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"PRAKTISCll VERSTAND"OF MORAAL.

Cl.. Het w ij ~ e , ver sta n d i ge.

De begrepen mè't,hbdevan het weten, het begrip van den
geest lS bestemd, de problern,en van den godsdienst en de filo-
sof i.e alle op te lossen, de "groote of algemeene onverklaarbaar-
heden grondig te verklaren en daarmee het onderzoek aan zijn be-
roep,aan de kennis der empirische detRilverhoudingen geheel en
onverdeeld terug te geven. Wanneer wij als wet van het verstand
begrijpen, dat het tot zijn werkzRamheid Z Lnnelijk 'materiaal voor-
onderstelt, een oorzaak noodig heeft, dan wordt hiermee de 'vraag
naRr de eerste of algemeene oorzaak overbodig. Het menschelijk
verstand wordt dan als eerste en lRatste, als eindelijke oorzaak
van alle bijzondere oorzaken erkend. Wanneer wij als wet begrijpen,
dat het verstand tot zijn werkzaamhe.id noodzakelijk iets gegevens,
een begin noodig heeft, waarmee het begint, dan moet de vraag
naar- het eerste begin geest eLoos zijn. Wanneer wi] begrijpen, dat
het verstand abstrakte eenheden uit konkrete menigvuldigheden
ontwikkelt, dat het, de waarheid uit verschijnselen, de substan-
tie uit accLderrti.è s samenstelt, alles slechts als deel van een
g~heel, als individu vçm een soort, als eigenschap van een- zaak
gewaar .wordt J. dan moet, welde vraag 'naar het "ding op zich zelf",
naar .i.et.s reeels" dat zelfstandig aan de verschijningen :ten gron-
de ligtt, een onverkwikkelijke vraag wordtn.Kortom, het, begrip van
de onzelfstandigheid van het verstand doet ons de begeerte naar
zeI f sta n d i gek e nni s als onverstandig kennen.

Wanneer nu ook naar de hoofdaangelegenheden der metafysi-
ka, de oorzaak van alle oorzaken, den aanvang van alle aanvan-
gen, het wezen der dingen, onze tegenwoordige wetenachap wei-
nig vraagt, al zijn nu ook de behoeften van den tegenwoordigen
tijd over de spekulatie machtig geworden, dan is toch deze
p rak t i s c he', ~ ~ s 1 e c h tin g niet toereikend
tot de oplossing van haar konsekwerrti.es, Zoolang het niet als
een theoretische wet begrepen VJordt',d,at het verstand in i ede -
repraktijk een zÏ1inelijk gegeven objekt noodig heeft, ~ ••..•~~,
hetQ~bjektlooze, d ~>e t ~~~~.\.sll}ch'tj3(·G~w.oQnt,e.,d sp,elru.-l.atiB-
ve filosofie, d18 enm.s z!Ïmder paring met ,een ,zinnelijk objekt

tb ngen wil, nooit kunnen laten. Onze ri'atuuronderzoekers
tiooncn ons dat zeer duidelijk, zoodra zij Van hun tastbare tot
abstakte voorwerpen komen.De strijd in de vragen der levenswijs-
heid, der zedelijkheid, de strijd over het wijze, goede, rechte,
s.l echt e toont, dat men hier aan :q.e grens der wetenschappelijke
e2nparigheid aangekomen ïs.De meest exakte navorschers verlaten
i:q.het sociále leven dàgelijks hunneinduktieve methode en ver-
dwalen in de filosofische spekulatie.Evenals in de fysieka aan
onzinnelijke fysische waarheden; aan "dingen op zich zelf" ,z'oo
gelooft men hier aan het verstandige, wijze, rechte, slechte
'''op zich zelf",aan absolute levensverhoudingen,d.w.z.aan on-
bedongen voorwaarden.Hier geldt het 'het verkregen resultaat,
de kritiek van hèt reine verstand aan te wenden.
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Doordat wij het bewustzijn, het zijnvan het weten, de gees-

telijke werkzaamheid(volgens haar algemeene vorm)als ontwikkeling
van het algemeene uit het bijzondere erkend hebben, is het om-
schrijving,wanneer wij zeggen:het verstand ontwikkelt zijnkennis
uit tegenstellingen. Onder gegeven verscmjnselen van verschillen-
de omvang en verschillenden duur,het zijnaan den scmjn en den
schijn aan het zijnte kennen; onder behoeften van verschillende
noodwendigheid, het wezenlijke, noodwendige doo.r iets minder
noodzakelijks, en omgekeerd het onwezenlijke door middel van het
noodwendige te onderscheiden;te midden van verschillende groot--
heden het groote aan het kleine en het kleine aan het groote,
kortom, de tegenstellingen der wereld aan elkaar te meten, door
uite8nzetting"te'vereenigen, is het wezen van den geest.Het
spraakgebruik noemt instinktmatig kennen ook meten. Voor meten
heeft men een gegeven maatstaf noodig.Evenmin als wij objekten
kUnnen kennen, die "op zich zelf" groot of klein, hard of zacht

'helder of troebel zijn, even zoo waar als deze praedikatén ver-
'houdingen bet.cckenen , even noodig a.Lé zijeen maatstaf vooron-
derstellen, op grond waarvah de bepaling plaats heeft, even noo-
d.i.gis voor het ve'r-stand een maaas+af tot opsporing van het
verstandige.

-".'Wanneer wij daden, inrichtinge.n begr ippen , bag.i.nseLen van
ander-e ijdenJo volken of personen onverstandig vinden, komt dat

,Ij 'nvoud.i.gvoort uit het aanleggen van een verkeerde maatstaf,
, omdàt men van dè vooron.d.e.r-st-ellingen,van de verhoudingen af-

"z't"ê"t,op grond waarvan de vreemde verstap.digheid van,de eig~ne
"Wrscl1ili •.])aè1:rwaar de menschen in hun geestelijk metién , daar
~ zijin hun kennis uit elkaar gaan, verhouden zijzich tot
elkaar, als de thermometers van Reaumur en Celsius, waarvan de
eene het kookpunt met 80 aanduidt, terwijl de andere het 100 noemt_
Een verschillende maatstaf is de oorzaak van een verschillend
resultaat.Op zoogenaamd moreçl gebied ontbreekt die wetenschap-
pelijke eenparigheid, waarin wij ~ns in fysieke zaken verheugen,
omdat ons daar de eenparige maatstaf ontbreekt, waarover de
natuurwGt~nschap het reeds lang eens geworden is.Het verstandi-
ge, goede, rechte, enz. wil men zon d (:;;r e r var i n {j, ,
zonder hulp van de empirie,s pek u 1 a tie f erkennen.
De spekulatie wil de oorzaak aller oorzaken, de matelooze oor-
zaak;de waarhei.d "op zich zelf" ,de waarheid zonder vooronder-
stelling, de matelooze waarheid;hetmateloos goede,mateloos
verstnndige enz.Matelooshe.id is het principe van de spekulatie,
onbeperkt uiteengaan, d ,w. z ,oneenigheid haar praktijk.Wanneer de
aanhangers van den een of anderen positieven godsdienst ten op-
zichte van hun moraal eensgezind zijn,dan hebben zijhet aan den
positieven maatstaf té danken, die de dogma's, leeringen en ge-
boden hun verstand aan de hand gBv811.Wanneer wij anderzijdp met
het rei neverstand willen kennen,zal dB afhankelijkheid
daar-van van den G(m of ander-en maatstaf door 0 n r ei;n e ,
d .:'w '. z • indivn.dueeLe kennis blijken. '

Maan der waarheid of der wetenschap in het algemeen ~s
de zinnelijkheid.De maat der'fysieke waarheden zijnde ver schijn-,
seLen van de buitenwereld ,.maat der moreele waarheid is de','
R a n b e h G e f ten r-ij k e mensch.
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De ma,nier van hande.Len van den mensch wordt hem door zijn be-
hoeften. gegeven~Dorst leert drinken, nood leert bidden.De be-
hoefte leeft in het zuiden zuidel~k, in het noorden noordel~kt
beheerscht t~d en ruimte, volken en individuen, gebiedt den
wilde het jagen, en den gourmand het sl~mpen.De menschel~ke
behoefte geeft non het verstand de maat tot het meten van het
goede,rechte, slechte, verstandige enz.Wat met onze behoefte
over-eenkomt ç Ls t góed , het tegenstrijdige slecht.Het 1 i c ha -
'm e "k e ' .L a. n den s .c h i s net
ob 'ekt van Jl1.Q.I:a..a]..b~I!alinghe t ob'jekt 'van het "praktische
verstand" •Op de tègenstrijdige ve·rscp.eidenheidder menschelijke
bel oe ten wordt de tegenstrijdige ver-sche i.denhe-i.dvan de mo-
reele bepalingen gegro,nd.Omdat de feoàale gildebroeder in de
beperkte en de modernelindustrieridder in de vrije konkur.aon+Le
prospereert" omdat, de belangen tegenstrijdig zijn, zijn de beschou-
wingen tege:r:).,s,trijdig, en de, een vindt met recht dezelfde instel-
ling verstaR,d::i;.g,die voor den ander onver st andi.g is. Wanneer het

-verstand van een persoon tracht rein uit zich zelf het absoluut
verstandige te bepalen, kan hij niet anders dan z~n persoon tot

, den maan der algemeene menschheid maken.Wann~er men de rede het
vermogen toekent, in zich zelf de bron der moreele waarheid te
bezitten, vervalt men in de spekulatievedwaling, zonder zin-
nel~kheid, zonder objekt,kennis te willen produceeren.Uit de-
zelfde dwaling komt de beschouwing voort, die de rede boven
den mensch stelt als autoriteit, die verlangt,dat de mensch
zich onderwerpe aan de eischen der rede.Z~ maakt den mensch tot
een attr,ibuut der rede, t rwïl in der daad de rede omgekeerd
attribuut van den mensch is.

