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Voorwoord

De titel van ons proefschrift kan sommigen verbazen: Kants ethiek
wordt vaak opgevat als een systeem waarin voor de ervaring weinig of
zelfs in het geheel geen plaats is. Nu moeten we toegeven dat de meest
ultieme principes van Kants ethiek inderdaad niet als een generalisatie
van ervaringsgegevens begrepen kunnen worden; we zullen evenwel
evenzeer aan de orde stellen dat het in Kants praktische filosofie niet
mogelijk is de aard van deze principes te verhelderen zonder op de een
of andere manier de zelfervaring van het wezen dat geacht wordt aan
deze principes onderworpen te zijn in deze verheldering te verdisconte-
reno Dit is een eerste moment van ervaring dat we in verband met Kants
ethiek moeten benadrukken. Een tweede moment waarin de ervaring
een rol bij Kant speelt, is ons door een studie van Heimsoeth aange-
reikt: hij wijst er op dat de voor Kant zo belangrijke begrippen van
spontaniteit, de wil en de vrijheid alle ontleend zijn aan het gedeelte
over de empirische psychologie in Baumgartens Metaphysical). We me-
nen dat deze achtergrond doorklinkt in Kants opmerking dat onze prak-
tische vrijheid door de ervaring bewezen wordt", En een derde mo-
ment waarin de betekenis van de ervaring voor Kants ethiek van funda-
mentele aard is, vinden we in Kants stelling dat voor de toepassing van
zuiver morele principes een door de ervaring gescherpt oordeelsvermo-
gen vereist is". Op de aard van deze ervaring zullen we meerdere ma-
len terugkomen.

Het a priori karakter van de ethiek bij Kant zal op het eerste gezicht
minder vraagtekens oproepen. Toch zullen op het vlak van het a priori
in de ethiek de nodige hindernissen genomen moeten worden zodra we
dit a priori bijvoorbeeld in verband brengen met het transcendentale in
de theoretische filosofie en ons afvragen aan welke delen van Kants
ethiek we een transcendentaal gezichtspunt mogen toeschrijven. Daarbij
doemt automatisch de in recente literatuur over de ethiek actuele vraag
op wat het transcendentale in Kants ethiek als zodanig betekenen kan.
Maar ook vanuit een ander perspectief kan het a priori in Kants ethiek

1) Heimsoeth, R., Freiheit und Charakter, p. 307.
2) KdrV A 802 = B 830; zie ons tweede hoofdstuk.
3) GMS IV 389.
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geproblematiseerd worden. Het is mogelijk op zuiver a priori wijze de
hoogste principes van de moraal te onthullen; op die manier ontdekken
we de categorische imperatief als een beoordelingsprincipe voor hande-
lingen in de sfeer van het recht en als een beoordelingsprincipe voor
maximen in de sfeer van de deugden of de ethiek in strikte zin. Is dit
principe, dat we a priori kunnen beargumenteren, tevens a priori het
beginsel volgens welk we daden tenuitvoerleggen? Hoe dienen we rnotie-
yen, die hun oorsprong in de sfeer der zinlijkheid hebben en die dus
nimmer een a priori statuut kunnen hebben, te beoordelen en welke
betekenis moet aan dergelijke motieven toegekend worden in het licht
van Kants praktische filosofie als een geheel?

Dit zijn slechts enkele van de vragen die we ons te stellen hebben en
de beantwoording daarvan dient de plaats van Kants ethiek tussen de
ervaring en het a priori te localiseren. Deze doelstelling benaderen we
vanuit een drietal gezichtspunten op een viertal problem en; onze per-
spectieven zijn van polernische, architectonische en historisch-genetische
aard, onze themata betreffen achtereenvolgens de vraag in hoever en in
welke zin Kants ethiek transcendentaal genoemd kan worden, de eigen
aard van praktische kennis, het factum der zuiver praktische rede en
een analyse van het geweten in verband met het subject der moraal.

