
PROBLEMEN UIT DE MORAALPHILOSOPHIE 

Wie nadenkt over prohlemen der moraal of zelfs, meer in 
't algemeen, over problemen in verhand met de menselijke gedra-
gingen, geeft zich rekenschap van het hestaan van een particulier 
verschijnsel, waarvan de analyse toelaat de meest verscheiden pro
blemen van elke philosophie der handeling te belichten. Dit fun
damenteel verschijnsel is dat der keuze. 

HET PROBLEEM VAN DE KEUZE 

Elk alleen maar theoretisch onderzoek zou k u n n e n leiden tôt 
een twijfelend besluit, want niets verplicht ons een categorisch 
besluit te trekken ui tgedrukt in een „ ja" of „neen". W i j kunnen 
ons antwoord al t i jd voorbehouden en meer t i jd vragen om de aan
gelegenheid verder in te studeren. 

Het geval doet zich anders voor, wanneer het over practische 
problemen gaat. H ie r is een keuze noodzakelijk. 

Wanneer ik op een namiddag wil gaan wandelen moet ik, b i j 
benader ing althans, de weg kiezen, die ik zal volgen, want ik kan 
in enkele uren niet overal naartoe gaan. Wannee r ik te lang 
aarzel, zal de namiddag voorbijgaan met het onderzoeken van al 
de mogelijkheden, die voor mi j liggen, en dan zal ik verplicht 
zijn thuis te bli jven. 

Wanneer ik geen besluit kan nemen in zake het al of niet 
aankopen van een paar nieuwe schoenen, zal ik waarschijnl i jk lan
ger met mi jn oude gescheurde blijven rondlopen, d a n ik aanvan
kelijk had gewild. Zo ik twee vrienden heb, die elkaar niet meer 
willen ontmoeten en ik m i j afvraag, met welke van de twee ik mi jn 
avond zal doorbrengen, kan ik mi jn keuze niet bl i jven uitstellen, 
want het ogenblik zal komen, waarop geen van beiden nog vrij zal 
zijn. Gij kent de geschiedenis van de ezel van Bur idan , die gestor
ven is van honger en dorst, terwijl h i j op even sterke wijze werd 
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aangetrokken door de verlokking van water en haver en niet kon 
beslissen, of h i j eerst zijn dorst lessen moest ofwel zijn honger 
stillen. He t is mogelijk, da t voorgaande geschiedenis louter verzin-

. sel is ; toch ken ik er een, die waar is : een persoon vraagt zich 
sinds 25 jaar af, welk model van s.tortbad h i j in zijn badkamer zou 
laten plaatsen en gedurende al die 25 jaren heeft h i j een stortbad 
moeten derven, omdat h i j er niet kan toe komen, een beslissing 
te treffen, die hem zou bevredigen. 

In feite leven wij in de ti jd : elk ogenblik, da t aan overleg 
besteed wordt, is bijgevolg voor de handel ing verloren en, zo het 
vaak nodig is overleg te plegen, alvorens te handelen, is het nood-
zakelijk, da t het overleg, zolang het niet beschouwd wordt als doel 

\̂  op zichzelf, niet in de plaats treedt van de handeling, die het moest 
bepalen. Inderdaad, gezien het overleg zelf in de t i jd verloopt, 
kan het de tijd, bestemd voor d^^igenl i jke handeling, inkorten en 
de handel ing op die roanier zelfs onmogelijk maken. I n deze zin 
is het „niet kiezen" een zekere stand van zaken bestendigen en 
hiermede dienen wij rekening te houden, b i j het bepalen van de 
d u u r van ons overleg. 

Voorgaande beschouwingen bewijzen, dat onze keuzebepalin-
gen niet alleen voortvloeien ui t een staat van behoefte en dat zij 
niet alleen voortsprui ten u i t het feit, dat onze behoeften belang-
ri jker zijn dan onze midde len om daaraan te voldoen. Zo het waar 
is, da t kiezen een verzaken is en onze zwakke financiële middelen 
ons tôt menige keuze op economisch gebied verplichten, dan over-
schrijden de keuzemogelijkheden dit gebied en het is, voor een 
groot gedeelte, wanneer zij bui ten dit domein treden, da t zij de 
moralist interesseren. Zeer dikwijls moet er gekozen worden tussen 
een genoegen en een plicht , zonder dat daarbi j motieven van eco-
nomische aard te pas komen. 

Door het feit, d a t ons bestaan zich uitstrekt in de ruimte en 
in de tijd, da t onze act iemiddelen altijd in verschillende opzichten 
beperkt worden, k u n n e n wij niet handelen zonder te kiezen. 

He t is zeker, da t elke keuze niet hetzelfde belang heeft . Er zijn 
er, die heel ons leven verbinden, zoals de keuze van een loopbaan, 
van een echtgenote, van een politiek of religieus ideaal ; andere 
daarentegen, werken slechts enkele dagen of enkele u r en op ons 
in, zoals de keuze van een vacantieverblijf of van een ontspanning, 
die ons toelaten zal enkele ogenblikken op aangename wijze door 
te brengen. Er zijn keuzen, die maar kleine bijkomstige uitgaven 
meebrengen : het kopen van wat f rui t of een glas bier ; andere 
kunnen ons het leven of onze reputatie kosten ; en hier denk ik 
aan zekere tragische wisselvalligheden, welke aan weerstanders te 
heurt gevallen zijn, die door de gestapo gefolterd werden. — Een-
maal de keuze bepaald, wordt er b i j de handel ing gewoonlijk niet 
meer getwijfeld, soms nog wel aan de middelen om onze beslissing 
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ui t te werken en om de techniek te gebruiken, waardoor wij het 
ons voorgestelde doel het best kunnen bereiken. 

