
ernst, achting: en interesse zijn waardebelevingen, al hebben Kant en 
anderen niet her woord ,,gevoel" daarvoor willen gebruiken. Deze be- 
levingen zijn zonder twijfel de intuities van de relaties tusschen de men- 
schen onderling, die hen tot ,,menschheid" maken. Want  plicht, als her 
eigenlijke centrale begrip van deze kategorie, heeft alleen zin, als ons op 
de wijze van ,,hooger instinct" (intuitie) ,,gegeven" is, dat wij niet 1even 
voor ons alleen, maar deelen zijn van een grooter geheel, ,,de" mensch- 
held; ons individueel subject heeft niet het recht naar willekeur te beslis- 
sen over eigen persoon, wij zijn met onzen levensinhoud niet tevreden als 
we maar genoeg te eten hebben, enz. C)ok kan een ander individu nooit 
of nimmer tegenover het plichtsbewustzijn object worden van een lust- 
bevrediging. Ieder mensch eischt als medelid van de menschheid, dat wij 
hem achten; en die achting is heel lets anders dan de sociaal-instinctieve 
achting-uit-vrees, waarop een ,,onderworpen" individu nooit bogen kan. 

Als wij, met Kant, de kategorie der plicht-drijfveeren streng onder- 
scheiden van instincten, mogen we toch niet vergeten, dat er ook ver- 
wantschap is tusschen beide. Men zou gevoel voor kunst her ,,instinctieve" 
d.w.z, onmiddellijke vermogen kunnen noemen, zulke samenhangen waar- 
deerende te beseffen, die in hun  wezen voor rede ontoegankelijk zijn. Op 
die wijze beleeft her dier door zijn instincten den samenhang van dingen 
met zijn behoeften, ook zonder dien samenhang te begrijpen. Beide ver- 
mogens zijn bovendien sterke drijfveeren door gevoel en aandoening: 
Intuit ie in deze definitie is dus instinct op hooger plan; dit  geldt ook 
voor ethisch besef, hetwelk redelijk als volgt geinterpreteerd zou kunnen 
worden: de mensch is deel van de heele menschheid. Di~ waardebeleving 
zegt, dat her instinct den mensch tot egoist maakt, hem altijd uitsluitend 
door de belofte van een genot tot een handeling aanspoort. Hier staan 
dus twee kategoriefin van drijfveeren vijandig tegenover elkaar. Bij de 
tweedracht, die in den mensch reeds door de verschillende instincten ont- 
staat, komt nu  nog bet conflict tusschen ethisch gevoel en instinctaffect. 
Wie overwinnen zal, 'hangt af van de kracht der aangeboren instincten, 
van omstandigheden, ook van de opvoeding, die de relatieve kracht der 
drijfveeren veranderen kan. In het kort: wie overwinnen zal, hangt af 
van wat men ,,karakter" noemt. 

Maar de mensch, die daar voor ons staat, is zooals hij is. Als hij naar 
onze meening niet is zooals hij zijn moest, is het onbegonnen werk hem 
te zeggen hoe hij moet handelen om ,,goed" te zijn. De persoon die hem 
dat zegt, kan ,,gezag" hebben, en dan kan het gezag natuurlijk ingrijpen 
in den strijd der drijfveeren. Maar daardoor kan de handeling ,,wel 
legaal maar niet moreel" worden. Moraliteit betreft ni6t de daad maar 
het zijn van den mensch, zij betreff het evenwicht van zijn drijfveeren. 
Ten  slotte zullen we zien, dat juist in dat evenwicht de menschelijke 
vrijheid te zoeken is. 

ERRATUM: Synthese, 15 Maart 1937, blz. 75 r. 13 v. b.: psychisch moet zijn physisch. 
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