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MORAAL EN VRIJ ONDERZOEK (') 

T e r gelegenheid van deze inaugurale les zou ik in het 
kort de gedachtenis willen oproepen aan Jean Lameere, de 
latste ti tularis van de cursus in moraalfilosofie. Ik heb hem 
leren kennen ti jdens de laatste oorlog, toen hi j het beste van 
zichzelf heeft kunnen geven, bereid als h i j was tôt elke 
opoffering, aile gevaren trotserend voor een zaak die hem 
lief was. Gedurende vele jaren streed h i j in het verzet, samen 
met de Franse logicus Cavaillès, die door de Duitsers werd 
terechtgesteld. Aile vrienden van Jean Lameere stonden in 
bewonder ing voor zijn moed en voor wat ik zijn morele 
elegantie zou noemen. In feite heeft h i j ailes beoordeeld 
vanui t het s t andpunt der elegantie ; de morele categorieën 
zag h i j als zeer verwant aan de estetische ; di t bracht hem 
trouwens tôt een pluralisme, een relativisme, en zelfs een 
zeker scepticisme in de moraal . Het is dus niet te verwon-
deren, dat h i j in de verdraagzaamheid de hoofddeugd gezien 
heeft van de vrije onderzoeker. 

Weze het mi j ook toegelaten ter gelegenheid van deze les 
een genegen hulde te brengen aan hem, die mi j inwijdde in 
het vak, dat ik nu ga doceren, aan Professer Eugène Dupréel , 
die de leermeester is geweest van verschillende studenten-
generaties, die ons de wezenlijke roi van de maatschappi j 
heeft aangetoond in de vorming der morele ideeën, maar die 
ons tevens heeft geleerd dat men niet tôt morele autonomie 
komt zonder afstand te nemen van die maatschappij , zonder 
waarden die haar te boven gaan, en die het mogelijk maken 

(>) Inaugurale les van de cursus in moraalfilosofie, gegeven op 
5 januari 1966, uit het Frans vertaald door Jul ien Ball iu, assistent aan 
de V . L . B . 
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haar te beoordelen, te bekritiseren, en eventueel op te voeden 
en te veranderen. 

De les van vandaag handel t over het verband van de 
moraal met het vri j onderzoek. 

Indien wij ons een beeld willen vormen van het geheel 
der discussies in verband met het principe van Vri j Onder
zoek, stellen we vast dat men het vooral heeft onderzocht in 
zijn betrekkingen met de Wetenschap, met het zoeken naar 
de Waarheid. He t mag niet gebeuren dat een gezagsargu-
ment zich verzet tegen de vooruitgang van het denken, tegen 
de vooruitgang van onze kennis. He t is noodzakelijk d e 
theoretische uitspraken te beoordelen in funct ie van het 
bewijsmateriaal waarmee men ze kan staven, en onafhan-
kelijk van het gezag van de persoon, die ze vooropstelt ; deze 
kan immers een hinderpaal vormen voor de voorui tgang van 
het denken dat de Waarheid zoekt. He t pr incipe van vri j 
onderzoek heeft aldus een zeer nauwkeurige betekenis ver-
kregen op theoretisch vlak, maar heeft het ook enige prak-
tische waarde î Kan het ons leiden, ons van enig nu t zijn, op 
moreel of politiek vlak ? 

Er dient opgemerkt, dat de filosofische tradit ie gedurende 
eeuwen ook de waarheid gezocht heeft op het gebied van het 
gedrag. Vertrekkend van de na tuu r van het helal, van de 
na tuu r der dingen, of van de na tuu r van de mens, poogde 
men de ware rechtvaardigheid te bepalen, de juiste en 
eeuwigdurende gedragsregels te vinden. En was deze onder-
neming geslaagd dan zou het pr incipe van Vrij Onderzoek, 
dat toepasselijk was op theoretisch vlak, onbetwistbaar prak-
tische gevolgen hebben gehad. Spijtig genoeg hebben de 
filosofische onderzoekingen niet geleid tôt een akkoord be-
treffende de enige waarheid op moreel of politiek gebied. 
En Montaigne heeft mooi spel te spotten met de onenigheid 
der filosofen. Pascal noemde het zelfs h u n gekheid, de gek-
heid van hen die, volgens Varro, erin slaagden tweehonderd 
achtentachtig vormen van het Hoogste Goed voorop te stel
len. Pascal ziet er een bewijs in van de zwakheid van de 
menselijke rede, van het feit dat de morele waarheid niet 
kan gevonden worden langs filosofische weg. Men moet ze 
zoeken in de religieuze openbar ing. Alleen de godsdienst 
geeft ons inzicht in de ware moraal, die de geopenbaarde 
moraal is. Zoals zo dikwijls, trekt Pascal prof i j t u i t de zwak-
heit van het na tuur l i jk inzicht om ons uit te nodigen heil 
te zoeken in de waarheiden van bovennatuur l i jke oorsprong. 