In feite echter vereenvoudigen wij ons leven, door een groot 
aanta l keuzen, waaraan wij geen belang hechten, uit te schakelen. 
Ofwel laten wij dan onze keuze aan anderen over, ofwel handelen 
wij op een min of meer automatische wijze, onder de invloed van 
een gewoonte of een traditie, die wij volgen zonder er veel over na 
te denken. De meeste mensen laten de zorg, om h u n menu samen 
te stellen, aan anderen over en nemen aan op een bepaald uu r te 
eten. Werk en rust, ontspanning en lectuur, en zelfs de uitingen 
van religie en politiek worden bi j een groot deel van onze mede-
mensen geregeld gelijk de wijzers van een uurwerk, dit ailes b.v. 
door de eisen van h u n patroon en door de gewoonten en tradities 
van familie en milieu. Heel vaak trouwens, kiezen anderen in onze 
plaats. De ouders beslissen over de wijze van oovoeding van hun 
kinderen, in zoverre familietradities of politieke autoriteiten niet 
elke bekommernis desaangaande aan de ouders ontnemen. Het 
zijn parlementsleden, die erover beslissen, hoeveel t i jd elke jonge-
l ing aan zijn militaire dienst zal besteden, terwijl de legeroversten 
beslissen over de vorming van de jonge recruut. In ons régime 
van min of meer geleide économie zijn het anderen dan wij, die 
beslissen over onze aankopen in en leveringen aan het buitenland, 
over de pr i js van onze bezittingen en diensten, over onze bevoor-
rad ing in allerlei producten. 

Al deze reglementeringen, die ons opgelegd worden, al onze 
gewoonten en tradities, al de beslissingen, die ons voor een lange 
te rmi jn b inden en die wij niet meer in overweging nemen, geven 
ons de indruk, da t de gevallen, waarin wij nog te kiezen hebben 
zich betrekkeli jk zelden voordoen in ons bestaan. Dit vloeit hieruit 
voort da t wij er ons alleen van bewust zijn een keuze gedaan te heb
ben, wanneer een overleg of een weifeling aan onze keuze is vooraf-
gegaan. Door de verschillende mogeli jkheden, die voor ons staan, 
n ie t te kennen, kan bi j ons immers elke aarzeling uitblijven, tôt 
op zulke hoogte zelfs, dat wij een handel ing als normaal, als onver 
m i j d b a a r of als de enige mogelijke zullen beschouwen, terwijl er in 
werkeli jkheid verschillende andere hadden kunnen in de plaats 
treden. 

Hoeveel personen beseffen, da t h u n levenswijze van h u n eigen 
keuze afhangt , evenals het milieu, waarin ze verkeren, de bladen 
die zij lezen en de godsdienst die zij be l i jden? In feite handelen 
deze mensen, alsof er geen keuze bestond, omdat de mogelijkheid 
op een andere manier te werk te gaan, niet in h u n geest opkomt. 

Nergens anders moet de verklaring gezocht worden voor het 
conformisme, da t steeds de grote massa de r mensen gekenmerkt 
heeft . Dit tôt hoogste goed voor de sociale saamhorigheid. 

Dat conformi.sme was veel kenmerkender voor de primitieve 
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maatschappi jen dan voor de moderne, waar de individualiteit van 
elk menselijk wezen meer gelegenheid kri jgt zich te openbaren 
door keuzen, die aan dat wezen eigen zijn. 

Juis t d i t kiesvermogen onderscheidt ons van een voorwerp, 
da t beheerst wordt door physicochemische wetten; het is ook het 
vermogen, om al het automatische te vermijden, waardoor onze 
vri jheid gegrondvest wordt en waarui t onze verantwoordelijkheid 
voortspruit . Daardoor ook wordt het ons mogelijk verdiensten te 
verwerven of vergissingen te begaan, wat van ons morele personen 
maakt . He t is duideli jk, da t er b i j het doen van een keuze, morele 
problemen opduiken. Deze keuzebepaling is het, die ons zal toe-
laten te begri jpen wat „philosophie der waarden" is. 

Wannee r wij nu practisch onze keuze in een bepaalde rich-
ting willen leiden, wanneer wij ze ui t gelijk welk oogpunt willen 
beoordelen, religieus of moreel, aesthetisch of economisch, dan 
moeten wij he t bestaan aannemen van criteria, die zouden toelaten 
te bevestigen, da t zekere keuzen te verkiezen zijn boven andere, 
da t deze keuze geg^ond is en gene niet, da t er op dit gebied geen 
volledige willekeur bestaat, een willekeur die de bepaling van het 
schone en het goede, van he t rechtvaardige en het eerlijke aan 
ieders gril zou overlaten. 

Wannee r wij het bestaan van zulke criteria aanvaarden, 
worden wij er door het feit zelf toe gebracht de waarden te beves
tigen waarop zij steunen. 

Zi jn deze waarden absoluut en hangen zij van geen enkel 
onderwerp af, hetwelk ze zou k u n n e n bevestigen ; of zijn zij betrek-
kelijk en spruiten zij voort ui t een betrekking tussen het onder
werp (oorzaak) en he t voorwerp (gevolg) ? Werden zij gegrondvest 
door een goddeli jk decreet of zijn zij de u i tdrukking van zekere 
na tuur l i jke s tructuren ? K u n n e n zij verklaard worden door een 
sociale d rukk ing of door de individuele behoef ten van elk mense
lijk wezen ? Al deze problemen maken he t voorwerp ui t van de 
waardephilosophie, die op di t ogenblik uitgroeit tôt een essen-
tiële b ranche van de philosophie. 