Het poiemisch karakter van onze studie is gericht tegen een aantal
traditioneIe vooroordelen tegen Kants ethiek welke men nog steeds veel-
vuldig in ook recente secundaire literatuur kan aantreffen. Het eerste
vooroordeel dat we noemen, betreft de gedachte dat Kant zijn ethiek
eerst ten volle zou hebben kunnen ontwikkelen nadat diens theoretische
wijsbegeerte tot wasdom gekomen zou zijn. Kants ethiek zou zich in een
innerlijke afhankelijkheid van zijn theoretisch-speculatieve vraagstelling
ontwikkeld hebben. We weerleggen deze opvatting in ons eerste hoofd-
stuk en gaan in het tweede in op de eigen aard van het zedelijk bewust-
zijn. Ons verstaan van de zedelijke verplichting is onafhankelijk van elk
theoretisch gezichtpunt op de mogelijkheid van onze vrijheid. In dit
tweede hoofdstuk stellen we een tweede, hardnekkig, vooroordeel tegen
Kants ethiek aan de kaak: Kants vasthouden aan een uitzonderingsloos
verbod wanneer dan ook te liegen, zou tot een inhumane praxis dan wei
een levensvreemd rigorisme leiden. We laten zien dat Kants positie
terzake veel genuanceerder is dan zijn tegenstanders men en en dat deze
opponenten het risico lopen in alle valkuilen te stappen welke Kant
zorgvuldig weet te vermijden. In ons derde hoofdstuk polemiseren we
tegen een tweetal vooroordelen. De eerste daarvan sluit inhoudelijk
gesproken aan bij een welke reeds in het eerste hoofdstuk aan de orde
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is gekomen: Kants factumleer is het eindresultaat van diens wijsgerige
ontwikkeling, Kant zou pas vrij laat ingezien hebben dat het onmogelijk
is de principes der moraal een theoretische grondslag te geven en het
factum zou het alternatief voor een dergelijke fundering zijn. Daarnaast
zijn sommigen van mening dat het factum als een feit aanieiding geeft
tot een naturalistische drogreden. We weerleggen beide vooroordelen
met behulp van de vaststelling dat het factum bij de vroege Kant reeds
vaststaat als een aanduiding van hetgeen we de morele toerekeningsvat-
baarheid van een handelend wezen kunnen noemen. Ons vierde
hoofdstuk, dat het subject der moraal tot onderwerp heeft, bevat een
polemiek tegen filosofen die Kants wijsbegeerte als een theorie der
subjectiviteit opvatten. Wij zijn van mening dat Kants ethiek veeleer
opgevat dient te worden als een theorie omtrent de toepassing van mo-
rele principes op een subject-voorstelling die haar bepaaldheid ontleent
aan een specificatie van de context waarin dit subject vigeert. Hiermee
bedoelen we dat we in deze sfeer van toegepaste ethiek niet zonder
empirische kennis omtrent het te beoordelen subject kunnen. We zullen
bijvoorbeeld moeten weten in hoever iemand redelijkerwijs zijn vrijheid
kan gebruiken; dit wil zeggen dat we niet een subject op zich maar een
subject in de feitelijke context van zijn leven dienen te beschouwen. Dit
betekent dat we evenzeer aandacht dienen te hebben voor maatschappe-
lijke gewoontes en gebruiken. Derhalve is het naar onze mening onmo-
gelijk om bij Kant te spreken over het subject dat ons in een inhoudelij-
ke inzichtelijkheid gegeven zou zijn. Daarenboven keren we ons opnieuw
tegen de traditionele visie aangaande de verhouding tussen theoretische
en praktische filosofie bij Kant: nader uitgewerkt aan de hand van Kants
begrip van het geweten laten we zien hoe de eigen aard van het zedelijk
inzicht aanieiding geeft tot het ontologische onderscheid tussen noume-
na en phaenomena en daarin volstrekt onafuankelijk is van het zelfde
onderscheid dat in Kants theoretische wijsbegeerte aanwezig is. We
verdedigen de stelling dat Kants ethiek als een reactie op de rechtsfilo-
sofie ontstaan is.

De polemische inzet van onze studie, waarvan we nu de belangrijkste
onderdelen genoemd hebben, vereist een architectoniscb gezichtspunt op
Kants wijsbegeerte als een geheel: de onderscheiden momenten van zijn
filosofie dienen in hun onderlinge samenhang en als in een geheel be-
grepen te worden. Een dergelijke interpretatie moet een beroep doen
op een historisch-genetiscli verstaan van de innerlijke probleemstelling en
motivering van Kants wijsbegeerte. Het mag duidelijk zijn dat de om-
yang van Kants werken ons tot een beperking dwingt; de architectoni-
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sche benadering van het bronnenmateriaal is voor ons slechts een regu-
latieve idee en zij strekt tot de opdracht de eenheid van onze eigen
duiding zoveel als mogelijk is te bewaren.