i De opvat t ing als zou er geen moraal bestaan onafhanke-
l i jk van de godsdienst, als zou iedere moraal verankerd zitten 
in een religieuze visie, wordt vandaag nog herhaaldel i jk 
verdedigd. Zij is vooral het strijdraotief van protestantse 
theologen, meestal Amerikanen, die van mening zijn da t de 
hoofdrol van de godsdienst er juist in bestaat een grondslag 
te leveren voor de moraal . „Wanneer een agnosticus of een 
atheïst een moraal formuleert , zal deze op onloochenbare 
wijze de godsdienstige tradities verraden van zijn omgeving. 
H i j heeft wel te beweren zuiver rationele stellingen in te 
voeren, het feit da t h i j leeft in een maatschappij , beheerst 
door het Hindoeïsme, het Confucianisme of de Joods-Chris-
telijke traditie, zal zozeer zijn opvatt ingen beïnvloeden da t 
h u n religieuse oorsprong duidel i jk zal zijn voor ieder eerlijk 
mens" f ) . 

Ik denk niet deze stelling te kunnen betwisten : er bestaat 
een duidel i jke verwantschap tussen de lekenmoraal ontwor-
pen door filosofen, en de religieuze opvatt ingen van h u n 
milieu. Maar het feit dat er evenveel godsdiensten zijn als 
filosofiën laat ons toe tegen de godsdienst het a rgument te 
gebruiken da t Pascal tegen de filosofie richtte. Indien er 
slechts één ware moraal is, dan zijn de godsdiensten even 
onbekwaam om ze ons te waarborgen als de filosofiën. Dit 
neemt niet weg dat ze zich hebben voorgedaan als konden ze 
een absolute grondslag voor de moraal leveren, da t ze zelfs 
beweren een antwoord te hebben op aile \ ragen, en o p aile 
ethische strevingen. De goddelijke geboden volstaan om een 
pl ichtenmoraal te funderen ; de plicht bestaat erin de godde
lijke geboden, welke ze ook wezen, te gehoorzamen. H i j die 
niet door een pl ichtenmoraal wordt aangetrokken, maar door 
een streefmoraal, h i j die er naar streeft een ideaal te verwe-
zenlijken, zich te houden aan een patroon, hem kunnen de 
verschillende godsdiensten voldoening geven : de Christelijke 
moraal is de navolging van Jezus, de Boedhistische moraal is 
de navolging van Boeddha. He t morele ideaal bestaat in de 
navolging van het goddelijk of bi jna goddelijk wezen, dat 
de godsdienst ons voorstelt. Voor hem die vooral gemotiveerd 
wordt door egoïstische belangen hebben de godsdiensten de 
eschatologische conceptie van een laatste oordeel ingevoerd, 
met een paradijs en een hel, zodanig dat h i j die niet in de 
morele verhevenheid een voldoende verantwoording ziet 

(•̂ ) Cf. de studie van Robert E. Fitch in het werk : Religion, Morality 
and Law, Southern Methodist University Press, 1956, p. 5. 
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van zijn gedrag, een bi jkomende motivering zal kunnen v.'n-
den in het zoeken naar het geluk. He t geheel van deze ver-
antwoordingen vormt een zodanig indrukwekkende doctrine, 
da t sommigen hebben kunnen denken dat zonder hen de 
moraal ineen zou storten. Zoals één der personnages van 
Dostojewsky het verkondigt : „Als God niet bestaat, dan is 
ailes toegelaten." 