WELKE PROBLEMEN STELT DE MORAAL 
AAN DE PHILOSOPHIE DER WAARDEN? 

H i e r ri jst dan de vraag op welke problemen de moraal aan 
de philosophie der waarden stelt en hoe zou kunnen getracht 
worden daarvoor een oplossing te vinden. Hoger legden wij breed-
voerig de nadruk op het be lang in de menseli jke gedragingen van 
de keuzebepalingen. Dit, omda t wij geloven, da t de mensen niet 
handelen als automaten, m a a r het vermogen bezitten h u n gedrags
l i jn te kiezen, waarvoor zij d a n verantwoordeli jk zijn. He t bepalen 
van de criteria voor een goede gedragslijn is de eeuwenoude droom 
van elke moraal-philosophie ; he t is trouwens een probleem dat 
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elk mens bekommert in de mate, dat h i j nadenkt over zijn eigen 
bestaan. 

Om verwarringen te vermijden is het onontbeerl i jk onderscheid 
te maken tussen de twee betekenissen, die aan de u i tdrukking 
„goede gedragsli jn" kunnen gegeven worden. 

In de eerste betekenis is een gedragslijn goed in de mate, 
waar in zij doeltreffend is en toelaat het voorgestelde doel te 
bereiken. Indien ik wil genezen moet ik te bed bl i jven en het 
d rank je innemen, da t de geneesheer mi j heeft voorgeschreven ; 
m i j n gedragslijn is goed, zo zij tôt mi jn genezing bi jdraagt , om 
het even welke waarde aan mi jn genezing kan worden toegekend. 
I n deze zin is de waarde van mi jn gedragslijn slechts relatief. Zij 
wordt geapprecieerd in verhouding tôt het doel, da t aldus kan 
bereikt worden, zonder d a t het probleem, betreffende de waarde 
van dit doel gesteld wordt . 

In de tweede betekenis zal over een goede gedragslijn gespro-
ken worden, in de mate van de absolute waarde, die in he t doel 
ligt omvat. Zij wordt niet uitsluitend meer geapprecieerd, omdat 
zij doelmatig is en toelaat een bepaalde doelstelling te verwezen-
l i jken ; b i j de appreciatie daarvan dient er rekening gehouden te 
worden met aile elementen en vooral met de waarde van het te 
bereiken doel zelf. 

Dit onderscheid laat toe een gedragslijn, die technisch goed 
is, te stellen tegenover een gedragslijn, die moreel goed is. Wi j 
zuUen zien hoe deze twee problemen, dat van de technische waarde 
e n dat van de morele waarde, verbonden waren in de gedachte 
van hen, die gepoogd hebben aan de menselijke gedragingen 
regels voor te schrijven, die steunden op de wetenschap. 

De verschillende technieken leren ons, hoe wij ons moeten 
gedragen indien wij een bepaald doel willen bereiken, d.w.z. een 
zekere stand van zaken verwezenlijken, of de verwezenlijking er van 
verhinderen. In de mate, da t wij een verschijnsel willen doen 
ontstaan of verhinderen, leveren de technieken ons een middel, 
om in te werken op de oorzaken, die dit verschijnsel verwezen
l i jken of het onmogeli jk maken. Daardoor ziet men, da t elke 
techniek wetenschappeli jke kennis veronderstelt, de kennis van 
het verband da t er bestaat tussen natuurverschijnselen. 

Door het feit zelf, da t wij een doel willen verwezenlijken, 
kennen wij aan da t doel een zeker belang toe, waarvan minstens 
een gedeelte zal gaan naar het middel om het te bereiken. Maar de 
loestand van hem, die een handelwijze moet kiezen, brengt telkeni 
verwikkelingen — en het is b i jna alt i jd het geval — dat er meer 
d a n één manier bestaat om een bepaald doel te bereiken. En het 
is op dit ogenblik, da t er beroep moet gedaan worden op de tech
nische bevoegdheid, om het middel te vinden, dat het doelmatigste, 
he t zekerste, het minst dure , het beste is. 
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Maar een andere verwikkeling komt zich bij de eerste voegen: 
evenals er verschillende middelen zijn, die ons kunnen in staat 
stellen een doelstelling te verwezenlijken, zo laat elk van die 
middelen gewoonlijk ook toe, tegelijkertijd een verschillend doel 
na te streven. 

Laten wij een zeer eenvoudig voorbeeld nemen, om onze 
gedachte duidel i jk te maken. Veronderstellen wij, da t het er om 
gaat, zich naar een plaats te begeven op enkele kilometers afstand, 
en wij vragen onszelf af, of wij er te voet, per tram, of per auto 
zullen naar toe gaan. De eerste manier zal de traagste en de meest 
vermoeiende zijn, maar zij kan ons ondertussen het genot van een 
wandeling verschaffen. De reis zal minder d u u r zijn pe r tram dan 
per auto, maar het feit zich per auto te verplaatsen is soms de 
aanduid ing van een zekere sociale rang, die men moet in acht 
nemen, ondanks de b i jkomende kosten, die dat kan meebrengen. 

He t gebeurt zelden, in onze gedragingen, da t elke handel ing 
zich niet geli jkti jdig onde r verschillende aspecten vertoont, en 
men moet met al deze aspecten rekening houden, wanneer men een 
wetenschap van de menseli jke gedragingen wenst op te stellen. 
Welnu, telktns het gaat over een beslissing van enig belang, zijn 
er een massa redenen van verschillende waarde, die in aanmerking 
moeteii genomen worden. 

