiek W1Sergeefto Dat dit deel j1..l.ist nu
zoo sterk op den v oor gr ond treedt is te verklaren u i t de b1..~rgerli~ke
maat sc happ i j , wa ar persoonlijk- en mäatsehappelijlc (d~io k1aosej,1.-)
belang in zu Lk een scherpen tegenstelling tot eLka ar staan; dit b1..l.rge-
lijk verschijnsel heeft op alle b es chouwIng en over éthiek vanaf Kant
tot op heden zijn s t empeI gedrv.kt" Deze tegenstelling v erv t Lt bij
maatschappelijke inrichtingen, die niet op pr tv aa t bezit b erua t en :
in een komm1..l.nistischen samenleving kan slechts overeensterrJuing en
harmonie 'bes t aan tusschen persoonlijk en maat ac happe Li j k beLmgo
Het wezen der ethiek moet derhalve vollediger begrepen worden en
volgens het hier besprokene dr1..l.kt men het volledig 1..l.it door het te
noemen: het s tel 1 e n van het alg e mee neb 0 -
ven het bij zon der e 0 Het onderscheid tusschen zedelijk
en nu tt ig is niet alleen het end ers ehe id t.us echen datgene vlatallen en
dat wat enkelen nuttig is, maar ook tuoschen datgene wat algemeen,in
den regel, nuttig is en wat het slechts in ee~ b i jz onc er geval -is~

Hetgeen regelmatig, normaal doelmatig en noodzakelijk is voorde
gemeene cha p , wordt - zonder bewust overleg, door een onbewust pro •.
ces - tot norm van het a anb ev eLfngew aar'd Ig e J van het goede, V8.n het

edelijke, v~n het ze~e1ijkeQ
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Op deze wijze heeft Dietzgen, de philosoof van het proLet.ar Laa t ,

het wezen der ethiek onthuld en het tevens uit de algemeene natuur
van den menschelijken geest afgeleid. De menschelijken geest bevindt
zich temidden van een oneindig verschillende, altijd wisselende massa
van verschijnselen, welke hij niet in deze grenzelooze verscheiden-
heid in zich op kan nemeno Hij kiest uit deze massa ervaringen het
gemeenschappelijke, het olijvende, het algemeen-geldige en vormt,
door alle bijzon~erheden en verschillen te laten rusten, door een zoo-
danige abstraktie, de begrippen, waarmee hij de wereld geestelijk
afbeeldto De oneindige verscheidenheid der konkrete verschijnselen
kan ons hoofd niet bevatten, de abstrakte begrippen in het hoofd oruk-
ken het algemeene van deze verschijnselen uit~ De geest is het o~gRan
van het algemeeneo Op de zelfde wijzè bevindt zich cl.emenseh ook te
midden van een onbegrensd aantal der meest verschillend.e behoeften,
zoowel van lichamelijken als geestelijken aard, van weinig en veel
beteekenis, oogenblikkelijke en duurzame, persoonlijke en gemeenschap-
pelijke, die allen willen bevredigd worden, maar niet allen bevre~
digd kunnen wor1eno Uit die groote mass,a behoeften, uit al datgene,
wat voor deze of die tijd en voor deze of gene persoon ter bevredi- .
ging nuttig en doelmatig is, is nu te kiezen wat in het algemeen nut.-,
tig en doelmatig is; dit wordt onbewust afgezonderd als het algemeene
doelmatige en vastgelegd in den geest als het goede en zedelijke.
Aldus wordt de ethiek uit de algemeene nat.uur der menschen begr epen, X)
Zij ontstaat uit het zelfde speciale vermogen van den menschelijken
geest, het algemeene te omvatten, dat &ok aan de kennis van de ons
omgevende wereld haar eigen karakter geefto Toegepast op de ervaring
onzer zinnen, brengt dit vermogen de begrippen en de wetenschap voort
en uit de toepassing op onze eigen behoeften, ontstaat de ethieko

Het werd t nu ook volkomen d1.1.idelijk,waarom er geen algemeene
en absoluute ethiek bestaato De behoeften der menschen toch zijn ver-
schillende, en de middelen tot harer bevrediging nog in veel groo-
tere mateo Trachtte men nu uit alle verschillende mogelijkheden, n.ie
in verschillende tijden bij verschillende volken bestaan, het gemeen-
schappelijke te vinden dan zoude men eenige van-zelf-sprekende
algemeenheden zonder pr akt Lscne w aar-d e vezkr Ljgen, Neemt men evenwel
een bepaalde menschengroep in bepaalde omstandigheden, boVo het mo-
derne pr oLet ar-La.rtin den tegenwoordigen tijd t dan is de ruimte der
behoeften en de middelen harer bevrediging beperkt en daaruit het
wezenlijke en algemeene af te zonderen v~n het toevallige en bijzon-
dere, is van groote en wezenlijke beteekeniso De werkelijke menschen
leven immers 9.ltijd onn.er bepa~lde omstandigheden en voor hen kan
slechts gelden wat onder deze omstandigheden '3.1gemeennEttig en noo-
d ig is C)