Maar in feite is één en dezelfde godsdienst verzoenbaar 
met zeer verschiUende morele opvatt ingen. O m ervan over-
tuigd te zijn volstaat een onderzoek der Christelijke maat
schappij, vanaf het primitieve Christendom, over de féodale 
maatschappi j der Middeleeuwen, het Chris tendom van de 
Renaissance en de Contra-Reformatie, tôt het hedendaagse 
Chris tendom. Dezelfde godsdienst en dezelfde gewijde teksten 
zijn vatbaar voor zeer verschiUende interpretaties, aangepast 
aan de behoeften van iedere maatschappij , op een bepaald 
moment van haar ontwikkeling. De moraal zou dus geen 
godsdienstige maar een sociologische oorsprong hebben. 

Er wordt gezegd dat het eigenlijk niet de godsdiensten zijn, 
die telkens de moraal funderen , maar dat de culturele tra-
ditie van iedere maatschappij haar zal toelaten om tegelijk 
haar morele, juridische en religieuze opvat t ingen ui t te wer-
ken. De moraal zou de u i tdrukking zijn van een maatschappi j 
op een bepaald moment van haar evolutie. Dit is de thesis 
van de sociologische moraal, verdedigd door Durkheim, en 
meer bepaald door zijn leerling Lévy-Bruhl in een ophef-
makend werk : „La morale et la science des mœurs". H i j 
ontwikkelt er de thesis da t de morele oordelen in concrète 
omstandigheden in ieder t i jdperk en iedere omgeving veel 
zekerder zijn dan de dikwijls zeer verscheiden morele theo-
rieën en principes, waarmee men ze verantwoordt . He t gevolg 
is dat men de moraal niet moet opvatten als een deductieve 
wetenschap, waarin de gevolgtrekkingen afleidbaar zouden 
zijn uit évidente algemene principes, maar als een induc-
tieve wetenschap, waarin de bijzondere morele oordelen het 
ver t rekpunt vormen. Ik heb er elders op gewezen f ) dat het 
inadekwaat is de moraal te vereenzelvigen met hetzij een 
deductive, hetzij een inductieve wetenschap. Waa r het voor 
mi j op aankomt is, dat in een zuiver sociologische opvat t ing 
van de moraal , evenmin als in een religieuze, er plaats open-

0 Cf. Jugement moral et principes moraux (Revue internationale 
de Philosophie, 70, 1964, pp. 432-438) en Scepticisme moral et philoso
phie morale (Morale et Enseignement, 44, 1962, 4, pp . 22-26). 
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bli j f t voor het pr incipe van vrij onderzoek. Wan t in de twee 
gevallen zou het moreel gedrag slechts gehoorzaamheid zijn 
en conformisme. 

Bestaat de mogelijkheid een moraalfilosofie uit te wer-
ken, die niet louter conformisme zou zijn, en kan de rede 
ons hier in enige hu lp bieden ? De anti-religieuze en anti-
metafysische stromingen in de wijsbegeerte, vertegenwoor-
digd door het empirisme en het positivisme hebben zich sinds 
meer dan twee eeuwen verzet tegen de idée van een praktische 
rede. H u n meest welsprekende en meest invloedrijke verte-
genwoordiger is ongetwijfeld de Engelse filosoof David 
Hume , die in A treatise of human nature er op drukt : „De 
rede dient om de waarheid of de onwaarheid te ontdekken. 
Waarhe id en onwaarheid bestaan in de overeenkomst of de 
tegenstri jdigheid hetzij met de reële relaties der ideeën, hetzij 
met het reëel bestaande en de reële feiten. Ailes wat dus niet 
vatbaar is voor deze overeenkomst of deze tegenstrijdigheid 
kan noch waar, noch vais zijn en kan nooit een object van 
onze rede zijn." (*) De rede kan ons alleen maar leren wat is, 
niet wat moet zijn. „Het is niet strijdig met de rede, zegt 
Hume , de vernietiging van de ganse wereld te verkiezen 
boven een schram aan mi jn vinger. He t is niet stri jdig met 
de rede dat ik kies mi j in armoede te storten om de kleinste 
narigheid bi j een Indiër of een mi j voUedig onbekende per-
soon te voorkomen." f ) He t morele leven kan door de rede 
niet worden verklaard. He t zijn de passies, de emoties, de 
morele zin die ons handelen kunnen bepalen ; om de moraal 
te begri jpen moet men aan psychologie doen. 