Om deze verschillende redenen te vergelijken, om er een 
waardecoëfficiënt aan toe te kennen, zouden wij aile doelstellingen 
die wij t rachten te verwezenlijken, moeten samenbrengen en 
rangschikken. Di t is alleen dan mogelijk, wanneer deze doelstel
lingen zelf, ui ts lui tend bescliouwd worden als middelen van één 
enkel einddoel, da t gemeen zou zijn aan aile mensen, en in betrek
king waartoe al onze handel ingen slechts min of meer doeltref-
fende middelen zouden zijn. Opda t van een techniek zou kunnen 
gezegd worden, da t zij voor ons de beste gedragslijn is, opdat zij 
ons in elk geval als leidster zou kunnen dienen, zouden wij het 
bestaan moeten aannemen van één enkel doel, met een absolute 
waarde, onaanvechtbaar , door iedereen aanvaard met betrekking 
waartoe elke handel ing slechts als een middel zou moeten worden 
beschouwd, min of meer gepast om dit doel te bereiken. 

Daar de taak van elke lechniek is, ons de beste middelen te 
leren kennen om een bepaald doel te verwezenlijken, indien de 
waarde van dit doel niet betwist wordt, ziet men de mogelijkheid 
in van een sociale techniek, die ons doelmatig zou leiden in onze 
gedragingen. Al bevestigt men dat al de mensen h u n geluk, h u n 
heil zoeken, of de verwezenlijking van een om het even welk 
ideaal nastreven, ver toont het probleem zich op dezelfde manier 
u i t logisch oogpunt . 

Inderdaad, datgene wat een beter middel zou zijn, om die 
absolute waarde te verwezenlijken, zou moeten aanzien worden 



als he t beste uit elk oogpunt, zowel moreel als religieus, individueel 
als sociaal. 

Teclinische superioriteit zou een teken zijn van morele 
superioriteit . Wan t , door het bestaan te aanvaarden van een 
absolute vy'aarde, hebben wij van te voren de mogelijkheid uitge-
sloten van een conflict der waarden. Aile waarden, verschillend 
van de absolute waarde, zouden als relatief beschouwd worden, 
als m i n of meer doelmatige middelen, om deze absolute waarde 
te verwezenlijken. 

Door het probleem uit te schakelen, da t gesteld wordt door 
het bestaan van verschillende absolute waarden, door het herleiden 
van he t morele probleem, tôt da t van de vergelijking van relatieve 
waarden, zien wij, hoe het moreel probleem herleid wordt tôt 
een technisch probleem, tôt een kennisprobleem. Een slechte keuze, 
een slechte handeling, is maar een handel ing, die technisch lager 
staat, d ie zich van een minder doeltreffend middel bedient, om 
een gesteld doel te bereiken : het zou volstaan de mensen een 
betere techniek aan te leren, opdat zij zich beter zouden gedragen. 
Dat is de oude théorie van Socrates, dat niemand vrijwillig kwaad 
doet, dat elke misstap alleen het resultaat is van eeJi vergissing, 
van een omuetendheid, van een onvoldoend kennen. 

H e t is waar, da t klaarder ziende denkers vastgesteld hebben, 
da t het om goed te handelen niet volstaat het goede te kennen, 
da t wij kunnen handelen, strijdig met ons welbegrepen belang en 
di t onder invloed van passies, die wij niet beheersen. De mensen 
zouden zich bijgevolg moeten bevri jden van deze vemederende 
slavernij ; indien zij daarin slagen, indien zij er toe komen in 
h u n gedragingen niets dan de ingevingen van hun verstand te 
volgen, zuUen zij vri j zijn, meester over zichzelf ; en hun gedrag, 
da t moreel zal zijn, zal h u n het geluk aanbrengen, da t zij verlan-
gen. D a t is de grote les, die voortvloeit u i t de philosophie van 
Spinoza. 

Of men de leer van Socrates volgt of die van Spinoza, of een 
andere philosophie, die de rede tôt leidster van onze gedragingen 
maakt , men vindt een gemeenschappelijk élément in al deze opvat-
tingen, de bevestiging, dat een bevoegd en redelijk mens al t i jd de 
beste handelwijze zou vinden in elk geval waar moet gekozen wor
den. O m dç rede, het wetenschappelijk weten, toe te laten, ons tel-
kens de oplossing te brengen, die moreel de beste is, zouden aile mo
rele problemen moeten herleid worden tôt technische problemen. 
Welnu , zoals wij hoger gezien hebben, veronderstelt deze rationa-
listische droom het bestaan van een enige absolute waarde, het 
geluk of het goede bijvoorbeeld, waarnaar ieder mens zoekt, da t 
een betekenis aan zijn leven geeft en da t de grondslag vormt van 
aile andere waarden. 

W i j zullen nu verder nagaan wat wij moeten denken over zo 

78 



een opvatting, die aan de basis ligt van het overgroot prestige, da t 
geleerden en technici op he t gebied der handel ing genieten. 

DE GEMEENSCHAPPELIJKE DOELSTELLING 

Is het mogelijk een doelstell ing te vinden, die gemeen zou zijn 
aan aile mensen, een zelfde einddoel, dat zij allen zouden willen 
verwezenlijken, een absolute waarde, waarmee zij het allen eens 
zouden zijn ? 