De vraag; of de mensch van het verstand, of het verstand
van den mensch afhangt, staat gel~k met de vraag, of de burger
er voor den staat, of de staat 'er voor den burger is.ln de laat-
ste hoogste instantie heeft de burger het primaatschap, w~zigt
zich de staat naar behoefte van den burger.Z~n echter eenmaal
de hoogste domineerende belangen tdt statel~ke autoriteit ge-
raakt, dan zeker wordt daarnà de burger' vah den staat afhan-
kelijk.Metandere woorden beteekent dit: 'de mensch laat zich in
bijzaken door de, hqqfdzaak beheerscb,.en.Hij brengt aan het grqote,
ge eee, a gem e, minder e ee enende ,kleine, partl.kuliere
ten offer; hij, .onderor-derrt aan de wezenlijke noodzakelijke behoef-

. tende weelderige lust .Het is niet het verstand in het al.gemeen,
naar het verstand van e;'n geb:re:Klhg licp.aam .of van een beperkte
beur$,)dat de genoegens der uitspatting Leer-t ontberen ten gun-
ste, van .het va'l.gemeene ihe i l, " 'elïke beho~é.i'ten zijn het materi.-
äa "war:"rui~ het verstand moreele. waarheden .maakt,Onder zinne-
Lijkrgegeven ~êh'oe:rt8J? van 'velisç1iilreride dr-ang of van verschil-
Lenden omvang het wezenlijke, ware van het i.ndi vidueele 'te schei-
den,o:n t Wii,k k e,l i n g van het alg e mee n e
i s, '~ct'\,a; , t' a a k van het ver sta n d •
Het; ondctische Id ' tius schen het schijnbaar en waarachtig verstan-
dige ;redu,ce~rt, zich tot het onder-achei.d tusschen het bijzondere
en het algemeene,
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Wijherinneren ons, dat het ver s't and , om te bestaan , om
te \iv erken , om in het aLgemeen te kunnen kennen, zinnelijkheid
voor-onderst.el t, een g e g e ven voorwerp nood.i.g heeft, dat
gekend wordt. Zijn is voorwaarde of voor-onder-s'te'lÏ äng van de
kennis in het algemeen.Evenals de taak der natuurkunde de ken-
nis van hetw a r oE; ,is de taak: der wijsheid de kennis van het
ver s t G. n id i ge z ij n • In het algemeen moet het ver";'
stand kenllen wat is, als natuur e wa waar , als wijshei_d
wàt-vers andig is.Evenals waar door algemeen, wordt verstandig
oor' Qelma ig vertaald, zoodat waarachtig verstandig zooveel

als. cl1 g è' m e 8 n doe 1 m a .t i g heet.Wij zagen reeds,
dat een' verscliijning der' zinnelijkheid niet waar "op zich zelf",
maar slechts I' e 1 a tie f waar, sLecht s waar of algemeen
genoemd wordt in betrekking tot ander-e verschijnselen van min-
der aï.gemeenhe.t.d, Zoo kan ook in het menscheLijke leven een, han-
delwijze niet verstandig of doelmatig "op zich zelf" zijn :-zij kan
doelmatig heeten slechts in betrekking tot een andere handel-
wijze, die naar hetzelfde doel op e,:m minder' doe.Imatn.ge, d ,w.z~
ondoelmatige manier -streeft.Evenals het waBe~het algemeene
de betrekking tot' een b~zonder objekt" tot een gegevep bvan-

tUElvan de ver-schijn.i.ng.,bepaalde grenzen veronderstel t,waarbin-
nen het waar of algemeen is,zoo veronderstelt het verstandige
of doelmatige~ gegeven omstandigheden, waarbinnen het verst~-
dig of doelmatig kan zijn.Het woord verklaart zich zelf: het 'doel
is d e m a at van het doelmatigl;j.Slechts op grond van eep
gvgevl;jnd081 kan, het doelmatige bepaald worden.Is eerst het' doel
gegeven,dan heet de handelwijze ,die het op het verst, br eeds t ,
algemeenst verwezerû.ijkt , de ver s'tandáge, tegenover welke iede-
re mi.ndcr doelmatige manier onver-atandi.g wordt.

. Op grond van de door analyse van het reine verstand ont-
wikkeldè wet,.·dat ieder kennen, ieder denken betrekking heçft
op een zinnolijk objekt, op ecn kwantrumder zinnelijkheid, is
het duideKDk, dat alles, wat ons ond~rscheidingsvermogen on-
derscheidt, een b7antum is, dat dus alle verschillen slecht~
k#antitatief, niet absoluut, slechts gradueel,. niet wezenl~k zDn.
Ook het ond~rscheid tusschen onvurstand en verstand, d.w.z.
tusschen ht;t momentaan of individueel verstandige en het ver':"
st andi.ge kortweg, is, als iedGr onder-ache.i.d; rein kv\lffiltitatief ,
dus zoo, dat iedere nversté'Jldigheid voqrwaar-deLijk ver-st andi.g
en slechts het onVOQr. '=''''1'- "lio v,;,:L:Stau<U:g8 onvens ~ is.

Wé\Iill\:JorWl]bl;jgrijp8n,dat kennen in het a.Lgemeen een uiter-
lijk objekt, eenvui.t.er-Lijkemaat. noodig heeft,dan zullen wij er
van af zien, het mateloos verstandige of het kortweg verstad-
di ge te willen kennen. Wïj zullen moet en berusten, als overal,
zoo ook het' verstandige in het·, b ij zon der e op te
zoeken.Van de bepaalde formuleering der taak, van de juiste
afbakening van het zinnelijke kwan.tum, dat gekend moet, worden,
hangt het bepaa Lde, juiste, zekere, eenparige resultaat der
kennis' af.Is het oogenblik, de persoonlijkheid, de klasse" t

het volk gegeven en daarmee tegelijk de wezenlijke behoefte,
het algemeene, domineerende doel, dan kan het verstandige of
of doelmatige niet meer tWDfelachtig zDn.

'----- - - -



Wel kunnen wij ook geheel alp.; e mee u Til e n s c hel ij ke
ve.rstandigheden kennen? mear ondcr ci,~ "Tf~'~;)~-1rL:~::c'stüling; dat
ons ook de alg e ru e Eo TI. Ei menschhr i.d e:1.f: een b ij -
zon der deel aii.s naat st af .ri.ent ,De r;:,;-:;er.;.scD.apkan niet
slechts den lichamelijken "bouwVE:LYl e2_1.Lnzondcr individu ,maar
ook het algemeene type' van het n.enscheLijke .li.clraam kennen çraaar
dat ook ,slechts onder voorwaarde \ dat zij a3l1 het kenvermogen
geen individueel, maar een. algeujen materiaa.l aanbi edt ,Wanneer
de nat.uurwetienecnap de gezamen.Lijkemenachhei d in 4 of 5 rassen
indeel-r., als het ware haar fysionomische wet opstelt~ in de
werkelijkheid dan later nog personen OI"' volksstammen' tegenkomt,
die _zich .door hunne vr'eemde eigenschappen in geen bepaalde frak- "_
tie Latren onderbrengen ,dan is toch het bestaan 'van deze uit zon-.
dering geen misdaad tegen de fysieke wereldo:::-de, maar slechts
een bewijs van de gebrekkigheid van onze wetenschappelijke in-
deel Lng,Wanneer daar-entiegen de h8ers'~hende meen.l.ngde een of
andere handelw~ze alg8me~n verstandig ~m onverstandig heet,en
dan in het leven op t.egerrspr-aak stoot; gelooft zij zich den .ar-
beid der kennis te kunnen be spar-en , doordat z-ijden tegenstan-
der het burgerrecht in de zedel~k0 wereldorde ontzegt.Inplaat
van zich door het best.aan van tegenstrijd.ige feiten van de pe-
perkte geLdi gheLd van d n re,gel".tt; ove:b"ç,ui~en9koopt men deze
door 'terzijdestelling dBT tegenstrjjdigheid} eçJ.l..gobd.koo:pabso-
Iutism8.Dat is G8n dogmatisch ontz0ggen~ een negatieve prak-
tijk, die het objekt als onbehoorlijk i.b.:'ioreert, maar geen posi-
tief kennen; geen scherpzinnig weten, Qat juist door opsporing
der teg0nstrijdigheden zich zelf dokumenteert •

Vèrlangt---derhaLve...-ollZezaak 'eeeopcpor Lr...g van ihe't mensche-
Lijk-ccede Lijke kor t weg ~ zoo' verdi.8rien.. een zoodanig prae di-
kaat s 1 e c hts h a n del w ij Z' d n , d-i e z 0 h d'é I'
u l t z 0 Tl de I' i n gvo 0 I' a 1 1 e me n s c h a n ,
i n a 1 1 e t ~ den 2 n D' n der a 1 1 e 0 m -
s t é...n d i g h 2 den doe 1m 8. tig zij' n - dus on-,
betwistbare en in zoover niets zeggende onbepaalde algemeenhe-
den.Dat fysiek het geheel grooter is dan het deel, dat moreel
het goede voos: te trekken is boven het slechte 'i is zoo .n al-
gemeen,daarom onbeteekenend,onpraktisch kennen.Het voorwerp
van het verstand is het algemeene , maar -Jie t algemeene van een
briz.onde r voorwerp,Het praktiseerende vers RIl eeft te doen
me e e e e, ~zondere, met de tegenstelling van het alge-
meene, met bepa..Lde , bijzondere kennis. Omin de fysika te kennen,
wat geheel en wat 'deel is , vooronderstelt gegeven verschijnse-
len of objekten.Wat moreel het voor te trekken goede, en wat
het slechte is, vooronderstelt tot de opsporing een bepaald,
gegeven, spe ci aa'l, kwantum van menschelijke behoeften. Het alge-
meene verstand, metz~n algemeene eeuwige waarheden is een ,her-
senschim der onwetendheid, die het recht der individualiteit
in heillooze banden knevelt -I Het a "ke ware verstand'
indi viduecl te kan slechts Lnd.ividue(tle kennis voor rj3ngen, die
niet verder algemeen is,éian haar een algeméen materiaal te
gröfi' E:; igt. e 'standig in' het algell -11. is' s echts dat, wat
i verstand erkent, VlanneGrhet verstand van een tijd,
klasse oMpersoon verstandig heet , waarvan ergens anders het

J
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tegendeel erkend wordt~ W2~eer de Russische edelman de l~f-
eigenschap en de Engelsche bourgeois de vrijheid van zijnarbei-
ders eeilverstandige instelling noemt,dan is geen van beiderr
kortweg, maar ieder slechts rel a tie f , slechts in zijn
meer of minder beperkten kring verstandig.