He t werk van Hume, dat een „Essai ter invoering van de 
experimentele méthode in het gebied van de moraal" is, 
bouwt een morele psychologie op, en onderstreept de onmo-
geli jkheid van een moraalfilosofie. De principes van de 
moraal , herhaal t men voor tdurend sinds Hume, kunnen niet 
rat ioneel worden gefundeerd. En in een récent artikel (̂ ) 
heeft Professer Léonard G. Miller getracht di t scepticisme 
betreffende de funder ing van de moraal te scheiden van het 
moreel nihilisme, waartoe dit scepticisme had kunnen leiden. 
Eigenlijk, zegt ons deze Canadese filosoof, is het niet omdat 

(*) D. H u m e , A treatise of human nature, London, Dent & Sons, 
1936, p. 167. wij vertalen zelf. (N.v.d.v.) . 

(5) Op. cit., p. 128. Wij vertalen zelf. (N.v.d.v.) 
(5) Moral Scepticism (Philosophy and Phenomenological Research, 

1961, pp. 239-245), vertaald in Morale et Enseignement, 44, 1962, 
pp. 12-21. 



de morele regels niet rationeel kunnen gefundeerd worden, 
da t men zijn daden er niet moet naar richten, want de rede, 
die niet in staat is ze te funderen, is evenmin in staat ze te 
betwisten. Ze kan ons geen redenen geven tegen een bepaal-
de moraal . En h i j besluit met te zeggen dat we een moreel 
leven kunnen leiden onafhankel i jk van rationele funder in-
gen. 

Dit besluit zou bevredigend zijn, indien de moraal louter 
conformisme was, indien ze eenvoudigweg bestond in het 
volgen van de voorschriften, die men ons heeft ingeprent 
samen met de moedermelk, zoals Descartes het zei van de 
voorlopige moraal . Maar in dat geval is er alweer geen plaats, 
noch voor de morele bezinning, noch voor de moraalfilosofie, 
zonder welke het principe van vrij onderzoek volkomen 
vreemd bl i j f t aan de moraal. Is het nodig te berusten in di t 
laatste besluit ? Ik denk het niet. 

He t is inderdaad mogelijk een andere oplossing te verde-
digen over de rede en het redeneren dan die welke traditio-
neel werd vorgehouden zowel door het klassieke rat ional isme 
als door het klassieke empirisme. De rede is niet ui tslui tend 
het vermogen inzicht te hebben in evidenties, die in staat 
zijn ons te r ichte in de deductieve en inductieve redenering. 
Ind ien alleen deze twee redeneringsvormen bestonden, zou 
de moraalfilosofie onmogeli jk zijn. Voor ons opzet is het van 
belang vast te stellen da t we ook redeneren wanneer we 
discussiëren, wanneer we beraadslagen, wanneer we voor en 
tegen afwegen. Wannee r we kritiek ui toefenen en iets pogen 
te verantwoorden. gebruiken we eveneens ons redeneerver-
mogen, enhet bestaan van een rationele kritiek en verant
woording is denkbaar . Welnu deze activiteiten zijn essen-
tieel voor het handelen en vooral voor het morele leven. 

Wat moet men verantwoorden, hoe kan men verantwoor
den, wanneer vraagt men een verantwoording? ledere ver
antwoording slaat o p een actie, een keuze, een beslissing, een 
aanspraak. Maar iedere daad, iedere beslissing vraagt niet 
om een verantwoording. Men moet slechts verantwoorden 
wat een verantwoording nodig heeft, omda t het bekritiseerd 
werd of te bekritiseren valt C). Zeer dikwijls inderdaad zou 
het zoeken naar een verantwoording ons ongeri jrad l i jken. 