Verscheidene moraalphi losophieën zijn op principes gebouwd, 
die op deze vraag een bevestigend antwoord geven. Zekere denkers 
bevestigen als een axioma, da t aile mensen het geluk zoeken ; 
anderen zeggen, da t zij het genot najagen en de p i jn vermijden ; 
volgens anderen nog willen aile mensen het goede. De roi van de 
moralist zou e r in bestaan de beste middelen aan te duiden tôt 
verwezenlijking van dit geluk, dit genot of dit goede, waarnaar aile 
mensen streven : de moraal zou slechts een techniek zijn, die het 
bereiken van een voor al len gemeenschappelijk doel mogelijk 
maakt . 

Een weinig nadenken zal ons duideli jk maken, dat zulk een 
opvat t ing van de moraal o p een illusie berust. Inderdaad, wij 
zullen zien da t het akkoord, da t men veronderstelt onder de men
sen te bestaan, maar schijn en zuiver verbaal is. 

Indien men met „geluk" of „genot" een psychologische gesteld-
heid wilde beduiden, voor tsprui tend ui t een gepaste opwekking 
van ons zenuwstelsel, dan nog zou niets ons toelaten te bevestigen, 
da t aile mensen een gel i jkaardig geluk of gelijkaardige genietingen 
nastreven. 

De meeste mensen verwachten iets anders van hun bestaan. 
Nochtans kan de bevestiging, dat aile mensen het geluk of het 
genot zoeken, gerechtvaardigd worden, indien daarmee een psycho
logische gesteldheid beduid wordt , die de verwezenlijking van onze 
verlangens vergezelt of er o p volgt, welke deze verlangens ook 
mogen zijn. 

Ik smaak een genot, ik voel me gelukkig, wanneer ik er in 
slaag mi jn p lannen te verwezenlijken of het doel te bereiken, da t 
ik mi j had voorgesteld. In deze zin komt de bewering, dat aile 
mensen het geluk of het genot zoeken er op neer te bevestigen 
dat zij allen aan h u n verlangens trachten te voldoen, wat niet te 
betwijfelen valt ; maar dit b rengt ons niet veel verder, want dan 
zou nog dienen bewezen te worden, dat zij allen dezelfde ver
langens koesteren. 

Welnu, di t is zoveel te moei l i jker vast te stellen, daar wij alleen 
verlangen naar wat ons ontbreekt en onze verlangens zich wijzigen 
naarmate er aan voldaan wordt . 

Door te zeggen da t aile mensen het goede willen, bevestigen 
wij het bestaan van een akkoord da t maar verbaal is, zolang niet 



nauwkeur ig bepaald wordt waarin het goede bestaat ; wanneer het 
er o p aankomt di t begrip nader te omschrijven, vangen de discus-
sies aan, met als gevolg het verdwijnen van de eensgezindheid. 

Uit de bevestiging da t aile mensen het l i jden ontvluchten, kan 
geen enkele nauwkeurige gedragsregel afgeleid worden, want de 
ene zal zijn makkers verklikken om physieke p i jn te vermijden, 
terwij l een andere verkiezen zal, folteringen te doorstaan boven de 
zedelijke pi jn , die een onwaardige houding hem zou berokkenen. 

In feite is er iets tegenstrijdigs in de gedachte, een moraal 
te baseren op een ideaal, dat geraeen zou zijn aan aile mensen, 
o p een d rang die zou voortkomen uit h u n na tuu r zelf. En werke-
l i jk, wanneer een gedragsregel moest beschouwd worden als voort-
komend ui t de menselijke na tuur , wanneer men hem kon 
beschouwen als een noodzakelijke wet, zou h i j voor de moraal van 
elk belang gespeend zijn. 

Indien een verschijnsel noodzakelijk is, de gevolgen er van 
wezen dan nut t ig of schadelijk, de gedachte, het als moreel of 
immoreel te beschouwen zou in niemands geest opkomen. Welke 
gevolgen de val van een steen ook mag hebben, deze zal nooit 
geloofd of misprezen worden. 

W a t de moraal caracteriseert is, dat de regels, die zij voor-
schrijf t , niet noodzakelijk maar verplichtend zijn. Welnu , verplich-
t i ng bestaat alleen, wanneer men de mogelijkheid aanneemt te 
hande len in tegenstrijd met de regel, die tôt doel heeft , de gedra-
gingen, die haar zouden overtreden, af te keuren of te bestraffen. 

Terwi j l een noodzakelijke wet aile vri jheid uitsluit, wordt zij 
d o o r het bevestigen van een morele regel verondersteld. W i j zeg-
gen, dat een wezen vrij is en het vermogen bezit moreel of immo
reel te handelen, in de mate, da t wij he t beschouwen als zijnde 
n ie t onderworpen aan noodzakelijke wetten, maar aan verplich-
tende regels. 

Uit deze beschouwingen bli jkt , da t elke poging tôt grond-
vesting van een moraal op geschiktheden, die de menselijke na tuu r 
eigen zijn, op niets kan berusten dan op sophismen. Deze bestaan 
e r in, de regel voor te stellen als een noodzakelijke en universele 
wet en, eens de overtuiging van de lezer gewonnen, maakt men er 
een regel voor de handel ing van, die ons aanduid t hoe wij ons 
moeten gedragen, wat klaarbli jkeli jk veronderstelt, dat er geen 
spraak is van een noodzakelijke wet en da t er mensen bestaan, 
wier gedragingen verschillend zijn van degene, die de moralist ons 
voorstelt. Men moet dus de hoop laten varen, om de moraal te 
baseren op een unieke en algemeen aangenomen waarde, op een 
doel da t gemeen zou zijn aan aile mensen en da t zij allen zouden 
wil len verwezenlijken. 
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DE MAATSTAF VOOR HET GOEDE EN HET KWADE 