Da<l:ihierdoor aan de hooge beteekenis van ons verstand
niets ontzegd wordt, kéill een overbodige verzekering zijn.Wanneer
het verstand ook de voorwerpen van het spekulatieve onderzoek,
de objekten der moreele wereld, het ware, schoone, rechte,
slechte, verstandige enz. ,niet absoluut, niet zelfstandig ont-
dekken kan, dan kan het toch met behulp van de zinnelijk gegeven
verhoudingen, relatief, het algemeene en het bijzondere, zijnen
scrujn,noodzakelijke behoeften en weelderige lusten wel weten
te onderscheiden. Ook dan wanneer wijhet gelooIffaan het ver-
standige-op- zich-zelf afleggen, en als gevolg daarvan geen
absolute vrienden van de vrede zijn,kunnen wij toch den oorlog
met betrekking tot de vredelievende belangen van onzen tijd of
burgerij een heilloos kwaad noemen.Eerst dan, wanneer wij de ver-
ge~fsche ontdekkingsreis naar de waa ln het algemeen sta-
ken,.zullen wij het ruimtelijk en tijdelijkware weten te vinden.
Juist het bewustzijn v~ ~e slecht?~~~at~~ye_g~ld~g~eid vanonze ennlS ~ de achtlgste hefbo~m van den voorult ang.De

~ oovlgen aan de absolu e waarheid bezif en in hun beschou-
wing het eerrt oni.ge schema van fatsoenlijke menschen en verstan-
dige instellingen.Z~ verzetten zich derhalve tegen alle mensche-
lijke en g8schiedkundige vormen, die niet bijhun regel passen
en die toch do wcr-keLijkhei.dzonder- consideratie voor hun her-
sens te voor-schijnbr-engt, glute waar.he;Ldis de eerste

rond vo r lle onverdraagzaamheid. Omgekeerd wordt de verdraag-
za' 18ld geschapen it h: t bé'Wustzijnvan de beperkte geldig-
heid der "eeuwige waarheden".Het begrip van het reine verstand,
d,w.z. het inzicht in de algemeene afhankelijkheid van den geest
is de ware weg tot het praktische verstand.

b. Het z ede 1 jjk g 0 ede •
Naar het wezen beperkt zich onze taak tot het bewijs,dat

rei n verstand een onding is~ dat het verstand het inbegrip
( der enkele kennisdaden is, dat slechts gewaande reine,d.w.z.

algemeene, feitelijk \_echtar en noodzakelijk altijd slechts prak-
tische,d.vJ.z. bijzondere kenn i s in zich sluit.Wij beschouwden -de
filosofie, de voorgewende wetenschap ban reine of absolute ken-
n.is s Haar- doel blijkt ijdel te zijn, in zoover de fi osofische
wikkeling edn voortdurende teleurs elling is, daar waar de on-
và-orwaar'_e ljke01: absolute systemen blijken pLaat.se'Lljk en tij-
de:ijk vrrorwaarde-l.ijkte zijn.Onze beschouwing heeft de relatieve
be ee:Kenl n =eeuwi.gewaarheden aangetoond. Vlijhebben het ver-
stand alsafhankelij1c van de zinnelijkheid erkend, erkenden be-
paalde grenzen als noodzakelijke levensvoorwaarden van de waar-
heid in het algemeen.Met speciale betrekking tot levenswijsheid
zagen wij de verkregen wetenschap van het "reine!lkenvermogen
pr-axti sch bevestigd, door de af'hankelijkhei.dvan het wijze of
verstandige: .van zinnelijk gegeven verhoudingen.
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Brengen wij verder deze theorie met de moraaltoepgssing, dan moet ook hier, waar over het
twist wordt,door de wetenschappelijke methode
eenparigheid bereikt kunnen worden.

De heidensche moraal is een andere dan de christelijke.
De feedale moraal onderscheidt zich van de modern burgerlijke,
als dapperheid van betaalkracht.Kortom, dat de verschillende
tijden en verschillende volken een verschillende moraal hebben,
behoeft geen bewijs en détail.Het geldt deze wisseling als nood-
zakelijk te begrijpen,als voorrecht der menschheid, als geschied-
kundmge ontwikkeling, en daarmee het geloof aan de"eeuwige waar-
heid", waarvbor ieder keer de heerschende klasse haar zelfzuch-
tige geboden uitgeeft, te verruilen tegen de wetenschap,dat
het re c h t in h e ta 1 gem e en een puur
beg r i p is, dat wij met behulp van de denkkracht aan de ver-
schillende enkele rechten ontnemen.Hat r ch' e 1gemecn
beteekerrt ni ill! er en p.iet minder, ~ i.edere soor-tnaam,.dan
b.v. het hoofd in het algem80n.Ieder w e r kei ~ k hoofd
is een apart,~f een menschen~ ~f een dierenhoofd, breed ef
lang, smal of dik, d.w.z.eigenaardig of individueel gevormd.
Maar ieder apart hoofd heeft toch weer algemeene eigenschappen
die aan alle hoofden overeenstemmend behooren,b.v. het opper-
hoofd van een lichaam te zijnJa, ieder hoofd heeft evenveel al-
gemeens als aparts, niet meer eigen dan gemeen.Het denkvermogen
neemt uit de enkele, werkelijke hoofden het algemeene en ver-
schaft zich zoo het begrip va~ het hoofd, dat is het hoofd in
het algemeen.Evenals het hoofd in het algemeen het gemeenschap-
pelijke van alle hoofden,zoo beteekent het recht in het algemeen
het gemeenschappelijke aller rechten. Beide zijnhet begrippen en
geen dingen.

Ieder wezenlijk recht is een bijzonder, slechts recht on-
der zekere omstandigheden, voor zcke.r-e ·tijden,voor dit of dat
volk."Gij zult niet dooden" ,is recht in vredestijd, onrecht in
den oorlog;recht voor de meerderheid van onze maatschappij,die
aan hunne domineerende behoefte de grillen van den hartstocht
opgeofferd wil, maar onrecht voor den wilde, die niet zoover
gekomen om een vredig gezellig leven te waarde eren , daardoor
het genoemde recht als onrechtvaardige beperking van zijnvrij-
heid voelt. Voor de liefde tot het leven is de moord een schan-
delijke gruwel,voor de wraak een kostelijke lavenis.Zoo is de
roof den roover recht en den beroofde onrecht.Van een onrecht
in het algemeen kan daarbij slechts in een relatieve zin sprake
zijns De handeling is slechts in zoover alg e mee n onrecht-
vaardig, als zijalgemeen ongeliefd is.Zij is voor de groote
meerderheid onrecht, omdat onze generatie meer belang bij den
burgerlijke handel en wandel heeft dan bij de avonturen van
den grooten weg.

Wanneer een wet, een leer, een handeling absoluut recht,
recht in het algemeen zou willen zijn, dan moest zijaan het heil
van alle menschen, onder alle omstandigheden, in alle tijden
beantwoorden. Dit heil is evenwel zoo verschillend als de men-
sChen, hun omstandigheden en de tijd.Wat mij goed is, is voor
een ander slecht,wat in den regel wel doet,doet bijuitzondermng
kwaad;wat voor één tijdbaat, belemmert een anderen.

in engerep zin ingoede en kwade ge-
wet enschappe lijke
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De wet, die aanspraak zou willen maken, recht in het·algemeen
te zijn, zou nooit of niemand .mogen tegenspreken. Geen moraal,
geeR plicht, geen kabegorische imperatief, geen idee van het
goede kan den mensch leeren wat goed, wat kwaad, wat r echt ç

wat onrecht is.Goed is, wat aan onze behoefte beantwoordt~
slecht wat er aan tegenstrijdig is.Maar wat is wel goed in het
algeme~n?Alles en niets!Niet het r~chte·hout is goed, niet het
kromme. Geen is goed, en ieder is goed -daar W13..arik het noodig
heb .En wij hebben alles noodig ,kunnen van Ledc r ding e,:m goeden
kant verkrijgen. Wijzijn niet beper-kt tot dit of dat. Wijzijn onbe;...
perkt, universeel, alles ncod.i.g hebbend.Daarom zijn onze belan-
gen ontelbaar,niet op te noe~en, daarom is. iedere wet ontoerei-
kend, omdat zij aLt~d slechts een bDzonder heil,een ënkel be- .
lang i den zin heeft, daar-cm is geen .:Çecht recht', of ook ieder
re ilit ig1j zult dooden en gij' zuI t niet dooden.

Het ond0rscheid tusschen kwade en goede, rechtvaardige
en sl~hte behoeften vindt, al s waar-hei.d en dwa.li.ng, als ver=-
stand eh onver st.and , zijn oplossing in het onderscheid tusschen
het bijzondere en algemeune .De rede kan uit zich zelf zoo min
positieve rechteJl.~ absoluut more0le grondstellingen o'ntdekken
als een of andère., andere spekulél.tieve waarheid. Eerst dan wanneeb
men haar zinnelijk materiaal gegeven heeft, zal zij volgens het
aantal het algemeene en bijzondere, volgens den graad het wezen-
lijke en onwezenlijke kunnen metiensDe kennis van het rechte of
more~le wil, evenals de kennis in het algemmen, het algemeene.
Maar het algemeene is slechts mogelijk binnen bepaalde grenzen,
als het algemeene van een bijzonder , gegeven,zinnelijk objekt.
Wann~er men de een of andere stelling, de een of andere wet of
recht tot recht 11 op zich zelf", tot recht in het e.Lgeme en maakt,
dan vergeet men deze noodzakelijke beperking.Het recht in -het
algemeen is voorlopig een leeg begr-Lp , dat pas een, vagen,in-
houd, krijgt 0 wanneer- het als r e c h t . des m e hs c hen, " ,. .

in·· -h eta 1 gem een opgevat wordt .De moraal, de bepa-
ling van het goede., heef t evenwel een praktisch doel.Laten wij
nu het va.Lgemecn menschelijke, het ontegenstrijdige recht voor
moreeL reuht gelden, dan wordt noodzakelijk het praktische doel
gemist.Eûndaad of handeLwijz e , die algemeen, d.w.z.overa~ recht-
vaardig is; .beveel.t zich zelf aan, heef t daarom geen wettelijk
voorschrift noodig.Slechts de gedetermineerde, Voor bepaalde
personen, klassen, volken, bepaa Lde tijden en oms+andi.gheden
pasklaar gemaakte wet heeft p ra k t i s c h e wa~rde en is
des te praktischer, hoe .beperkter, .bepaalder, precieser, hoe
mind8r algemeen zij is. . .

Het algemeenste, verst erkende recht of behoefte is
v .» 1. ;: e n s zij, n . k-w a 1 i t e i t niet rechtvaardiger,
~ni,·t bJteF0f keer waar-d.dan het; kleinste recht van een oogen-
bLf.k , ':dande momentane behoefte 'van een "per-soonvá L weten wij cok
dat de~zonhonderden en duizenden mijlen, groot is,zoo zijn wij
toch vrij haar zoo groot als een bord t e zie n • Al erken-
nen;'wij ook een gebod van de moraal theoretisch of in 'het alge-
meen als goed en heilig, dan czijnwij toch in de pr~tijl( vrij, . het
momentaan,hier of .daar , individueel als slecht en+onnu't te
verweripen,' 1.

~----------~

..
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Ook het verhevenste, heiligste, algemeenste recht geldt slechts
binnen bepaalde perken, en binnen bepaalde perken is ook het
ijselijksteonrecht geldig recht.Wel bestaat er een eeuwig on-
derscheid tusschen vermeend en waar belang, tusschen pas -
s ion en r a iso n , tusschen wezenl~ke, domineerende,al-
gemeene, te erkennen behoeften en neig~ingen en toevallige
ondergeschikte, bijzonderelusten. Iaar- dit onderscheid grond-
vest geçn twee gescheiden werelden, een wereld van het goede
en een andere wereld van het kwade.Het onderscheid is niet po-
sitief, algemeen, bestendig, absoluut, maar geldt slechts re-
latief.Het richt zich~ evenals het onderscheid tusschen schnon
en leel~k, naar de individualiteit van dengeen, die het ~nder-
scheid maakt.Wat hier een ware, voorgeschreven behoefte is, is
daar eÇn seknndaire, ondergeschikte, te verwerpen neiging.