C) Cf. Ch. Perelman, Jugements de valeur, justification et argumen
tation (Justice et Raison, Presses Universitaires de Bruxelles, 1963, 
pp . 234-243) en Justice and Justification (Natural Law Forum, 1965, 
pp. 1-12). 
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Wanneer ik een afspraak heb en precies op tijd kom, zal het 
b i j n iemand opkomen me een verantwoording te vragen. 
Indien ik een belofte heb gedaan en ze volledig nakom, hoef 
ik mi jn gedrag niet te verantwoorden. Het is inderdaad 
slechts nodig een gedrag te verantwoorden, wanneer kritiek 
erop mogeli jk is. Wat is kritiek ? Het is aantonen dat een 
handelen in strijd is met een aanvaarde norm, dat het er 
niet in slaagt het doel te bereiken dat het zich stelt, dat het 
in stri jd is met een erkend ideaal. M.a.w. iedere kritiek, die 
een verantwoording vereist plaatst zich in een context, waar-
in zekere regels, zekere normen, zekere waarden, zekere idea
len reeds aanvaard zijn. Zonder dit zou de kritiek onmogelijk 
zijn. Dit wil niet zeggen dat deze regels, deze normen, deze 
waarden of deze idealen niet op hun beurt zouden kunnen 
worden bekritiseerd, maar dit zou geschieden in naam van 
andere regels, andere criteria, andere waarden. Een kritiek 
is ondenkbaar zonder een context die het aankleven van 
zekere regels, zekere waarden, zekere idealen vooronderstelt . 

Indien men ons soms vraagt een beslissing of een keuze te 
verantwoorden, zonder voorafgaande kritiek, en indien we 
nadenken over de betekenis van een dergelijke vraag, zou 
haar enige zin erin bestaan ons te verplichten kritiek uit te 
denken, met het doel die te weerleggen, of ten minste aan te 
tonen hoe de genomen beslissing minder vatbaar is voor 
kritiek dan de oplossingen die werden geweigerd. Men 
vraagt ons de advokaat van de duivel te zijn en daarna de 
argumenten ten zijnen voordele te weerleggen. Iedere ver
antwoording doet zich dus voor in funct ie van een werkelijke 
of mogeli jke kritiek, en bestaat in de weerlegging ervan of 
in een verandering van gedrag die toelaat aan de kritiek te 
ontsnappen. 

W a n n e e r echter de kritische geest kan verschijnen, is het 
pr incipe van vr i j onderzoek op zijn plaats. Wanneer we niet 
meer verplicht zijn ons te onderwerpen aan de bevelen, de 
geboden, de normen en de idealen zoals ze ons van buitenaf 
bereiken, zoals de traditie ze ons voorhoudt , indien we ze 
kunnen tegenover elkaar stellen en aldus pogen coherentie 
in ons denken te brengen door de normen en de waarden 
te herformuleren en te hiërarchiseren, dan wordt een moraal-
filosofie mogelijk. 

Deze moraalfilosofie zal niet meer vreemd zijn aan iedere 
historische en culturele context ; integendeel, ze zal zich bin-
nen deze context plaatsen, en deze zal juist de stof leveren 
voor onze morele reflexie, de redenen voor en tegen, welke 
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bi j onze beraadslagingen zuUen moeten worden onderzocht, 
en die ons zuUen toelaten te beslissen. Inderdaad aile redenen 
zijn niet evenwaardig noch van dezelfde na tuur . Er zijn 
redenen in funct ie van de oppor tuni te i t , deze zijn afleidbaar 
ui t welbepaalde omstandigheden ; andere gelden slechts 
b innen een bepaald milieu. De morele redenen zijn die, 
waarvan men denkt, dat ze geldig zijn voor allen. Men zou 
willen dat de morele redenen universaliseerbaar zijn, en zo-
doende redelijk. Hier vinden we een andere opvat t ing van 
de rat ionali tei t . Indien er een praktische rede bestaat is ze 
slechts denkbaar in functie van waarden en normen, waarvan 
men beweert dat ze kunnen gelden voor ieder redelijk 
wezen. De moraalfilosofie poogt ons deze universeel geldende 
redenen te verstrekken. 

Maar heeft men ons niet gezegd dat er verschillende 
moraalfilosofiën zjn, verschlilende opvattngen van het 
Opperste Goed, van het Geluk, van de Voorui tgang ? En het 
volstaat niet van er het , ,Koninkrijk van God op aarde" 
tegenover te stellen, want dit laatste kan ook op heel wat 
verschillende manieren worden opgevat ; de religieuze inter-
pretaties van het morele ideaal zijn immers niet minder tal-
r i jk dan de filosofische. Volstaat de veelvuldigheid van deze 
opvatt ingen c m ze aile van de hand te wijzen, onder voor-
wendsel da t ze talrijk zijn, en dat geen enkele ervan zich 
opdr ingt met de evidentie van de Waarhe id ? Dit zou inder
daad het geval zijn indien de idée van rat ionali tet noodzake-
Ijk gebonden zou zijn aan die van waarheid. 