Ind ien he t c r i té r ium voor een moreel goed gedrag niet kan 
opgesteld worden door een techniek, welke ons de beste middelen 
zou leren k e n n e n om een doel te bereiken, d a t aile mensen t rachten 
te verwezenlijken, hoe moet d a n de maatstaf gevonden worden, 
d ie zou toelaten he t goede v a n het kwade te ondersche iden? H e t 
is mogelijk, d a t elke hande l ing , welk ook h a a r doel moge zijn, 
een bizondere s t ruc tuu r ver toon t ; he t onderzoek hiervan zou ons 
de mogel i jkheid b ieden een handel ing , die moreel is, te onder
scheiden van een die he t niet is. Da t is de men ing van de philosoof 
E m m a n u e l Kan t . Volgens h e m zijn onze hande l ingen moreel in 
de mate, d a t wi j daa rdoo r onze pl icht vervullen. O m onze plicht 
te kennen volstaat het , d a t wi j he t eenvoudige voorschrif t volgeu : 
handel op zulke iL<ijze,dat uw handeling tôt voorbeeld kan strekken 
voor aile mensen. 

Volgens Kan t worden de zedelijke hande l ingen ons gedicteerd 
door de rede ; andere denkers verklaren daarentegen, da t he t 
ons zedelijk gevoel is, hetwelk ons in staat stelt he t goede van he t 
kwade te onderscheiden ; volgens hen zouden al onze appreciaties, 
en bizonder op het gebied van de moraal , voor tkomen ui t he t 
gevoel en niet u i t de abstracte rede. De rede zou zich ui ts lui tend 
bezighouden m e t he t ware en he t valse, m a a r he t zou daarentegen 
ons gevoel zijn, d a t ons een maatstaf zou leveren in zake aesthe-
tiek en moraal . E r zi jn phi losofen, ten slotte, die verklaren, d a t 
he t een zedelijk inst inct of een zekere in tu ï t i e is, die ons toelaat 
een zedelijk oordeel te vellen. 

M a a r de wezenli jke moei l i jkheid schuilt elders. Welk ook he t 
vermogen zij, waarop men he t zedelijk oordeel doet s teunen, één 
feit is on loochenbaar : ons zedelijk bewustzi jn verander t in de 
r u i m t e en in de t i jd. De geschiedenis van de zedelijke ideeën nood-
zaakt ons, a a n te nemen , d a t verschil lende mensel i jke gemeen-
schappen zeer u i t een lopende opvat t ingen hebben gehad over h e t 
goede en h e t kwade, he t rechtvaardige en he t onrechtvaardige. 
Welke regels moeten gevolgd worden in geval van meningsverschil 
en hoe kan de goede regel gevonden worden ? 

Ande r probleem : het volstaat niet, aan te nemen da t een 
hande l ing moreel is, m e n moe t daa rb i j nog he t verlangen hebben 
te hande len overeenkomstig de moraal . Welke zijn de redenen, 
waarom de mensen de vastgestelde en aangenomen regelen de r 
moraa l d i enen te volgen ? 

De grote monotheïs t ische godsdiensten geven een nauwkeur ig 
an twoord op deze twee vragen. Voor h e n is he t God, die he t goede 
en he t kwade bepaal t , h i j hee f t aan de mensen de regelen verkon-
digd, d ie zij in h u n gedragingen moe ten volgen, h i j ook verzekert 
a a n al len d ie h e m gehoorzamen eeuwige be loningen en bedreigt 
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met vreselijke kastijdingen al degenen, die zijn wetten zouden 
overtreden. 

H e t valt niet te betwisten, da t de overtuigende kracht der 
godsdiensten o p doelmatige wijze he t prestige onderhoudt , da t 
de regels der moraal in onze gemeenschap genieten. Maar tussen 
di t feit en de bewering, dat zonder godsdienst, met zijn paradijs 
en zijn bel, geen moraal bestaat,ligt nog een hemelsbreed verschil. 
Alleen zij, b i j wie de morele vorming uitsluitend op de godsdienst 
steunt, zijn er t œ in staat te verklaren, da t voor een ongelovige 
ailes toegelaten is, dat h i j leeft zonder wet, omdat h i j leeft zonder 
geloof. 

In feite, zonder er naar te streven, op een nauwkeurigere wijze 
de verhoudingen te bepalen tussen moraal en godsdienst, volstaat 
het vast te stellen, dat er een zeer groot aantal ongelovigen zijn, 
wier zedelijk gedrag in niets te wensen overlaat, die een zeer scru-
puleus zedelijk geweten bezitten en daaraan gehoorzamen op een 
manier , die wonderbaar zou kunnen schijnen aan allen, die 
geloven dat , indien God niet bestond, ailes zou toegelaten zijn. 

In werkelijkheid bestaat er een lekenmoraal en zij zou deze 
problemen niet kunnen oplossen door beroep te doen op een 
goddelijke openbaring. De twee problemen, die wij gesteld hebben, 
d a t van het zedelijk geweten, hetwelk ons toelaat het goede van 
he t kwade te onderscheiden en da t van de redenen, welke ons 
moreel doen handelen, die ons aanzetten, om aan de voorschriften 
van dit geweten te gehoorzamen, vergen een bevredigende oplos-
sing, zelfs voor de ongelovigen. W i j zullen verder trachten de 
elementen voor zulkdanige oplossing aan te halen. 