D e mor a a 1 i s het s u m m a i rei n -
beg r i p van d e mee s t ver s c h i 1 1 e n -
d e elk a art e gen s pre ken d e z ede 1 ~ -
k e wet ten die het gem een s c hap p e -
1 ~ k e doe 1 heb ben d e h a n del w ~ z e
van den men s c h t e gen z i c h z elf
e n a n der e nop zoo dan i gem a n ier
ter e gel end atb ~ het t e gen w oor -
d i g e ook d ç toe kom st, n a ast het
ç ene het a n der e , n a ast het i n d i -
v i duo 0 k des oor t bed ach t wor d t .
D een keI e men s c h v i n d t z i c h z elf
g ç b rek k i g , ent 0 ere i ken d , beg ren s d
H ~ h e e f t voo r z ~ n a a n v uIl i n g den
a n der , d e m a a t s c hap p p ~ n 0 0 d i gen
moe t dus, 0 m tel e ven ,la ten 1 e ven •
Dec 0 n s i der a t i 8 S , die u i t d e z e

e r zijd s c heb e hoe f t e voo r t kom e n,
dat gen e , wat met een w oor d

a a I gen 0 e m d wor d t •
Het ontoereikende van den enkeling, de behoefte aan het

genootschap is grond of oorzaak van de inachtneming van den
naaste, van de moraal.Even noodzakelljknu als de drager van de-
ze behoefte,even noodzakelijkals de mensch altijdindivádueeL
is, even zoo noodzakel~k is ook de behoefte een individueele,
nu eens meer en dan'minder intense.Even zoo noodzakel~k als de
naaste verschillend is, even zoo noodzakel~k z~n de vereischte
konsideraties verschillend.B~ den konkreten mensch past een
konkretè moraal.Even zoo.abstrakt en zonder inhoud als de al-
gemeçne,menschheid, zoo abstrakt en zonder inhoud is ook de al-
gemeenc zedeLijkheid , even zoo onpraktisch en zonder resultaat
z~n ook de ethische wetten, die men uit deze vage idee tracht
af t8 lçiden.De mensch is een levende persoonl~kheid, die haar
heil en haar doel in zich zelf,tusschen zich en de wereld de
behoefte,het belang als middelaar heeft,die aan geen wet ,zonder
uitzonderlng,langer en verder gehoorzaamheid verschuldigd is,
dan zijaan dit belang onderdanig is.De moreele plicht en verplich-
ting van een individu gaat nooit verder dan z~n belang.Wat echter
wel verder gaat,dRt is de mat e r i e e I e m ach t van
het algemeene ove.r het bijzondere.

wed
z ijn
mor
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iNanns,";l'wij als taak van het vcr st and de opspor ang van
het moreel :;:-'9:~,ht\Tdarc.igetepalen?, dan kan eer. eenpar-Lg, weten-
schappelijk resul trtE'~t'!erkreg •.en 'NcI'den.onder voorwaar-de~ dat wij
van te vocen xrec de per-sonen of ver-houdá.ngen ~ ov ex: de grenzen
het eens z.ijn~ tinnen welke het aLgemeene recht te bepalen is,
daardoo r dus 5 dat. vlij ge8n r-echuen op zich zelf ~ maar bepaalde
re cht.en voo.r bepaa:.de vcoz-onder-st.eLl.Lngen zoeken 1 daardoor ,dat
wij de t.aak pr-ecLseer-en, DetcgeJ;lstrijdig8 bepaling. der moraal,
de niet eenpa::::ige oplossing b~rust op het misverstand van de
t aak , Zonder een gegeven :'o:rwan-pumvan zinnelijkheid, zcnder be-
perkt materiaal. he"t recht7aardige te, zoekens is. een daad van
de speku.Lat.Ie , d.i.o in het algemeen de natuur zondervz i.rrtui.gen
geLoof't»te kunnen. onderzoeken. In de gegeerte om ui t pure ken-
nisdaden of puu:.::-uit het verstand een positieve bepaling der
moraal. te verkrijgen, mani f'eat.eer t zich het f i.Losof'Lsche geloo.f
aan kennis a prir,::ci c:

FRet is waar ," Z ,;3gt MacauI ay in Zijn gesch i.edeni.s van .Enge
Landv:wanneer hij van den opstand -'-.egende wettelooze en wr-eede
regeering van Jakob 11 spreekt 1 ,!de grens tussch:en het rechtvaq.r-
dige en onr-echt.vaar d.i.ge verzet is onmogelijk :.:;ebepalen.Deze on-
mogelijkheid stamt uit de natuur van het onderscheid tusschen
recht en onr-echt en wordt.!-D alle deeLen der ethiek terugge-
vond.eni De goede daad is van de sLechr e n:i.et zoo juist te onder-.
sche i.denval c dr3 c:;.::c'kè'l:TRIlhut váer-karrts Er- is ,een gCEns, waar
deugd en ondeugc.:!. j.D. elkaar:,vergaRIlo Wie ~-:.ouwel het onderscheid
t.usechen moed en ',-ermetelheid ~ t;ussch8:i.1.voorzichtigheid en laf-
he i,d > ~~uss~h\.:;n\:r:::ijgeY:".ghl'.iè.en ve::'kwistin~ kunnen aangeven?
Wie is in staat te je:dt'1.1en;:-:08 ver c.e genéltlJ.e,voor de misdaad
ui t te st r ekken is 7 waar zij ophoud+ de naam van genade te ver-
d.i.enen en ·'::::-t verd.8:::,::'elijkezwakheid wordt?'! . .

De onmogeLijkhei d van de juiste bepa i Lng van. deze grens
wordt niet i.n den zin 'TèUl Macaulay door de natuur VRnhet on-
dèrscheid +ueschen r-echt en onrecht ver-oor-z aakt , maar door de
bevangen oc;schouwin.g, d'e aan een onbegrensd!. rechts aan positie-
v~ d~ugden en onde~gden ge oru~ di8 zich niet tot het inzicht
verhevon ;le8:tt ~ 0:,.1.'::; goed .en br-aaf , z-echt; en slecht al tijd slechts
e8n relatie vnn h~t subjekt~ dat oo::::deGlt~beldt,en niet het
objek t op zich zeLfvMoed is·,j.n de. oogen van de voor-zi cht i.ge
ve.rmet eLhei.d en voorzichtigheid in de oogen van den moedige
Laf'hei.diDe opst.and tegen ecn bestaande. r-egee r i.ng :4saltijd
slechts voor de o;standelingen rechtvaan.dig, voor: de aangeval-
Lenen al tijd onr-echtvaar-d.Lg , Geen daad t:an ,rechtvn.ardig~ -Ln
het <ügem<3ün,absoluut r-echt.vaard.i.g of onrechtvaardig zijn,

Dezelfde hocdaru.gheden van den menseh zijn .G\.lnaar' behoef-
te en gebruik,Eü naar. tijd en p'Laats , dan goed , dan slecht .Hier
geldt ui trvLuchtr, lis"':; en door+r-apt.he i.d I dan.r. trouw, rechtge- .
aardheid en .Jpenhn.rtigheid,Hier voert bRrmhartigheid en.zachi:!-:-.
he i.dcdaar mcedoogen.Loo z.e)bloedige strengheid tot het. doelen tot
welvaartoD ek w an·t i t e i.t ç het mee I' 0 fm i n-
d e rhei1 zame eener mensche Lijko eigenschap bepaalt het onder-
scheid "Jusschen deugcl en ondeugd, ,

Slechts ~n zoover het yerstand het k w' a n t i t a t i e-
v e re7ht7aardige van een hoedanigheid,voorschrift'of handeling
kan meten j kan vhe t r-eclrt en onrecht ,deugd en ondeugd scheiden.



Geen katee;orische imperatief, geen ethisch moeten grondvest het
werkel~ke praktische recht;omgekeerd vindt de ethiek haar grond
in het werkelijke zinnelijke recht z ijn •Voor .het verstand in
het algemeen is vr~moedigheid geen betere karakter-eigenschap
dan doortraptheid. Slechts in zoover als de vr~moedigheid kwan-
titatief,d.w.z.vaker, meermalen, algemeener beter bekomt dan
door-t.r apt.herd , is de eerste te verkiezen.Daaruit blijkt,.dat eem

vletenschap van het goede s1echts in zoover der praktijk t.o t richt-
snoer kan dienen, als anderzijds de praktijk de wetenschap tot
vooronderstelling gediend heeft.De wetenschap kan de prakt~k
niet verder leeren, dan zijeerst door de prakt~k geleerd is ge-
worden.Het verstand kan de handelwijze van den mensch niet van
tevoren bepalen, omdat het de werkelijkheid slechts e I' var e n
niet anticipeeren kan,omdat ieder mensch,iedere situatie nieuw,
oorspronkelijk, origineel, en no.gnooit geweest: is, omdat de mo-
gelijkheid van het verstand tot het oordeel a posteriori is
beperkt.

Het recht in het algemeen of het recht op zich zelf is
een recht in,losblaue hinein, is een s pek u 1 a tie v e
w 8 n s c h • Het wet e n s c hap pel ijk alg e -
mee n e recht heeft noodig gegeven, zinnelijke vooronderstel-
lingen,op grond waarvah de bepaling van het algemeene plaats
heeft.De weten~chap is geen dogmatische zekerheid ,die zou kun-
nen zeggen,dit of dat is-,r2chtvaardigjomdat het als rechtvaar-
dig erkend wordt.De wetenschap heeft voor haar kennis een uiter-
lijken grond noodig. Zijkan het rechtvaardige slechts kennen in
zoover het rechtvaardig. is. Z ij.n is 'materiaal, vooronderstel-
ling, voorwóarde, grond der wetenschap.

Pit h~t ~0~egge volgt de.e:i,.s.ch,om de moraal, inpl?;atsvauspexu Lata.ef " 01 f~lo:.:.;oflsch,Lndukt i af of wetenschappè Lijk te
onderzoeken. Wijmogen geen absoluut maar; sLecht s relatief alge-
meene rechten begeèren te kennen, .steeds slechts rechten van
vooruitbepaA.lde vooronderstellingen als moreele taak van het
verstand bestemmen. Zoo lost zich het geloof 'aan een zedel~ke
wreldorde in het bewustzijn van de mens cheLijke vrijheid o,?
De kennis van het verstand, van het weten of 'van de wtenschap
SUlt de kennis in van dj beperkte rechtsgeldigheid van alle
ethische stelling-en.