Onze aanpak en ons thema heeft gevolgen voor zowel de bronnen die
ons basismateriaal vormen als voor onze keuze voor de secundaire lite-
ratuur. Wat deze laatste literatuur betreft, kunnen we kort zijn: wij
schrijven een studie over Kants filosofie en niet over de secundaire
literatuur. De secundaire bronnen beschouwen we in beginsel slechts als
een hulpmiddel bij de verheldering van het basismateriaaL We hebben
ons daarom zoveel mogelijk beperkt in onze keuze voor commentatoren.
Veel van hetgeen wij aan hen ontlenen of bij hen bestrijden, kan ook
elders aangetroffen worden; we noemen in principe aileen die auteurs
die ons bij het schrijven van dit werk tot nieuwe inzichten gedwongen
hebben en op die wijze aan onze eigen ontwikkeling bijgedragen hebben.
Daarnaast citeren we anderen die problem en en inzichten dermate
helder geformuleerd hebben, dat we menen hen daarin niet te kunnen
overtreffen. Over het verzameld werk van Kant moeten we uitvoeriger
zijn. Voor ons staan de werken die tijdens Kants leven met diens toe-
stemming gepubliceerd zijn centraal. Niettemin zullen we bij herhaling
naar brieven, verslagen van colleges, voorstudies, het postume werk en
de zogeheten Reflexionen verwijzen. Over deze verslagen en notities van
Kant moeten we enige opmerkingen maken. Adickes heeft als uitgever
van de Reflexionen een criterium opgesteld waaraan elke interpretatie
van deze notities dient te voldoen. Ten eerste dient een Reflexion geda-
teerd te worden; met een systeem van Griekse letters en numerieke
exponenten worden deze aantekeningen in drieendertig verschillende
fasen ingedeeld. Deze dateringen berusten niet alleen op inhoudelijke
kenmerken van de notities, maar tevens op forensisch onderzoek naar
het gebruikte papier, de inkt of het potlood; aangezien wij aileen over
de inhoud van deze aantekeningen beschikken, houden wij ons verre van
pogingen Adickes' dateringen in twijfel te trekken. Terwille van de le-
zers hebben we de Griekse letters in gewone jaartallen vertaald. Het
belang van de datering wordt duidelijk in het tweede gedeelte van Adic-
kes' criterium: de inhoud van een notitie mag niet in strijd zijn met de
opvattingen die Kant in een door hem zelf in die fase gepubliceerd werk
huldigt. Men moet bedenken dat veel van deze Reflexionen opmerkingen
in de marge van een boek zijn, mededelingen op losse velletjes papier,
of op de achterkant van een brief genoteerd zijn. Het is ons methodisch
vertrekpunt dat een dergelijke notitie nimmer op voorhand Kants eigen
standpunt weergeeft: het zou een korte samenvatting van andermans
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gedachtengoed kunnen zijn, of een idee dat ter overweging genomen
wordt zonder dat die gedachte aangehangen wordt, het kan om een
geheugensteuntje gaan en zelfs bevinden zich tussen deze aantekeningen
doodgewone boodschappenlijstjes. Ook Adickes' criterium kan hierover
niet altijd uitsluitsel geven, maar haar negatieve werking gaat wildgroei
in de interpretatie tegen: een aantekening die niet aan deze maatstaf
voldoet, mag niet als een opvatting van Kant zelf gelden. Het zal duide-
lijk zijn dat voor de verslagen van Kants colleges dit criterium evenzeer
van toepassing is.