He t is kenmerkend voor het begrip waarheid, da t het 
beheerst wordt door het principe van niet-contradictie, en 
dat de negatie van het ware niets anders kan zijn dan het 
valse. Ind ien wat ik zeg juist is, kan h i j die me tegenspreekt 
slechts dwalen. Maar wanneer het over filosofie van de actie 
gaat, over praktische filosofie, over waardenfilosofie, kunnen 
verschillende opvatt ingen even redeli jk zijn. Dit feit ver-
klaart het filosofisch pluralisme, en verantwoordt de ver-
draagzaamheid in de filosofie. Inderdaad, indien er slechts 
één waarheid bestond betreffende het gedrag, betreffende de 
waarden, zou het immoreel zijn de dwaling toe te laten in 
wat essentieel is, ni. ons moreel leven en gedrag. Maar in 
feite bestaan er verschillende manieren om redeli jk te zijn, 
en het is niet omdat ze het niet eens zijn over een te nemen 
beslissing dat twee personen niet allebei redeli jk k u n n e n zijn. 

Maar de uniciteit komt terug langs een andere omweg. 
W a n t in een maatschappij , waarin gemeenschappeli jke be-
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slissingen moeten kunnen worden genomen, waarin bepaalde 
regels dienen gevolgd te worden, waarin verplichtingen die-
nen opgelegd te worden aan allen, zullen er grenzen zijn aan 
het plural isme en de verdraagzaamheid. De maatschappeli jke 
orde vergt een zekere tucht, het zich onderwerpen aan wetten 
en aan verplichtingen die ze opleggen. Indien de rede ons 
geen normen levert die zich aan allen opdringen door h u n 
evidentie en h u n waarheid, indien men verschillende manie-
ren kan ui tdenken om het openbaar leven te regelen en de 
gemeenschap te beheren, is het dan nodig de anarchie te 
dulden, die zou voortvloeien uit de onmogeli jkheid overeen-
komsten te bereiken o p grond van een objectiviteit die door 
n iemand zou worden betwist ? Als de maatschappeli jke orde 
niet gegrondvest kan worden op de uniciteit van de waar
heid, is het nodig aan het gémis dat eruit voortvloeit te ver-
helpen door beroep te doen op het gezag. 

H e t begrip gezag speelt een centrale roi in de godsdienst-
filosofie, de politieke filosofie en zelfs de moraal . In een 
georganiseerde maatschappi j moeten sommigen de macht 
hebben wetten te maken, oordelen te vellen, te regeren en te 
besturen. Van waar komt hun gezag, waardoor wordt he t 
gewettigd ? De traditie laat in deze het gezag eerst en vooral 
teruggaan op God : aile gezag komt van God of van een 
bovennatuur l i jk principe ; dat is wat, om te beginnen, de 
geschiedenis ons leert. God is wetgever en h i j is het die zal 
beslissen wie het recht zal hebben te regeren in naam van 
het goddelijk gezag. Zolang aile gezag van God komt stellen 
we de verwarring vast tussen de godsdienstige, de juridische 
en de morele orde. Noch het staatkundige, noch het ethische 
hebben enige au tonomie tegenover het religieuze. De schei-
d ing doet zich voor op een bepaald ogenblik, wanneer dege-
nen die werden aangeduid om een politiek gezag uit te oefe-
nen onderscheiden worden van degenen die het godsdienstig 
gezag ui toefenden. Maar de band tussen de godsdienstige en 
de j>olitieke orde heeft zolang bestaan, zelfs in het Westen, 
da t Jean Bodin, in zijn t i jd nochtans beschouwd als een 
libérale geest, in zijn République van 1576 kon schrijven : 
„Zelfs aile atheïsten zijn het erover eens dat niets de Staten 
en Republ ieken beter aaneenhoudt dan de godsdienst, en 
dat h i j de voornaamste grondslag is voor de macht der vor-
sten, het nakomen der wetten, de gehoorzaamheid der onder-
danen, de eerbied voor de magistraten, de vrees verkeerd te 
handelen en de wederzijdse vriendschap van allen ; men lette 
er wel voor o p iets zo kostbaars niet te minachten of door 
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twisten in twijfel te trekken ; want de ondergang der Repu-
blieken hangt er van af." Vandaar het recht van de vorst te 
waken over het handhaven van de godsdienstige eenheid, 
grondslag van de hechtheit van een Staat. 