Wat op de menschen de indruk van het heilvolle, waarde-
volle, goddelijke maakte, stelde.hij in den tabernakel des geloofs
als h(~t hoogste goed ten toon.De Egyptenaar de kat, "en de chris-
ten'de .vaderl~kevoorzienigheid.Zoo, nadat z~n behoefte hem in
het begin tot orde en tucht leidde, bezielde Çleweldaad"·;derwet
hem tot zoo'n hooge meening van haar adellLi.jkeafkomst; dat hijhet
~igen maakwerk als goddel~k geschenk aannam.De ultvinding. van
de muizenval" of ander-e weldadige nieuwigheden verdrongen de kat
van ,.);laaTverheven p.laat s•Daar waar de mensch zijneigen baas
wordt,' z.ichz.eLfvt.o t toevlucht en baschermtng , waar hij zelf voor-
uit ziet,wordt iedere andere voorzienigheid, onncod i.g, met zijn
mondigheid een haogere voogdijsché1.plastig.De ffienschis een na-
ijverig.men sch ; Meedoogenloosonderschikt hijal'Le s vaan zijnbe-
langen:God en gebod!Moge een bepaling door haar trouwe diensten
,zich ook nog zoo'n oude of gewichtige autoriteit; verworven heb-
ben, ni.euwe, 'tegenstrijdigebehoef't.en degr-adee r-en de'goddelijke
instruktie tot meriache Lijke instelling ,het oude .r-echt. tot versch
onrecht.
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De bangmaking door afschrikkende strn: oog om oog, tand om
tand ,die dé H~br~eër als den schutspatroon van moreelen wan-

del gezalfd engeeerd had, hem zei de christen lichtzinnig het
respekt op.Hij had de zegen der vredelievendheid leeren kennen ,
bracht het ootmoedige dulden in het heilige land,bezette den
leegen tabernakel met den zachtmoedigen raad, om ook de linker
nog aan te bieden, wanneer de 're«hter genoeg oorvijgen heeft.
En in onzen,in naam nogwel christel~ken, maar inderdaad hoogst
onchristejljijken tijd, is het vereerde dulden reeds lang bui ten
buiten praktijk geraakt. ,ï" ,

Evenals ieder geloof zijrJ.''bijzohderen God,heeft Leder-e tijd
zijn bijzonder recht .lh zoover blijven godsdiehst"' en moraal met
de vereering van hunheiligdom'in'orde;maar arrogant worden de
gezellen,omdat 'zij zich breeder maken dan zij zijn, omdat zij, wat
tijdelijk f wat onder bepaalde omstandigheden goddelijk en goed
was, nu ook aan al de verdere verhoudingen als iets onovertref-
felijks, absoluuts, permanents zouden willen opleggen, omdat zij
met de heilzame remedie van hun individueele ziekte de kwak-
zal verij van een universeel geneesmiddel drijven, omdat zij over-
moedig "hun afkomst,vergeten.Oorspronkel~k schr~ft een b~zondere
behoefte de wet voor,'en dan moet de aan alles behoeftige
menseh op het 'smalle ~Dordvan deze orde dansen.Oorspronkel~k
is het werkelijk goede rechtv!1ardig, en dan moet sLechts het ge-
boden recht werkelijk goed zijn.Dat is 'het onverdragelijke :Het is
voor ,<levas t.gest eLde wet niet genoeg, om voor dezen tijd, voor
dit volk of land ,deze klasse of kaste rechtvaardig te z~n;
z~ wil~egeheele wereld domineeren, wil recht in het algemeen
zijn, zooais 'wanneer een pil medLkamerrt in het algemeen zou willen
zijn, goed voor alles, goed voor diarrháe en voor har-dLijvi.ghei.d,
Deze laatdunkende aanmat.Lgäng af te weren,9-~mhaan de pauwen-
veeren uit te trrekken'ç i s den zaak van den vooruitgang,die den
mensch over de ve+oorloofde grêns:heen brengt, hem de wereld
wijder maakt, voor zijn verdrukte belangen de' onthouden vrijheid
weder verovert.De verhuizing van Pälestina naar Europa ,waar
het verboden genot van varkensvleesch de kwade gevolgen van
kLaer-eh en schurft niet meer na zich sleept', verlost onze ,na-
tuurlijke vrijheid van een nu onzinnige, alhoewel eens goddelijke
beperking. Maar de voorui tgang trekt een'':God of recht niet het
galon af, om er anderen mee te behangen: dat zou ruil zijn en
geen aanwins't. De ontwikkeling verbant de overgeleverde heiligen
niet .uit het land;zij dringt ze' 'slechtp terug van den geusur-
p0~rden grond van,het a 1 g8 mee n e in hunb ~ zon der
veld. Zij neemt het kind' op én giet dan het bad leeg. Omdat de
kat den he i.Li.gen sxhijn verloreriheeft, omdat zij ophoudt God
te zijn, houdt zij nog niet op met muizen vangen, en alhoewel
de Joodsche geboden van' wassching op bepaalde t~den reeds lang
verdwenen z~n, bleef toch de reinheid nog in verdiende eer.
Slechts aan een zuinig beheer van de oude verdffienste danken
w~ den tegenwoordigen r~kdom der beschaving.De ontwikkeling
is evenzoo konservatief als revolutionair en vindt in iedere
wet evenveel onrecht als recht. '

Weliswaar bespeuren de aan de plicht geloovenden verschil
tusschen moreel en wettel~k recht;maar hun geinteresseerde
vooringenomenheid ~aat hen niet tot het inzicht komen,dat
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iedere wet oorspronkel~k moreel was en iedere bepaalde moraal
in den loop der ontwikkeling tot "jlootewet afdaalt.Hun begrip
bereikt andere tijden en andere k.lassen , 'alleen niet de eigen.
In de wetten der ChiheeliSenen laplanders erkent men chineesche
en laplandsche behoeften.Maar veel verhevener is het reglemü~b
van het burberl~ke leven!Onze tegenwoordige inrichtingen en
moraalbegrippen ~~n of eeuwige llatuur-en verstandTIaarheden of
permanente orakelspreuken van een rein geweten.Alsof niet de
barbaar ook een barbaarsch verstand,alsof niet de Turk een
Turk~_2,deHebreëer e~n Hebreewsch geweten zou hebbeh;alsof zich
de mensch naar het geweten zou kunnen richten,terwïl toch omge-
keerd het geweten zich naar den mensch richtl

ie de" bestemmïng van den mensch beperkt tot het God....
Li.ef'hebben en dienen, om naderhand eeuwt.guz.a li.gte worden, mag
de overgeleverde voorschriften van zijnmoraal geloovig als auto-
riteit erkelll1enen daarnaar wandelen. Voor wien daarentegen de
ontwikkeling, de vorming, de aardsche zaligheid van den mensch
doel is, hij zal de vraag,naar het bewijsstuk van deze superio-
riteit in het geheel niet ijdel v.i.nderr.He t bewustzijn van indi-
vidueele vr~heid versahaft ons eerst de tot den onversaagden
vooruitgang noodige meedoogenloosheid tegenover andermans :r;',e-
gel, verlost ons van het streven naar een denkbeeldig ideaa+"
naar een betere wereld in het algemeen en geeft ons aan de be-
paaLde praktische belangen van onzen tijd of irldividualiteit,
terug.Tegel~k echter verzoent het ons met de bestaande werke-
l~ke we ~ le w~ nlet:m~er besc ouwen als een mlS uKte re-
aT'tSatie van dat, wat z ij n m q est ,maar als regeling_v~
wé.f'eZijn kan 0 De ~ld is altijdgoed," " s oet zijn,en
moe niet eerder anders z~n voor het anders ~ordt.Waar de wer-
kel~kheid~de macht is, is per se ook het recht,d.w.z.de for-
muleering van het ~echtvaardige.Voor de machteloosheid bl~ft
in werkel~kheid geen ander recht dan eerst naar de overmacht
te streven~ en dan aan haar behoefte de geweigerde erkenning
te verschaffen"Evenals ons het bEgrip der geschiedenis de gods-
diensten, zeden, instellingen en beschouwingen van'het verleden

-n i ef slechts van de negatieve, belachelijke, verbruikte, maar ook
van de positieve, verstandige, noodzakelijke zijdetoont, wat ons
bv,de vergoding der dieren als bezielde erkelll1hghunner nuttig-
heid leert begrijpen; zoo toont ons het begrip van de tegenwoor-
digen tijdde bestaande orde der dingen niet alleen in haar on-
toereikendheid; maar ook als ve rsuandi.ge , noodzakelijke conclu-
sit,.;van voorafgegaae premissen.

c . Het
, ,

H ei 1 i ge.
In den bekenë.en zin:het doel'l).eiligthet middel, vindt

de ontvouwen th~orie der moraal 'haar praktiséhe Îormuleering.
Deze stelling dient, dubbelzilll1iggesproken,ons en de Jezuiten
tot gemeenschappelijk verwijt.De verdedigers der orde van Jezus
streven er naar om haar als kwaadwillige belastering van hun
klient voor te stellen.W~zullen tusschen de pant~en noch voor
noch tegen spreken)maar ons woord aan de zaak zelf leenen, de
leerstelld::ngals waar en verstandig vaststellen,haar in de
openbare meerling trachten te r.ehabilit.ee r-en ,



Tot het doen bedaren van de meest algemeene tegenspraak
zou het begrip genoeg moeten zijn1 dat middel en doel zeer rela-
tieve begrippen zijn,dat alle bijzondere doeleinden middelen en
alle middelen doeleinden zijn.Evenmin als een positief onderscheid
tusschen groot en klein, tusschen recht en onrecht, tusschen
deugd en ondeugd plaats vindt, evenmin kunnen wij tusschen mid-
del en doel positief onderscheiden.Apart, voor zich zelf, als
geheel beschouwd, is iedere handeling eigen doel en de verschil-
lende momenten, waarin ook de korste handeling gedeeld wordt,
zijnhare middelen.ln gemeenschap met andere handelingen is iede-
re bijzondere handeling middel, d8~ met zijnsgelijken een alge~
meen doel nastreefdLHandelingen zijnop zich zelf noch middelen,
noch doeleinden.Op en voor zich zelf is niets.Al het zijnis re-
latief .De dingen zijndat wat z:'jzijn, slechts in en door hun
bet.rekki.ngen,Omst.andi.gheden veranderen de zaak. In zoover iede-
re handeling andere handelingen naast zich heeft, is zij,middel:
heeft zijhaar doel buiten zich, in de gemeenschap; in zoover
echter iedere handeling afge~noten voor zich zelf is, is zij
doel, dat zijnmiddelen' in zich sLu.i.jr , Wij eten om te leven; in
zoover wij evenwel gedurende het eten leven, leven wij om te
eten •••Zooals het leven zich tot zijnfunkties, ZAO verhoudt
zich het doel tot zijnmi.ddeLen s Evena Ls het leven slechts het
inbegrip der levensfunkties is~ zoo is het doel inbegrip van
zijnmiddelen. et onderscheidtusschen middel en doel reduceert
zich tot het on ç ~l tussc en ~ ~i~onde~e en~aXgemcene.
En a a s räk everschillen reduceeren zich tot dit eene on-
derscheid,omdat de abstraktie-of d\:!onderscheidingskracht zelf
zich reduceert tot het v\:Jrmogentusschen het bijzondere en al-
gemeene te onderscheiden.Deze onderscheiding echter vooronder-
stelt mat6riaal, iets gegevens, e6n kring van zimnelijke verschijn-
sel.en, iets, waardoor zijwerkzaam wordt. Is deze kring op 'het
gebied der'handelingen of funkties gegeven,met andere woorden,
is een vooruit beperkt aantal verschillende handelingen het
voorwerp, zoo noemen wij dat algemeene :doel, en ieder meer of
mi.nde.rgroot deel van den kring, iedere bijzondere funktie
middel.Of de een of andere bepaalde handelffingdoel of wel mid-
del is, hangt, daar-van af 7 of wijhaar beschouwen als,geheel, in
betre~~ng tot,haar eigen momenten waaruit zijsamengesteld is,
of als deel, in betrekking van haar gemeenschap met andere ~àn-

',delwijzen.lnhet algemeen, van een standpunt, dat a 1 1 e mensche-
lijkehandelingen totaliter overziet, dat de totaliteit der men-
schelijke handelingen jz'otvoorwerp heeft, is er slechts een
doel: . '_ n s c h. e 1 ijk e hei 1 . Dit heil is het
doel aller doeleinden, doel jn, laatste instantie, is het eigen-
lijke,ware, algemeene doel, waartegenover alle bijzondere doel-
einden slechts middelen zijn.