Onze motieven deze notities en collegeverslagen bij het bronnenma-
teriaal te betrekken zijn van uiteenlopende aard. In eerste instantie is
dit voor ons geen vrije keuze geweest: de stand van de Kantduiding is
van dusdanige aard dat een bezinning op deze bronnen niet kan uitblij-
yen, voor- en tegenstanders van de traditionele visie op de ontwikkeling
van Kants ethiek beroepen zich op dit materiaal en wij hebben dat in
ons eigen commentaar te beoordelen. Welnu, deze evaluatie heeft ons
een tweede motief gegeven de Reflexionen en collegeteksten nader te
beschouwen: weliswaar kan voor wat de periode tussen 1770 en 1781
betreft niet aan het criterium van Adickes voldaan worden, uit dit mate-
riaal blijkt een zeer grote inhoudelijke continuiteit in Kants denken over
de ethiek. Een dergelijke continuiteit is niet op het vlak van de theoreti-
sche filosofie aanwezig. We zullen in ons eerste en derde hoofdstuk
laten zien dat de kerngedachten van Kants ethiek reeds zeer vroeg vast-
gestaan hebben. Voor onze vraagstelling is dit een inhoudelijk relevant
gegeven. Ons derde motief om aan deze bronnen een betekenis toe te
kennen is in tegenstelling tot de eerste twee een bewuste keuze: ze
kunnen een zuiver heuristische functie voor onze eigen interpretatie ver-
vullen. Ter inleiding van een bepaalde probleemstelling verwijzen we
soms naar een van Kants notities waarin een bepaalde gedachtengang
overwogen wordt. Daar waar we voor deze optie gekozen hebben, zor-
gen we er voor dat onze conclusie van ons vertrekpunt onafhankelijk is.
En in het geval dat deze, om zo te zeggen, apocriefe teksten een zeer
belangrijke rol in de discussies over Kant spelen, dit is met name in ons
derde hoofdstuk het geval, stellen we een eis welke sterker is dan die van
Adickes: naast dit criterium moet een bronnencontrole plaatsvinden. We
verstaan hieronder een beoordeling van, indien mogelijk, de passage in
het werk waarin Kant deze opmerking neergeschreven heeft. Zo hopen
we in een enkel geval meer inzicht in de bedoelingen van Kant te krij-
gen. Dit verklaart onze aandacht voor Baumgartens Metaphysica en
diens Initia.
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Kants spelling van het Duits en het Latijn alsmede de spelling in de
collegeverslagen hebben we niet gecorrigeerd; naar onze mening is het
onze taak dit bronnenmateriaal zo authentiek mogelijk te presenteren.
Slechts indien de dubbelzinnigheid van Kants formuleringen dit vereist,
hebben we een interpunctie aangebracht.

We geven hier geen uitvoerig overzicht van de volgorde van de ver-
schillende onderwerpen die in onze studie besproken worden; elk hoofd-
stuk heeft een eigen inleiding die in deze taak voorziet. We hopen met
ons werk een reele bijdrage geleverd te hebben aan de interpretatie van
Kants gedachtengoed.
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Hoofdstuk 1. In hoever is Kants ethiek transcendentaal?

§ 1.1. Inleiding

De titel van ons eerste hoofdstuk is een probleem in de literatuur over
Kants ethiek. We kunnen het belang van deze vraag vanuit meerdere
perspectieven aan de orde stellen. In recente tijden heeft Otfried Hoffe
gepoogd de cornrnunicatie-ethiek van Karl-Otto Apel te discrediteren
door te tonen dat enerzijds de inhoudelijke bezwaren welke Apel tegen
Kants ethiek heeft ongegrond zijn en dat anderzijds diens beroep op
Kant voor het transcendentale karakter van zijn eigen wijsbegeerte voor-
bij gaat aan het gegeven dat slechts een beperkt gedeelte van Kants
praktische filosofie transcendentaal genoemd kan worden. Vanuit dit
polemische perspectief kan het belang van ons thema voor de eigentijd-
se wijsbegeerte blijken.

Maar Hoffes argumentatie impliceert de wenselijkheid van een twee-
de perspectief op de vraag in hoever Kants ethiek transcendentaal ge-
noemd kan worden. Onze filosoof staat bekend als een der grote syste-
matische denkers van de westerse wijsbegeerte. Komt nu deze systerna-
tiek niet in gevaar, wat kan de verhouding tussen theoretische en prakti-
sche filosofie bij Kant nog zijn als de ethiek geheel of gedeeltelijk buiten
het transcendentale gezichtspunt valt? Deze invalshoek op de probleern-
stelling zouden we het architectonische perspectief kunnen noemen.
Kants eigen opvattingen hebben op sommige punten reeds vrij vroeg
vastgestaan, op andere gebieden heeft zijn denken een ontwikkeling
doorgemaakt. In diens Opus postumum vinden we nog de nodige onder-
werpen voor de systematische ontplooiing van zijn denken als een ge-
heel. Het architectonische perspectief zal recht moeten doen aan Kants
ontwikkeling en kan daarom niet zonder een historisch-genetisch per-
spectief op Kants wijsbegeerte vanwaaruit eerst duidelijk kan worden
welke probleemstellingen de bedoelde ontwikkelingen motiveren.