T e n gevolge van de discussie die, in de 17de en 18de eeuw, 
op de godsdienstoorlogen zijn gevolgd, werd de idée dat het 
politieke gezag uit God komt meer en meer betwist ; en dank 
zij het succès van de leer van het „contrat social" kwam de 
idée meer naar voren dat aile machten en aile politiek gezag 
ui tgaan van de natie. Door de oorsprong van de politieke 
macht en het politiek gezag onafhankel i jk te maken van 
godsdienstige overwegingen, heeft men bijgedragen tôt de 
secularisatie van de Staat. In verschillende grondwetten wer-
den, na het omverwerpen van het Ancien Régime, no rmen 
vastgelegd die bepaalden hoe het gezag, op wetgevend, rech-
terlijk en bestuurl i jk gebied, wordt verleend door de natie, 
die de bron is van aile politieke macht . Deze secularisatie 
kon zich verder ontwikkelen, ondanks de aanvallen van het 
cléricalisme, dat het politiek gezag verder wou doen afhan-
gen, zoals in het verleden, van religieuze autor i te i ten en de 
laïcisering van de Staat niet wou aanvaarden. 

Gedurende eeuwen heeft de moraal , net zoals de politiek, 
zich beroepen op religieuze overwegingen : de zedelijkheid 
vloeide voort ui t de godsvrucht die gehoorzaamheid gebood 
aan de goddelijke voorschriften en aan de geheiligde wetten 
van het Ri jk . Maar zeer vroeg heeft het dank zij priesters en 
koningen geïnstitutionaliseerde goddelijk gezag een tegen-
hanger gekregen in een merkwaardig fenomeen, waarin de 
zelfstandigheid van de persoon tôt zijn recht kwam : het 
verschijnen der profeten. In een maatschappi j waar in aile 
gezag van God komt, zal de profeet, die in rechtstreeks con
tact staat met het goddelijk wezen waarvan h i j de stem hoort , 
di t goddelijk woord gebruiken om zich te verzetten tegen het 
gevestigde religieuze en politieke gezag. 

Niet te verwonderen dat vele eeuwen later de protestanten 
zich de gedachte hebben eigen gemaakt dat de profetie 
verderbestaat om het gezag der Roomse Kerk te bestri jden. 
Voor deze laatste integendeel was de profetie voltooid in de 
geheiligde geschriften, en het woord Gods zowel als de inter-
pretat ie ervan diende dus uitsluitend door de religieuze 
autor i te i ten te worden medegedeeld. De gelovige moet zich 
in geloofszaken onderwerpen aan het magisterium van de 
Kerk. Bi j de protestanten integendeel, zal het feit da t h i j de 
stem van God rechtstreeks kan horen en verstaan, voor iedere 
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gelovige een principe van zelfstandigheid ui tmaken. Deze 
opvat t ing zal ontkerstend kunnen worden en, ten gevolge van 
haar verbinding met opvatt ingen van filosofische oorsprong, 
leiden tôt de idée van moreel bewustzijn. 

He t onts taan der moraalfilosofie in Griekenland steunde 
op de gedachte dat er objectieve normen waren betreffende 
het moreel gedrag, en dat de wijze ze dank zij zijn rede kon 
leren kennen. Wanneer Socrates zich in de Kritoon de vraag 
stelt of het moreel is aan de wet niet te gehoorzamen, stelt 
h i j zichzelf als de rechter ervan. Weliswaar laat h i j zich leiden 
door de stem van de „daimoon", en komt hi j tôt het besluit 
da t het beter is onrecht te l i jden dan niet aan de wet te 
gehoorzamen. Maar door het feit zelf dat h i j zich afvraagt 
of h i j aan de wet niet moet gehoorzamen, erkent Socrates 
impliciet dat h i j beschikt over een persoonlijk cri térium dat 
het hem mogelijk maakt ja of neen te zeggen. Indien de 
vraag niet was geweest : „Moet ik het onrecht ondergaan 
eerder dan aan de wet niet te gehoorzamen ?", maar „Moet 
ik iets onrechtvaardigs doen eerder dan aan de wet niet te 
gehoorzamen ?", dan zou zijn antwoord ongetwijfeld anders 
hebben geluid. Socrates heeft inderdaad getoond dat, b i j 
een dgl. al ternatief , h i j niet geaarzeld had de politieke gezags-
dragers te trotseren. 