HET GRONDVESTEN FAN DE REGELS VAN DE MORAAL 

Aile philosophisch nadenken, dat de regels der moraal tracht 
te grondvesten, streeft twee doeleinden na, die schijnbaar moeilijk 
te verzoenen zijn : het moet tegelijkertijd rekening houden met de 
verandering der zedelijke regels en met h u n verplichtend karakter. 
Zelfs indien wij weten, da t andere maatschappi jen ook andere 
zedelijke regels aannamen, moeten wij zonder aarzelen deze volgen, 
waaraan ons geweten zijn goedkeuring hecht. Alhoewel de oudheid 
toeliet, da t men de slaven als dieren behandelde, en er tôt in de 
19^ eeuw niet de minste oneer verbonden was aan het verhandelen 
van kleurlingen, veroordelen onze huidige opvatt ingen formeel 
deze prakt i jken van een andere tijd en wij zouden het excuus van 
een slavenhandelaar niet aanvaarden, wanneer die moest beweren, 
te handelen overeenkomstig de moraal van Aristoteles. 

Hoe nu verklaren, dat regels, die verplichtend zijn in één 
maatschappij , d i t niet zijn in een andere, en omgekeerd ? Onze 
opvat t ing over morali tei t zou ons moeten toelaten op deze vraag 
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te antwoorden, terwijl zij eveneens nauwkeurig genoeg zou dienen 
te zijn, om ons op doelmatige wijze in ons bestaan te leiden. 

He t is niet moeilijk in te zien, dat onze ondememing hopeloos 
zou blijken, indien morali tei t d iende gegrondvest te worden op de 
abstracte opvat t ing van de onveranderl i jkheid van de mens in de 
ti jd en in de ruimte. Maar de ondervinding leert ons een andere 
toegangsweg tôt de studie der zedelijke problemen. Inderdaad, elk 
kind da t ter wereld komt, wordt geboren in een bepaalde maat
schappij, die haar regels bezit en haar geboden, haar leiders en 
haar inrichtingen, haa r bewonder ing en haar haat. Zijn opvoeding, 
zijn vorming zal bestaan in een gestadig pogen van zijn ouders, 
zijn meesters, zelfs zijn oudere makkers, om het d e regels en de 
gewoonten van zijn groep te doen aannemen, om het h u n waarde-
oordelen te doen delen. H e t zedelijk geweten van het kind zal 
gevormd worden door de waarderingen, zoals die in deze maat
schappij gelden en zich u i ten ter gelegenheid van dagelijkse voor-
vallen, b i j historische verhalen of zelfs bi j louter fictieve vertellin-
gen, die aan de kinderen worden verhaald om ze te stichten. Of 
men het kind algemene regels aanleert , of zijn gevoelens ontwikkelt 
met behulp van part iculière voorbeelden en aan het kind de zorg 
om te veralgemenen overlaat, — zijn zedelijk geweten zal al t i jd 
gevormd worden onder de invloed van het milieu, waarin het leeft. 

De experimentele psychologie leert ons, da t het kind, vô6r 
de leeftijd van zowat zes jaar, er nog niet toe komt, de regels voor 
de handel ing op iemand anders toe te passen dan op zichzelf. 
Slechts van het ogenblik af, da t het logisch begint te redeneren, 
zal het kind er aan denken, he t gedrag van anderen na te gaan, 
door het te vergelijken met de regels, die men hem heeft ingeprent. 
T ô t dan toe nam het aan de ene kant het bestaan van goede of 
slechte gedragingen aan en aan de andere kant het bestaan van per
sonen met prestige, die men eerbiedigt, waaraan men gehoorzaamt, 
die ons zeggen hoe wij ons moeten gedragen, die de b ron zijn 
van onze opvat t ing van goed en kwaad, maar het stelde zich de 
vraag niet of die personen zelf handelden in overeenstemming 
met de regels, die zij verkondigden. 

Maar de bekwaamheid om logisch te redeneren luidt een 
nieuwe période in, die ook de gedachten van de volwassene zal 
kenmerken, de période, waar in men over de waarde van een 
persoon oordeelt, naar de manier , waarop h i j zich houdt aan de 
zedelijke regels en waarin men alleen met vertrouwen de waarde-
oordelen aanneemt, die ui tgaan van personen, wier prestige niet 
geschaad werd door het onderzoek van hun gedrag. 

Merken wij op, da t een dergelijke confrontatie der regels van 
een groep met het gedrag van de élite daarvan, het dagelijks brood 
ui tmaakt van aile sociaal leven. Een systeem der waarden van een 
maatschappij bl i j f t stabiel, wanneer het gevolgd wordt door haar 
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élite : het prestige van haar leden versterkt haar eigen prestige. 
In een maatschappij daarentegen, waarin deze confrontatie 

ongunstige resultaten zou opleveren, vernietigen de waarde der 
regels en het prestige der élites elkaar wederkerig. De maatschappij 
is dan r i jp voor een radicale omvorming, voor een vernieuwing 
van haar élites en een wijziging van haar waarden. 

ONZE OPVATTING OVER MORALITEIT 

W i j hebben gezien, hoe het zedelijk geweten bi j het kind 
gevormd wordt door het onderr icht van zijn ouders, van zijn 
meesters en van zijn oudere makkers. W i j weten, aan de andere 
kant , da t de regels en de waarden, die men het kind had ingeprent 
en die bijgedragen hadden om het het onderscheid tussen het goede 
en het kwade te leren kennen, beantwoordden aan verscheiden en 
niet gecoordineerde bekommernissen. 