Wie zich de vraag stelt in hoever Kants ethiek transcendentaal ge-
noemd kan worden, dient zich tevens de vraag te stel1en in welke zin
deze moraalfilosofie transcendentaal zou kunnen zijn. Op deze vraag
gaan we in dit hoofdstuk meerdere keren in. De tweede paragraaf be-
gint met een analyse van Kants zogenaamde Copernicaanse revolutie.
We zullen betogen dat in de theoretische filosofie slechts van een Co-
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pernicaanse hypothese gesproken kan worden; de eigenlijke omwente-
ling heeft Kant in zijn ethiek voltrokken. We gaan in op verschillende
nuances in de betekenis van het begrip transcendentaal, verdedigen de
stelling dat het begrip van de transcendentale vrijheid volstrekt irrele-
vant voor het verstaan van onze zedelijke verplichting is en slechts inzo-
verre voor Kants tweede kritiek van belang is als het tot de taak van dit
werk behoort de band tussen de theoretisch-speculatieve en de prakti-
sche filosofie te verhelderen. Kants ethiek is transcendentaal te noemen
voor zover ten eerste in en met "das formeile Prinzip des Willens" elke
materiele bepalingsgrond voor het moreel goede afgewezen wordt, ten
tweede voor zover het begrip van het hoogste goed een transcendentale
deductie behoeft. Ten derde wijzen we er op dat Kants ethiek een trans-
cendentaal perspectief bevat in de vorm van zinverlening, een thema dat
we in het volgende hoofdstuk onder de noemer van een leven als een
geheel nader aan de orde zuilen steilen. Hoffes analyse van Kants ethiek
wordt door ons gesteund en uitgewerkt, we verdedigen de principiele
zelfstandigheid van de ethiek ten opzichte van de theoretisch-speculatie-
ve wijsbegeerte.

Onze derde paragraaf is aan de continuiteit van Kants ethische op-
vattingen gewijd. We sluiten ons aan bij de viervoudige karakteristiek
waarmee Schmucker het theoretisch-speculatieve probleem van de trans-
cendentale vrijheid kenmerkt, vertrekkend vanuit Kants vroege wijsbe-
geerte. Tegenover de traditionele opvatting omtrent de verhouding tus-
sen moraal en theoretische wijsbegeerte, volgens welke Kants ethiek zich
in een innerlijke afhankelijkheid van de metafysica ontwikkeld zou heb-
ben, verdedigen we met Schmucker de these dat deze ontwikkeling in
omgekeerde zin heeft plaatsgevonden. Dit historisch-genetische perspec-
tief ondersteunen we met een architectonisch perspectief vanuit Kants
postume werk.

Tenslotte komen we in de vierde paragraaf terug op dit polemische
perspectief dat de eigenlijke inzet van Hoffes Kantinterpretatie betreft:
zijn kritiek op Apel en de betekenis van een transcendentale ethiek.