Nu kan onze bewering, dat het doel het middel heiligt,ook
slechts voor een 0 n b e p a a 1 d doel 0 n b e p a a 1 d
geldig zijn.Alle bijzondere doeleinden echter zijneindig, bepaald.
Absoluut, onbepaald doel is slechts het menschelijke heil,een
doel,dat alle voorschriften en handelingen, alle middelen hei-
ligt, zoolang zijdaaraan onderrlanig zijn,dat hen ontheiligt, zoo-
dra zijaan zich zelf overgelaten,het niet me~rdienstbaar ~ijn.



Het heil is, evenals lett~rlijk, ook feitelijk de oorsprong en
grond van het heilige.Heilig is oVeral het huilza~e.Daarbij is
h\:t heil in het algeme-:!n, dat h~il, dat alle middelen heiligt,
niet als abat.r-aktie tI.; mi skennen , waar-van de we.rkeLijke inhoud
even verschillend is, als de tijden, volken of personen, die
naar hun heil z.oekerr.Mcnmoet rri et mi skennen , dat er tot de be-
paling van het hemlige of heilzame bepaalde omstandigheden noo-
d~g zijn, dat geen middel geen h2~deling op zich zelf heilig is,
maar eerst doorgegeven betrekkmngen heilig wor~t.Niet het do~l
in het algemeen, maar het heilige ,deel heiligt de middelen. Om-
e!1rtechter ieder werkelijk, bijzonder doel slechts relatief hei-
lig is, kan het zijn middelen slechts relatief 'heilig maken.

De oppositie, die men tegenqnze stelling in het veld
brengt, is niet zoozeer tegen haar zelf, als tegen een verkeerd
gebruik van haar gericht~Men weigert de erkenning, men staat de
zoógeriaamdeheilige doe l eénden isLecht s beperkte middelen toe,
omdat op den achtergrond het ,bewustzijn verborgen is, dat aan ,
deze doeleinden slechts een beperkte heiligheid toekomt.Aan
den anderen kant willen wij met de bewering dezer stelling
slechts z'eggen,dat de verschillende zoogenaamd heilige midde-
len en doeleinde niet heilig zijn, omdat de een of andere auto-
riteit,de ·een of andere uitspraak v~ een ,gesch~ift, van een
geweten of van een verstand ze heilig noemt, maar slechts dq.n
en daarom, slechts in zoover , als zij aan het gemeenschappelijke

'doel aller do é.Le i.nden en ml.dd eLen , als zij aan het menschelijk
heil beantwoorden.Onze 18er van h0t doel zegt in het geheel
niet, dat wij aan het heilige geloof Ll.ef'de en trouw, maar ook
n i e't omgekeerd, dat wij voor liliefde en trouw het geloof moaten
opofferen. Zij,spreekt slechts het ftü t uit, dat daar waar; het
opperste doeL door zinnelijke disposities of omstandigheden' ge-
geven is, alle tegenstrijdige middelen slecht zijn, en omgekeerd,
algemoen slechte Qiddelen door betrekking op een momentaan of
individueel heil mom~ntaneof individueele heiliging vinden.
'Naar vr-edeLievendhoid feitelijk als een heilzaam doel geliefd .
is, is d« oorlog Ç~n slecht mLdde l ,Waar omgekeerd de mensch
zijn heil in de oorlog zoekt, is moorden en verbranden een hei-
lig mid.d01Metandere woorden, ons verstand heef t nccd.ig voor
de e Lnd eLijke bepaling van het heiligt; gegeven zinnelijke ver-
houdingen off oi t.en als voor-onder-atel l ing jhet kan het heilige
niet i n h ~ t á 1 gem een, niet a priori, niet fi-
losofisch, ma~i slechts in h~t s p e c i a 1 '~t a posteriori,
sl ccht s empirisch bepalen.

'Te erkennen , dat het heil, van den mensch doel aller doel-
e i.nuen,heiligmaker: aller m.i.ddeLen is, ve rde r af te zien aan '
alle bijzondere bepàlingen, van álle persoonlijke ideëen 'Vandit

'heil en de fei tekijke verscheidenheid daar-van 'te erkennen, is
,teg~lijk begrij~en,;dat'de middelen in het algemeen niet verder
heilig zijn, dan het doel heilig is .Geen middel, geen handeling
is' positief heilig of heilznan.Al naar de omstandigheden en de
'relati~ is een en het zelfde 'middel nU'goed 0n dan slecht.
Een zaak is slechts daar go"' s . waar, haar gevolgen goed zijn,
slechts daarom, omdat het 0@ de -haar- resultaat, haar doel is.
Leugen e:n bedrog zijn slechts aar-omslecht, omdat hun gevolgen
ons slecht bekomen, omdat wij niet belogen eri bedrogen willen
wordtJYl.



80.
Waar het daarentegen een heilig doel geldt, wordt de op leu-
gen en bedrog gebaseerde schijnmanoeuvre krijgslist genoemd. Wie
vast in het geloof de kuischheid goed noemt omdat God haar bevo-
len heeft, met hem willen w~ verder ni0t str~den;wie echter de
deugd eert terwille van de deugd, en de ondeugd ter wille van
de ondeugd,d.w.z. om de gevolgen, die geeft tegelijk toe ,dat hij
de begeerte van het vlaesch aan het doel van de gezondheid ten
off8r brengt, met andere woorden:dat eerst het doel het middel
heiligt. .

Voor de christelijke wereldbeschouwing zijn de geboden van
haar godsdienst onbepaald absoluut goed, goed voor t~d en eeuw-
igheid, goed, omdat ~e christel~ke openbaring ze goed noemt.
Zijweet niet, dat bv. haar deugd par exce L'lenc e , de specifiek
chr i.ateLijke deugd der 'Onthouding haar waarde eerst tegenover
de bedorven heidensche weelderigheid verkregen heeft,t~enover
het verstand:i5ge, bedachtzame genot echter geen deugd meer is.
Z~ heeft bepaalde middelen, die voor haar zonder betrekking tot
hun doel WSld zijn en andere, die voor haar zonder batrekking
tot hun doel, slecht zijn.Zijmomt in Z;'OOVer:met recht tegen de ,
hier besproken ste],.lingop:

Het moderne christendom, dt: tegenwoordige l wereld heeft ,:e
evenwel dit geloof praktisch raeds lang afgelegd.Met den,mond,
wEliswaar noemt het de zi ek het evenbeeld Gods en het lijf een
stinkende mad en zak ; met de daad echter bewijst het, hoe weinig
ernstig de godsdienstige frases gemeend z~n.Het bekommert zich
w~inig om dat betere dèel en geeft aan het verachte lichaam ge-
heel z~n denken en trachten.~etenschap en kunst, de produkten
aller hemelstreken gebruikt men tot z~n verheerl~king, om het
~ostbaarte kleeden,lekker te voeden, zorgzaam te onderhouden
en zacht neer te vleien.Of men al in vergel~king tot ,dat eeuwi-
ge leven verachtelijk' van dit aar-d sche spreekt, toch hangt de
praktijk zes lange' weekdagen onvermoeid aan zijn genot ,terwijl
men den hemel ternauwernood Zondags een kort uur onoplettende
oplettendheid waardig keurt.Met dezelfde hersenlooze voortva-
rendheid komt dan de'zoogenaamd christel~ke wereld ook m 0 n -
del i n g tegen ons thema op, terwijl zijw e r k e 1 ij k de
meest gesmaalde middelen met het doel der eigen welvaart heiligt,
als argumentum ad hominem zelfs de prostitutie met staatsmidde-
len gedoogt.Wanneer de Kamers van onze repreBentative staten
de ~ianden hunner burgerl~ke orde met standrecht en deportatie
er ondèhouden en deze misdaad tegen de veel geprezen spreuk
"wat gij niet 'wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander
niet" met het openbare heil, of hunne echtscheidingswetten
met de burgerlijke welvaart moti veeren ,dan wordt hè er-nee fei te-
l~k erkend, dat het doel het middel heiligt.En wanneer ook de
burgers aan den staat rechten verporloven,die zij zelf zich n i et
veroorloven, dan zijn het toch o.okin den zin van onze tegenstam--
ders sleéhts de afgestane eigen rechten van z~n onderdanen.

Weliswaar, wie in de burgèrl~ke wereld leugen en begrog
als middel van verrijking, zijhet dan ook met het doel van wel-
dadigheid ergens adders, gebruikt, of als de heilige Krispinus,
leer steelt om voor" arme mensenen schoenen te maken, die heiligt
zijn middelen niet met zijn doe.lç omda t voor haar-t n i Lc voor- de bur-
gerl~ke orde)het doel niet,of slechts nominaal,wel in hetalgemeen,
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maar niet in het bijzonder ,n iet i n het a a n g e -
h a aid e g e val heilig iSjomdat de weldadigheid slechts
een doel van 0 n d.e r ges c hik t e heiligheid is,die
t e gen 0 ver h a a r h 0 0 f d ~ 0 e t, d B b u r
g e r 1 ijk e 0 r d'e slechts een middel mag zDn, dat, waar
het zich tegen deze zijnbestemm~ng verzet,daardoor ook den
naam van een geed,doel verliest, en zooals gezegd, kan het .doe:]..,
dat slechts onder voorwaarden heilig is, 90k slechts onder de-
zelfde voorwaarden zijnmiddelen heilig maken.De niet kwijt te
schelden voorwaarde van alle gaede doeleinden' is het heilzame,
dat, mag men het op ~hristelijke of heidensche, op feodale of
burgerlijke manier zoeken,. altijd den eisch stelt, dat aan het
als wezenlijk en noodzakelijk beschouwde het onwezenlijke en :inin-
der noodzakelijke ondergeschikt moet worden, terwijl daarentegen
in het aangehaalde geval ·de hooger geschatte eerlijkheid en bur-
gerlijke rechtschapenheid aan de minder hooggeschatte weldadig-
h8id opgeofferd zou worden. 11 Het doel heiligt het middel."is niet
andere wooràen, de winst moet als .in de ekonomie, zoo ook in de
ethiek het aanleg-kapitaal rendabel maken. Zoo ook wanneer men
de bekeering van het. ongeloof een goed doe1 en de geweldmaat-
regeLen der politie een slecht middel noemt, bewijst dat niet
tegen de waarheid van de stelling,maar voor een verkeerd gebruik.
Het middel ts niet-heilig, omdat het doel niet .goed is, omdat
de ge-~elddadige bekeering geen heilzaam, veeleer een doel des
onheils ,der huichelarij is ;omdat dat een bekeering is ,die niet
den naam van bekeering ver.dient of het geweld een middel is,