Daar vloeit u i t voort dat, af en t œ , de toepassing der zedelijke 
regels op particulière toestanden een malaise in het geweten doet 
onts taan, die voortkomt uit he t feit, da t in bepaalde gevallen 
zekere zedelijke regels met elkaar geweldig in botsing komen. Een 
fundamente le regel van onze maatschappi j is degene, die de kinde-
ren oplegt aan h u n ouders te gehoorzamen. Maar wat dient er ge-
daan , wanneer een vader zijn kind oplegt een zedelijke regel te over-
treden ? Er ontstaat in het geweten van het kind een conflict, da t 
he t er zal toe leiden, afbreuk te doen aan de draagwijdte van 
vroegere regels. 

Aan de hand van het hoger aangehaalde voorbeeld stellen wij 
vast, da t onze opvatt ing over morali tei t , alhoewel zij op traditie 
berust , toch de mogelijkheid laat de regels te wijzigen, ze aan 
nieuwe omstandigheden aan te passen, waarin zij verschilt van een 
star conservatisme. 

W i j leven in een maatschappij , waarvan wij de geboden 
moeten onderhouden, op gevaar af door haar gehoond en zelfs 
u i t haar midden gesloten te worden. Maar wanneer de regels van 
deze maatschappij , in een bepaald geval, in botsing komen met 
ons geweten, — wat wil zeggen, d a t zij in strijd zijn met een 
andere zedelijke regel —, slagen wij er niet in, ons evenwicht 
te rug te vinden vooraleer wij deze tegenspraak, deze tegenstrijdig-
heid hebben geëlimineerd, door minstens één van bewuste regels 
te wijzigen. In zulke gevallen t racht men door rationeel overleg 
de regels te rangschikken, om deze plichtsconflicten, die zo smarte-
l i jk k u n n e n zijn voor zekere elite-zielen, te vermijden. 

Hie r stelt zich dan in al zijn scherpte het probleem van de 
grondslagen der zedelijke regels en d i t van de betekenis van he t 
leven. H e t kan voorkomen, da t deze opstand van het geweten een 
tegenstelling teweegbrengt onder de aangenomen regels, o£ aan-
leiding geeft tôt hervormingen, die misschien niet geliefd zijn door 
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de meerderheid van onze sociale groep ; maar oprechte en gepas-
sionneerde hervormers zullen zich niet laten afschrikken door dé 
reacties van h u n evenmensen. 

He t is niet omdat Socrates of Jezus h u n tegenstelling, met de 
regels van h u n maatschappij , met h u n leven hebben bekocht, d a t 
wij hen moeten veroordelen. Zij zijn, integendeel, een lichtend 
voorbeeld voor de mensheid : dat van mensen, die zich opofferen 
voor de opdracht van hun geweten. 

Ons zedelijk geweten vormt zich door het contact van de 
waarden, die ons ingeprent worden door hen die ons opvoeden, en 
zolang onze handel ing overeenkomt met de regels van onze maat
schappij , bestaat er een akkoord tussen ons en ons milieu, tussen 
ons en ons geweten. Dan stelt er zich geen enkel probleem aan 
ons geweten en hoeven wij ons geen vragen te stellen omirent de 
grondslag der regels, die wij volgen. W i j weten, da t de regels, die 
in onze maatschappi j worden aangenomen, de vrucht zijn van een 
lange sociale evolutie en wi j mogen veronderstellen, da t zij he t 
resultaat vertegenwoordigen van een lange traditie, die de vroeger 
opgerezen tegenspraken heef t opgeslorpt. Maar zo de toepassing 
der aangenomen regels een conflict in ons geweten teweegbrengt, 
da t ons verplicht de vroegere regels te wijzigen, moeten wij deze 
afwijking van de tradit ie t rachten te funderen. 

Men zou, in de moraal, zoals in de physica, een principe van 
inertie kunnen aannemen, d a t ons aanzet ons op een wijze, over-
eenkomstig met de traditie, te gedragen, zolang er geen reden 
bestaat zich daartegen te verzetten. Deze reden zou niets zijn dan 
de kracht, die wij vinden in het verlangen, om het zedelijk even-
wicht te herstellen, da t verstoord werd door een conflict met de 
plichten. He t is omdat wij, door ons aan een regel te houden, er 
toe gebracht worden een andere, die ons belangrijker schijnt, te 
schenden, da t deze gewetensverontwaardiging ontstaat, welke ons 
aanzet over de regels der moraal na te denken, deze te wijzigen, 
en zelfs in verzet te treden tegen hen, die houden aan de tradi-
tionele moraal . 

De evolutie van de zedelijke regels, de verschillende beteke-
nissen, die gegeven worden aan begrippen als rechtvaardigheid, 
vrijheid, eer, rechtvaardigen onze opvat t ing dat, alhoewel aile 
moraal in verband staat met het milieu da t ze aanbeveelt, men niet 
a priori de mogelijkheid m a g uitsluiten, de traditionele regels 
te wijzigen. 

De ervaring leert immers, da t nieuwe sociale toestanden in 
ons geweten tegenstri jdigheden veroorzaken en conflicten kunnen 
doen ontstaan, waaruit wij ons onmogeli jk kunnen loswerken 
zonder de ene of andere tradit ionele regel te wijzigen. 

Deze opvat t ing van de morali tei t toont ons de twee aspecten 
er van : het sociaal aspect en het individueel aspect. Het ene speelt 
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een essentiële roi in de vorming van ons zedelijk geweten, die dit 
laatste in verband brengt met zijn sociaal milieu ; het andere toont 
ons de ontwikkeling en het leven van di t geweten, da t verplicht is 
aile concrète problemen op te lossen, die oprijzen b i j de toepassing 
van de zedelijke regels op particulière toestanden. 

Ch. P E R E L M A N , 
Prof, aan de Vr. Univ. van Brussel. 
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