§ 1.2. De Copernicaanse hypothese en Kants ethiek

1. De Copernicaanse hypothese in de theoretische wijsbegeerte
Met de term Copernicaanse hypothese wensen we geen eigenzinnige
omschrijving te geven van hetgeen doorgaans als een wending of zelfs
een revolutie aangeduid wordt. Naar onze mening is het voor een juist
verstaan van Kants positie noodzakelijk te bedenken dat de gebruikelij-
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ke aanduidingen als zodanig niet bij Kant zelf voorkornen", Elf jaar na
het verschijnen van de aangepaste versie van de eerste kritiek spreekt
Kant, binnen de context van de vraag of het menselijk geslacht in de
loop der geschiedenis moreel te verbeteren valt, over een Copernicaanse
hypothese". Deze morele context hoeft niet echt te verbazen gezien het
besluit van Kants Kritik der praktischen Vernunft: "Zwei Dinge erfullen
das Gemiit mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und
Ehrfurcht, je ofter und anhaltiger sich das Nachdenken damit
beschaftigt: der bestirnte Himmel uber mir und das moralische Gesetz
in mir. Beide darf ich nicht als in Dunkelheiten verhiillt oder im
Uberschwenglichen, ausser meinem Gesichtskreise suchen und bloss
vermuten; ich sehe sie vor mir und verkniipfe sie unmittelbar mit dem
Bewusstsein meiner Existenz.?", Reeds in 1772, dus zestien jaar v66r
het verschijnen van de tweede kritiek, vinden we in een verslag van
Kants college over logica een verwijzing naar zowel de astronomie als
het zedelijke. De diepzinnigheid van Socrates, die na veel onderzoek
wist niets te weten, legt een verband tussen het doen van onderzoek en
de bepaling van de grenzen van ons weten. Veel meer dan de gewone
mens is de astronoom zich de beperktheid van zijn kennis bewust; geen
enkele theoretische wetenschap vermag ons meer te deemoedigen dan
de astronomie: "Zuerst erhebt sie uns, dann erniedrigt sie uns aufs tief-
ste. Das was wir hoch an uns zu schatzen haben, ist die Fahigkeit das
Sittliche unterscheiden zu konnen und die Grenzen unsrer Wunsche
bestimmen zu konnen.?". Ook in later werk vinden we nog verwijzingen
naar het ontzag dat de sterrenkunde en de schepping in ons oproept. In
een moment van morele gewaarwording van de schoonheid der natuur
voelen we de behoefte iemand dankbaar voor haar bestaan te zijn", De
sterrenhemel is niet alleen een imposant verschijnsel, hij is tevens op
wetenschappelijke wijze bestudeerd. Op de betekenis van deze weten-

1) Cf. Blumenberg, H., Die Genesis der kopemikanischen Welt, p. 691, p. 704
+ noot 52, p. 705. De term Copernicaanse wending berust op een verwar-
ring van de teksten in KdrV B xviii en B xxii met hun respectievelijke voet-
noten. Zie tevens Hanson, N.R., Copernicus' Role in Kant's Revolution, p.
274.

2) SdF vn 83. Ook Leibniz spreekt van een Copernicaanse these, cf. zijn
Specimen Dynamicum, II, 2.

3) KdpV V 161-163 = A 288-292.
4) Logik Philippi XXIV 382f.
5) KU V 445.
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schap voor Kants filosofie zullen we nog ingaan, eerst zullen we onze
bezwaren tegen de term Copernicaanse wending uiteenzetten.

De hypothese, of om met Kant te spreken de "Revolution der Denk-
art,,6) of de "veranderte Methode der Denkungsart'?', betreft een nog
nader te analyseren transcendentaal gezichtspunt volgens welk "wir
namlich von den Dingen nur das a priori erkennen, was wir selbst in sie
legen?", Dit standpunt wordt gemotiveerd door een kritiek op de filoso-
fische traditie. Aan de menselijke rede is een onontkoombare metafysi-
sche vraagstelling eigen", vragen naar het goddelijk wezen, de vrijheid
en onsterfelijkheid waarover de traditionele metafysica het menselijk
den ken geen stap vooruit heeft vermogen te brengen. De hypothese
heeft betrekking op een omvorming van de traditionele metafysica en
wel zo, dat haar eigen speculatieve inzet een juiste plaats toegewezen
kan krijgen. Een dergelijke omvorming van de metafysica geschiedt
vanuit een vergelijking met het succes van de eigentijdse wetenschappen
op grond waarvan de pretenties van de traditionele metafysica gediscre-
diteerd kunnen worden. Kants vraag of metafysica als wetenschap moge-
lijk is, betekent eigenlijk een vraag naar een methode voor de metafysi-
ca waarmee haar pretenties gerelativeerd kunnen worden; meer in het
bijzonder betreft deze relativering, zoals we nog zullen zien, een speci-
fica tie van de wijze waarop we als kennend subject bij onze pretentie
iets te kennen betrokken zijn. Juist dit is de betekenis van het transcen-
dentale gezichtspunt: wat we a priori, dat wil zeggen onafhankelijk van
de ervaring, van de dingen kunnen kennen, moet verband houden met
de wijze waarop we bij dat kennen betrokken zijn. En de succesvolle
wetenschappen hebben precies dit laatste ingezien: hun betrokkenheid
bij het kennen zelf wordt in hun methode duidelijk. Zoals Thales de
meetkunde tot wetenschap verhief door aan het geometrisch denken een
intuitief-demonstratief moment in de vorm van een constructie toe te
voegen, zo kon de natuurwetenschap krachtens haar experimentele me-
thode resultaten boeken. De fysici stellen a priori een hypothese op en
toetsen haar; de natuurkundigen zagen in dat de rede "nur das Einsieht,