.wanrhier ni de naam van middel bijpa...§t.Wanneer voor j)ns eeli'
gewelddadige bekee' en hou~en ijzer even gekke dingen ~jn,hoe
kunnen w~ dan met zulke gedachteloosheden,zulke onzinnige woord-
verdraaiingen, zulke dialwktiscne streken e~ sofisterijen,tegen
een feitelijk algemeen erkende waarheid ingaan!Ook de jezuletische
middelen, streken en intriges , vergift en moord ?,ijnvoor ons
slechts daarom onheilig, omdat voor ons het jezuietische doel,
b ,v. de uitbreiding, verrijking en verheerlijking van de orde

'wel een nevendoel, dat de onschuldige preeken...gebruikenmag,
maar geen ~ n b e p a aid he~lig doel, geen doel a tout prix
is,.waar-aan wijmiddelen zouden toestaan, die ons eem meer wezen-.
lijkdoel, b.v. de -openbare of lichamelijke veiligheid zouden doen
missen .Moor'd en doodslag zijnvoor ons als indivá.dueeLe handelin-
gen onzedelijk, omdat zijgeen middelen van ons doel zijn, omdat
wijniet voor de wraak of roofzucht, ni~tvoo:b willekeur en . .
eigenmachtige handhaving van het rechterambt, maar veeleer voor
wet t i.ghei.d en de meer onpartijdige beslissing van den staat ge-
disponeerd zijn.Wanneer wijons echter als jury constitueeren
en de gevaarlijke misdadigers met strop en bijl onschadelijk maken,
is dat dan'niet uitdrukkel~k:het doel heiligt het middel?

Dezelfde menscheh, die er zich op beroemen, reeds sedert
eeuwen met Aristoteles, d.w.z.· met het autoriteitsgeloof ge-
broken te hebben en alsgevolg daarvan in de plaats van de doode,
overgeleverde,-de levende, zelferkende waarheid zetten, vinden
wij in het behandelde voorbeeld in volle tegenspraak met hun ten-
dens. Bij een ~luchtige g.ebeurt~nis, al wordt zij.ook door een ge-
loofwaardige getuige verteld, blijft men toch getrouw aan de
grondstelling der gewetensvrijheid,d ,w. z _wat, de verteller pot-
sierlijk en kluchtig n0emt,mag de toehoorder ernstig en fataal
vinden.I'. '
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Menweettusschen de gebeurtenis en har-en subjext i.even indruk
te: ondcr-scheiden ,wc!lke laatste meer de verteller dan zijn~on-
derwerp karakt<2ris80rt. Bij gG@dedoe Le i.nden en slechte midde-
len daarent~gun wil m8n het verschil tusschen het objekt en
de sub j ek't i.eve bepaling daarvan , .die; ove r-a.l,anders he t oogmerk
is van a.LLe kritiek ,bui ten be schouwi.ng Lat.en s DoeLei.nden,als de
we Ldad i.gheLd , de bekeer-Lng van ongeloovigen enz. ,noemt men zon-
der meer, a priori" gedacht.eLooa goed en heilig, omdat zij dat
~ r gen s H n d e .r- s gewee st zijn çofschoon hun 1 e ven -
de indruk in de .aangehas.Lde gevallen het. juiste tegendeel be-
wijst, en men verwondert z i ch achteraf, .dat de onrechtmatige
titel de onrechtmatigheden der privilegies achter zich aan
sleept~ . . .

Het predikaat goed of heilig verdient in de praktijk
s.lechts dat doel,dat zelf een middel, een onderdaan van het
doela11er doeleinden, van het heil ,is~Daar waar de mensch zijn
heil in het burgerlijke leven, in produktie en handeLzi.n het on-
ge,stporde bezît van goederen zoekt ,snijdt hij zich in de lange ..
vi.nger s met het gebod"gij .zult niet. stelen" ,waar daar-errt.egen, :
als ,bij de SpartaneD;, strijd het. hoogste goed is en doortrapt- !

he i.d. de. noodzakelijke e i.gensohap V8;Il een goed. strijder, gebruikt.
men de spïtsboeverij tot het verkrijgen van slimheid, sankti.oneert
de diefstél.l als middel tot het doel.Om nu den Spar taqn ,uit te
sche Lden j dat. hij een strijder en geen klein burger was ',is de
w~rk~lijkh~idontk&nnen, is ontkennen, dat ons hDofd nièt geroe-
pen is em de feitelijke toestanden van de wereld te remplaceeren,
maél:rem t e begrijpen,dat een tijd, een volk, ·een ;i.ndi.vidu altijd
dat is, wat he t onder de gegeven oms~ighe.de:n z. ij n kan
en daarom ook ~ ij n moe t •
, ..... 'iyianneer wij'met den zin"het d0t31heiligt het 'middel, "de

heerschende b8schouwing op haar kop zetten, dan is dp.t geen te
be.rispen indiv),du.e0.le .liefhebberij voor paradoxen, maar hetk~-
s.::kwènt0 gebruik van de filOs.ofi.s.che we't.en.schap ,De Jil.o~.cûiels
te voorxschîjn gekomen uit het gel-oof aan een dual:lstische te'ge'ri-
ste'lling trus achen God en vilereld.tus~ch.eu ~icll.a..amen zi.eL, tus-
schen ge\;,~sten vLeo sch ç't.usschen hoofd en zin.t1UischJn denken en
zijn, tusschen het algem8<:;ll8en het bijzondere .De opsJf..oringvan
d~z0 tegGnàtelling vertoont zich als haar doel ofà:(:sgeheel .
resultaat van de filosofische navorsching.De filosofie vond
haar. einde in de kennis, dat het goddelijke we re Lsch en het we-
reldsche goddelijk is, dat de ziel tot het lichaam, de geest tot
het v l.eesch , het denken tot het zijn, het verstand tot de zin-
tuigen geheel zoo staat , als de eenheid tot de menigvuldigheid
of als het algemeenë tot hetbijzondere.De filosofie is met de
dwalende vooronderstelling begonnen, dat uit de een, als de
eer-st e , de 'twe e , dr-i.e , vier, het veelvuldige als iets opeen-
vo.Igenás te voorschijn gekomen zou zijn.Zï eindi d~ .me't'de kennis,
dat de waarheid of werkelijkheid deze VoOrondèrstelling op haar
kop zet;d~t de ve~lvormige w8rkcl~kheid, de zinn~l~keveelvul-

. _iglieid ,',llet bijzonder-e het ee:r:ste is ; waaruit nader-hand de
m~nschelijkehersenfun.ktic; he t tbegr-Lp der eenheid ef algemeen-
heid afleidt. '

Gec!nuitkomst der we t.cnschap staat in v~rg'21ijking tot
de ui tgae,f vanigen i e en scher-pz tnm.ghe i.d,die deze eene kleine
spckuLatLeve vrucht gekost heef t . "



Maarvook geen wet erischappeLijke nieuwigheid vindt zulke oude
dLepgewo.r-teLde hi.ndc rn i.saen voor ha:r(ierkl3nIüng.Alle met het
resultaq..t der filosofie onbekend<::hoofd.C:nworden .bo;:;heerscht
door h~t oude geloof aan de werk~lijkheid van e~n echt, waar,
algemeen heil, waarvan de ontdekking alle onechte', schijnbar-e,
bijzondere heLLi.gdommente schande zou maken;' terwijion s de
kennis van het denkproces het gezochte heil als een produkt
van de hersens leert kennen, dat .j'uist, omdat het een algemeen
d.w.z. abstrakt heil zijn m 0 ~ t ,'geen zinnelijk of werke-
lijk,d.w.z.bijzom.der .heLl. z ij n. k rj..n • In het geloof aan een
totaal' onderschaid truaschenre ch't en onecht hèil' wordt de onwe-
tendheid geman.Lf'e.at.eer-dover den g'ang van geestelijke operaties.
Pythagoras nam het, eetal als het wezen der dingen.Had de Griek
dit wezen' der dingen als hoofd-of ,verstandsding kunnen kènnen'
en het getal dan als het wezen van het ,verstand, als den ge-
meeriachappeLijken of abstrakten inhoud van al het geestelijke
doen bepaald,dan zou al den strijd gespaard zijn geworden, di.en
men sedert dien tijd over de verschillende vormen' dèr absoLutie
waarheid; over de "dingen op zich zelf"gcvoerd heeft.

, Ruimte en tijd aijn de algemeene vormen der wer-keLijkheLd,
of de werkelijkheid bestaat zooals bo;:;kendis in de ruimte en in
den tijd.Als gevolg daar-van is ieder we'rkelijk' heil plaatselijk em
tijdelijk en ieder plaatselijk en tijdelijk heil werke Lijk.De- ver- "
schillendste he i.Lz.aamhedenzijn, in zoover zij heilzaam zijn,

, slechts volgens hun wijdte en br eedt e ,vo~gens het, kwantum van
hun uitbreiding,volgens h~t aantal verschillend.leder heil,
zoowel het 'ware als het vermeende , is aan ons door' het' zinne- '
lijke g e v 0 e 1, door de praktijk, niet door het ver ';';"
s' t a' n d gegeven~De pr akt.ijk echter geeft aan verschillende "
menschen en verschillende tijden de tegenstrijdigste' dingen als
.he-i Lzaam,Wat hier .hei L is, Ls daar onheil en bmgekeerd. Voor "
de' kennis of'<het verstand blijft daarbij, geen andere taak over,
d.ani de ze door zinnelijke aandoening gegeven heilzaamheden, al
naar dè verschillende personen en tijden, aan wie, of volgens
de verschillende graden van intensi tiei.t, waarin zij var-schijnen,
t e teil enen dus het kleine van het groote, het onwe-

_ zenlijke van het .wez.enl.ijke , het bijzondere van het algemeene te
onderscheiden.De rede kan ons het ware heil niet àutokratisch
voorschrijven, maar slechts uit een zLnneLijk gegeven kwantrum'
he.ilzaarnheden het volgens het aantal meest eç grootste' of al-'
gemeenste optellen~Dat echter moet niet vergeten worden, dat