Hiermede zijn We aan het einde onzer beschouwingen gekomen en
willen wij ons nog een korte ter~gblik veroorlooven~ Kant heeft h~t
bijzon~er kenmerk der ethiek duidelijk op de voorgrond gep18~tst,
nol" dat zij een algemeene regel geef tt n.ie.direct, zonder de bijzon-
dere omstandigheden te overwegen, het zedelijk oordeel b epa a ä t , Over
haar werkelijke oorsprong kon hij echter niets zeggeno Oodat hij ~e
verdeeling van menschen in kl~ssen niet kende en daarom slechts d~
tegenstelling tusschen het individu en de g~nsche menschheid kon ge-

X)moet zijn: uit ~e algemeene natuur der menschelijken geest begrepeno
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voelen, moest hij meenen dat er slechts een absol~te, algemeen-geldi-
ge et.hi ek bestond; en omdat hij evenmin daarom h;;~8.j: aa'rdscheri oor-
sprorg kon k9nn~n, mee~de hij dat zij iets boveTInat~urlijks waso

Het marx Lsme heaft den oorsprong der mor aaL gevorid en in de kLaaaebec :

langen en de weg gebaand voor hare nat~urlijke verklaring als een na~
tu~rlijk verschijnselo Het eigenlijke we~en der ethiek W0=~t dan vol~
kCQ8n begrijpelijk door het diepe i~~icht, dat Dietzgen ons heeft ge-
geven in de natuur der menschelijken geesto

Wij begonnen met de bekende dageliJksche indervinding, d~~ het
willen en dus ook het handelen der mene cheri door tw ee é rLèi mot ieven
wordt bepeaId , door zijn belang en zijne ber.,rJeften,en (i~,or de (~t.:-ti.eko
In het begin onzer b eschouw i.ngen wisten w i j nog n i e t wat e.~.gcml.L:jk de
beteekenis was van het twe8de motief, het ethische, hetEoen on6 nu,
aan het einde du ideLá j k zal z i jri, De t.egena t eLl Ln.; t.ueschcr; 'beLang
en ethiek 13 nu de tegenstelling V;U1 twec8~('leibelangen geiJ,)rden:
het persoonlijke, b t j zcnd ere ccgenb Lf.kke t t j ke beLung tegoxJ')',TGJ:' het
algemeene en blijvende belangl dat .tegerowoordig hçJfdzakalijk als
klassebelang cptrJddto Wij moeten dus zeg~en: ons willen wo~dt bepaald
door twer'ëX'leimo t i everi , na 10 docr ons e~.p;cmen oog •.molikkclijk be-
lang en door het belang onzer kla~se. Wij zien met nams in den tegen-
woor:iie;etijd st erke , zedelijke dJ:'ijfveeren,n i euwe d eugden zich in
de arbe LderakLasse ontwikkelen, di-e é6n g~'.iJeldigeen tegelijk noo+-
zakelijke k~acht vormen voer de veran1erinC der maatschappij, want
zo11'3. (j:::' ho.ar ZOL:cJ. e die grooce wer eLdomw en teling, de overgang tot
het soci21is~e, niet tot stand b~nnen koueno

Vragen wij nu hoe die kracrrt on trs t aet J dan kunn en wij antwoor-
den; zij komt niet ui~ den hemel; zij groeit op uit de aar1sche,
feitelijke verhoEdingen en zij be'l8stigt eenvoudig dat in elk lid dér
arbeidersklasse dat algemeen menschelijk vermogen leeft, over het beperkt
persoonlijke belang h~en te zien en den geest te verhEffen tot dat-
geen wat in het algemeen, wat voor zijne klasse, wat voor de geheelQ
maatschappij noodzakelijk is.

()()()()()()()()

Errata.
blzolO - 18e regel v/b staat: volkenu Moet zijn: her cl e r s -
volken. '
blzolO - 10e regel vlo staat: de Nieuw-Kantianeno IVioetzijn:
enk e 1 e NoK 0

'bLz s Lê - 3e regel vlo staat: beperkt-persoonlijke belang. Moet
aan toegevoegd worden: beperkt-persoonlijke en bij zon -
der e e i r, e nbelango