Door de vereniging van de traditie der profeten met de 
filosofische tradi t ie kon een onafhankel i jk gedragsprincipe 
worden uitgewerkt : of men het n u de stem van God of die 
van de daimoon noemt, de stem van de rede of die van het 
geweten, het gaat telkens om een beroep op een individueel 
en au tonom principe van moreel gedrag. 

Indien het religieus gezag, dat uitgaat van God, gedrags-
regels kan voorschrijven, op het gebied van de godsdienst, 
indien het politiek gezag, dat uitgaat van de natie, politieke 
regelingen kan voorschrijven, bestaat er een gedragscrite-
r ium, dat eigen is aan ons allen, en waar wij ons toe richten 
wanneer het gaat om gewetensproblemen ? Het is uitsluitend 
in de mate waarin men het bestaan van dit persoonlijk crité
r ium erkent, dat een moraal die onafhankel i jk is zowel van 
de politieke als van de religieuze autori tei ten mogelijk wordt. 
Maar o p die manier vinden we het principe van vri j onder-
zoek terug, als weigering een principe van gehoorzaamheid, 
gehoorzaamheid aan een religieus of politiek gezag, te aan-
vaarden als hoogste principe op gebied van het gedrag. In 
laatste instantie komt het aan ons toe, te beslissen of het 
nodig is te gehoorzamen of net. Nooit zuUen we, als aanhan-
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ger van het vr i j onderzoek, ons kunnen ontdoen van onze 
verantwoordeli jkheid, door aan te voeren, zelfs te goeder 
trouw, dat we slechts de bevelen van één of ander gezag heb-
ben ingevolgd. Indien het juist is dat het gehoorzamen aan 
het gezag meestal, zoals voor Socrates, de aan te bevelen hou-
ding zal zijn, zal di t moeten geschieden op grond van een 
beslissing te gehoorzamen, die, zoals de beslissing niet te 
gehoorzamen, ons niet toelaat onze morele verantwoordelijk
heid te ontduiken. Aldus beantwoordt , volgens het pr incipe 
van vri j onderzoek, aan het verwerpen van het gezagsargu
ment op theoretisch gebied, de zelfstandigheid van het gewe-
ten op praktisch gebied. He t is trouwens slechts in di t laatste 
perspectief, wanneer ons geweten als de laatste waarborg van 
onze waarden wordt gezien, dat het verwerpen van het gezags
argument op wetenschappelijk gebied in zijn ware draag-
wijdte kan worden gevat. Want vergeten we niet dat eerbied 
voor de waarheid, liefde voor de waarheid, u i td rukking zijn, 
niet van een theoretisch oordeel, maar van een morele hou-
ding. Maar waarom zou de waarde die men hecht aan de 
waarheid, de enige zijn voor dewelke het gezagsargument 
niet als het laatste woord kan gelden ? Er zijn andere waar
den, zoals de rechtvaardigheid, de menselijkheid, de schoon-
heid, welke we aile beschouwen als absolute waarden, die 
zouden ophouden deze roi voor het geweten te spelen, indien 
een principe van gehoorzaamheid het hoogste cri térium zou 
zijn op gebied van het gedrag. Ineens zou het gezag, de poli-
tieke of religieuze autoriteit , de enige absolute waarde wor
den, en een onvoorwaardeli jke onderwerping eisen in aile 
omstandigheden. Deze gevolgtrekking laat ons t œ het bijzon-
der karakter te begri jpen van een moraal gesteund o p het 
vri j onderzoek. 

H e t is vanzelfsprekend dat het geweten van elkeen ook 
gevormd is geworden, dat het moet worden voorgelicht en 
kan worden geleid, maar bi j iedere morele persoon berust 
in laatste instantie de verantwoordeli jkheid te beslissen en 
te handelen. En alleen een moraal die recht laat geworden 
aan het vri j onderzoek bli jkt in staat onze autonomie, onze 
vri jheid en onze verantwoordeli jkheid te vri jwaren. 

C h a ï m P E R E L M A N 
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