,de waar-heLd eener zoodanige kennis of cptiel ld.ng , op bepaalde,
gegeven vooronderstellingen berust ~U1 ,. ,t ver eefs het og~n om
het ware heil 'in het algemeen te willen zoeken!Praktisch met
sukses wordt het onderz-oèk pas, wanneer 'het er in berust het
bepaaldç heil van,een bepaalde partikulariteit t~,kennem.Het
algemeene is slechts mogelbk binnen 'gezette grenzen.Daarin ech-
ter stemmen d..:;verschillende bepaà Lngen'van het heil overeen,
.dat het ovcr-al heilzaam ia om het kleine aan' het groote~,' het
onwezenlijke aan het wezenLijkevop te of'f er-en," én niet omgekëerd,
In zobver als deze stelling goed is, is het verder cok+goed , .
dat wij voor het goede, doel van het gr-ooce heil het sLechtie niid-
dli:l van een klein onheil gebruiken of verdragen j'dat het doel de
middelen heiligt. ' ,
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Wanneer m~n lib8raal geno~g was, om i0der op z~n manier zalig
te laten worden, dan zouden de tegenstanders van onze beschou-
wing zich gemakkelijk van haar waarheid overtuigen.Maar LnpIaat.s
hi~rvan volgt men den gewon en weg der kortzichtigheid en maakt
zijnprivaat standpunt tot het universeele. Het eigen heil noemt
men het e.Ll.eenware en het heil van andere.volken, tijq.eneh
omstandigheden een misverstand, evenals iedere kunstrichting
haar subj~ktieve smaak voor o~jektieve schoonheid uitge8ft,
miskennend, dat de eenheid slechts een zaak van de idee, van
de gedachte " maar de zaak der werkelijkheid veelvuldigheid' is.
Het werkelijke heil is veelvuldig en het ware heil slechts" een
subjektieve keus,dat, evenals de grappige geschiedenis, ergens
anders ook een anderen indruk maken, een onwaar heil zijnkan.
Wanneer_Kant of Fichte of een andere filosofische partikulier
lang en breed de bestemming van den mensch behandelt en het
vraagstuk dan tot volste tevredenheid van hem zelf en van z~n
auditorium oplost, dan .z~nwijtegenw00rdig toch bedreven ge-
noeg om te.weten, dat men op den weg van het spekulatieve on-
derzoek weI zijneigen begrip van de bestemming van den'mensch
kan definieeren, maar geen onbekend, verborgen objekt ontdek-
ken.Aan de gedachte, aan het verstand moet het objekt gegeven
z~n;z~n arbeid is het oordeel,de kritiek;het mag onderscheiden
tusschem het ware en onware hei Ij maar- moet zich ook zijngren-
zen herinneren, zich herinneren;dat evenals het zelf, ook deze
onderscheiding f)ersoonlijkis ,die niet langer en verder geldt,
dan anderen van hetzelfde voorwerp denzelfden indruk ontvangen.

'Demensc eid is een idee, de mensch echter is telkens ~
een bijzondere per-aoori.Fi] el , .rehaar eigenaardig leven slechts
in hBar eigenaardig element vindt,daarom slechts uit persoon-
lijkemotieven zich aan de algemeene ~et ond~rwerpt.Het offer der
ethiek is,'als het offer van den godsd.ienat , slechts een schijn-
bp..re~êlfv8rloochening met het doel van verstandige zelfzucht,
een uitgaaf met het plan tot grootere.w.LnstsDe zedelijkheid ,
die haffi'naam verdient en·niet beter gehoorzaamheid genoemd zou
moeten worden, k~ slec~ts door het kennen van haar waarde,van
haar heilzaamheid, van haar nuttighei.d tot beoefening momen.
Uit de verscheidenheid der belangen volgt de verscheidenheid
de:r ..p@.rtii!34.ui~de verscheidenheid van het doel de verscheiden-
heád der middelen.Bij minder gewichtige vr-aagat.ukkénbetoogen
dit ook de vertegenwoordigers der abso.lutemor2.al.

Thiers vertelt in zijngeschiedenis van de Fransche re-
volutie van een b~zondere situatie uit het jaar 1796, waar den
~atriotten de openbare macht en den Royalisten de revolutionai-
re agitatie behoorde,dat daar de part~gangers der revolutie,die
voorstanders van de onbeperkte vr~heid moesten z~n,repressieve
middeLen verlangden, en de oppositie, die in het geheim meer
naar de monarchie daa naar de republiek neigde, voor onbeperk-
te vrijheid stemde. Il Zoozeer worden de partijen door .hunne belan-
gen geregeerd",is z~n laatste opmerking daarover,als ware dat
een.anomalte en niet áen natuurlijk noodzakelijke,niet te ontgane
loop der wereld. Wanneer het daarentegen gaat om de fundamenteele
wetten der burgerl~ke orde,dan z~n de moreele vertegenwoordigers
der heerschende klasse zelfzuchtig genoeg,om harèafhankel~kheid
van hunne belangen te loochenen en ze voor eeuwige metafysresche
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wereldwetten , de steunpilaren hunner bijzondere heerschappij
voor e~uwige steunpilaren der menschheid, hunne middelen voor
de alleen heilige en hun doel als het eene geldige voor te stel-
len.

Het is een onheilige bedriegerij, den diefstal aan de
meriache Lijkevrijheid,een poging tot stilzetten der geschi.éd=
kund i ge ontwikkeling, wanneer een tijdof klasse zoo hare apar-
te doeleinden en middelen voor het absolute heil der menscl!illeid
uitgeeft.ln de zedelijkheid dokumenteert men oorspronkelijk de
belangen,als in de mode de smaak, om dan naderhand, even als
hier het kleèd,daar de handeling aan het voorgeschreven voor-
beeld aan te passen.De macht oefent hierbij noodzakelijk,terwille
van het eigen leven, dwang uit en dwingt de wederspannigen tot
onde.rwer-p.Lng , Belang en plicht zijn,'alhoewel niet juist synonie-
me, dan toch nauw verwante uitdrukkingen.Beide gaan zijop in
het begrip van het heil •.~Het belang is meer het konkrete, oogen-
blikkelijke, tRstbare heil; de plicht daarentegen het verdere,
ook op de toekomst bedachte, algemeene heil.Wanneer het .belang
naar de naaste, grijpbare, klinkende W€ÜVaHrt van de geld~i:del
vr-aagf;verLangt.. de plicht daar-errt egen , dat wijniet slechts een
deel,ook het gehet=;l,nietslechts het tegenwoordige, nHRste,ook
het verre, toekomstige, niet slechts het lichamelijke, ook het
ge0stelijke welzijn in het oog houden.De plicht bekommert zich
ook om het h~rt, om de sociale behoeften, de toekomst, het
zieleheil, kortom om de belangen in het geheel en prent onS" in,

.ons van het overtollige te onthouden,-om het'noodzakelijke te
verkrijgen en te behouden.Zo.o is uw plic.ht uw belang en uw be-
lang uw plicht.

l{anneer zich onze ideëen aan de waarheid of werkelijkheid
en niet omgekeer-d de waar-he i.d zi.ch Hem onze ideëen moet aanpas-
sen,dan moeten wij de veranderlijkheid van dat wat rechtvRar~dig,
heilig en zedelijk is aLs natuurlijk, no odzRke lijk.en waar erken-
nen,en de persoonl~kheid ook theoretisch de vrijheid laten,die
zijzich praktisch niet ontnemen lHRt,te erkennen dat zijeven
als tot nu toe zoo ook verder vrijis ,de wet volgens hRarbe-
hoefte en niet volgens vRge, onreëele en onmogelijke Hbstrak-
ties , als r-ecrrcva-crd i.gnei.d cf zedelijkheid,te vormen. Wat is recht-
va<:=trdigheid?Hetbegrip vah dan, \NRtmen voor rechtvaardig houdt,
een individueel begrip dus, dat bijverschillende personen een
verschillende gestal te aannaenrt,In werkelijkheid zi jj n e r
slechts enkele, bepan Lde , bijzondere rechten en dan komt de
mensch en trekt daaruit het begrip der rechtvRardigheid, even-
als hijuit de verschillende houtsoorten het begrip van hout in
het ~lgemeen genomen heeft of uit de m2terieele dingen de idee
der ffinterie.Evenonwn2r, ofschoon Z8èr verspreid, als de beschouwing
iS', dat'd~ mntericcle dingun uit of" door middel van de materie be-;-:ataán"evc:n onwaar is het geloof ,als zouden de mc.r-eeLe of bueger-Lij-
ke wetten,uit de idee der rechtvaardigheid voortgekomen z~n.

Het zedelijke verlies, dat onze realistische of, zoo men
wil, materi~listische beschouwing met zich brengt,is zoo groot
niet als het lijkt.W~ behoeven niet te vreezen, dRarom van soci-
ale m8nschen wettelooze kanibalen of kluizenaars te worden.
Vrijheid en wettelijkheid zijnnauw verbonden door de behoefte der
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kamer-aadechappe.Lijkhe.i.d,ter wille waar-van wij genoodzr.akt.zijn,
naast ons ook ander-ente laten leven.Wie zich door zijngeweten ,'/
of andere spiritueel-z8del~ke motieven ve~ onwettmge daden- :
onwettig in denruimsten zin van het woord -laat afhouden, is.
of slechts ~,~ zeer zw~kke verzoekingen blootgesteldoÎeen zoo
tam karRkter, dat de natuurl~ke en wettel~ke straffen meeT dan
toereikend zijnom hem in de voorgeschreven grenzen t é' houden'.
Waar z~ hUIl dienst weigeren, is ook de moraal een middel zonder
kracht; anders zou z~ in het geheim op den geloovige dezelfde
restriktie uitoefenen, waarmee de openbaarheid den geloovige
terughoudt, terw~l w~ inderdaad meer geloovige spitsboeven dan
ongeloovige roovers vinden.Dat dè wereld, die i n wo ö r -
d d n zooveel sociale waarde aan de zedel~kheid hecht,f e -i -
tel ~ k van onze meening doordrongen is,bewijst de grootere
oplettendheid, die mj aan het strafwetboek en aan de politie
schenkt •

Ook geldt onze strijdniet de zedelijkheid, zelfs niet eens
een bepaalde vorm van haar,maar slechts de arrogantie, die haar
b e p ~ a 1 den vorm tot den abs 0 1 u ten , tot zede- ,
l~kheid in het algemeen maakt Vn' erkennen de,zedel~khyid ,als
ecmwig he lLi.g , in zoover daaron er consideraties te'verstaan
zijn, l d"'0 mensch aan zich zelf en aan zijnmede-menschen tot,
he~ deel van het wederz~dsche heil verschuldigt is.Maar de ma-
niër,den graad van deze consideraties te bepalen, behoort tot
devr~heid van h8t individu.Dat daarb~ de macht, de heerschen-
de klasse of meerderheid haar speciale beho~furi als voorgeschre-
ven recht doet gelden, is even noodzakel~k als'de'mensch het
hemd nader is dan dG rok.Dat echter daarom het vqorgeschreven
recht voor absoluut recht, voor' \Jenonoverkomelijke grens der
menschheid gehoud0n wordt,dunkt ons hoogst OVerbodig en zelfs
schadel~k voor dader ,toekomst zoo noodzakel~ke energie van
den vooruitgang. "
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