6) KdrV B xif.
7) KdrV B xxiii.
8) a.e., I.e.
9) Zie de openingsregel, KdrV A vii. Vergl. A 407 B 433f; Pro!' IV 353;

Logik Herder XXIV 6.
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was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt'"?', wanneer zij zich
beperkt tot hetgeen met een experiment te weerleggen dan wel te be-
vestigen is. Het transcendentale gezichtspunt komt dus naar voren van-
uit een reflectie op de verhouding tussen ervaring en a priori.

Welnu, Kant stelt zich tot doel de beoordeling van de vraag of de
wijsbegeerte tot een dergelijke experirnentele methode in staat is. Hij
vraagt dit omdat zij niet op objecten maar op a priori begrippen en
principes van objecten betrokken is: het transcendentale gezichtspunt
zelf wordt dus als een hypothese en slechts als een hypothese opgesteld,
juist dit is de Copemicaanse hypothese. De bevestiging van deze hypothe-
se als een onontkoombare vooronderstelling ter verklaring van het sue-
ces van het menselijk kennen, kortom van de revolutie, valt niet met
Copernicus maar in Kants ogen slechts met Newtons systeem in verband
te brengen. Binnen het voorwoord van de eerste kritiek blijft het trans-
cendentale gezichtspunt slechts een hypothese'", voor zover Coperni-
cus een systeem bezat is het volgens Kant slechts een hypothese'".
Eerst op grond van het inzicht in de uitwerking van de Copernicaanse
hypothese in de analytica en de theoretisch-speculatieve problematiek
van de dialectica kan een bewijs voor de juistheid van de hypothese
gegeven worden, voor Kant staat niet bij voorbaat vast dat de filosofie
tot success en als die van de astronomie in staat is. Tot in het Opus pos-
tumum aan toe blijft hij onderscheid maken tussen wetenschap en wijs-
heid, de filosoof richt zich op wijsheid, maar als mens kan hij slechts
naar haar streven "und das ist schon Verdienst genug'''", Vandaar onze
bezwaren tegen de term Copernicaanse revolutie, hij verwart het op-
stellen van de hypothese met haar toetsing en impliceert zo een sugges-
tieve evidentie in een door Kant in uiterste terughoudendheid geforrnu-
leerde gedachtengang, gegeven namelijk in de vorm van een bewijs uit
het ongerijmde'": het vasthouden aan de traditionele opvatting leidt
tot een tegenspraak van de rede met zichzelf'". Met deze opmerkin-
gen in gedachten zullen we Kants Copernicaanse hypothese nader be-
schouwen.

10) KdrV B xiii.
11) KdrV B xxiin,
12) Logik IX 86.
13) OP XXI 141, cf. 138, 140.
14) KdrV B xxin, Fortschritte XX 268.
15) Cf. Heimsoeth, Transzendentale Dialektik, pp. 549f.
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De traditionele metafysica is, zo kunnen we met Kant stellen, onver-
mogend geweest om enerzijds het succes van de wetenschappen te ver-
Idaren en is er daarom, anderzijds, niet in geslaagd een zinvoile plaats
aan de speculatieve vragen naar God, vrijheid en onsterfelijkheid toe te
kennen'". Ret empirisme kan de algemeenheid en de noodzakelijkheid
van de wetenschappelijke oordelen niet verIdaren, het rationalisme kan
de rol van de ervaring voor het kennen niet afdoende rechtvaardigen: de
gehele metafysica is een strijdperk van elkaar tegensprekende meningen
zonder dat een toetssteen aangewezen kon worden waarmee ten gunste
van een der partijen besloten zou kunnen worden. In een poging het
succes van de modeme wetenschappen te verIdaren, thematiseert Kant
de verhouding tussen ervaring en a priori: "Bisher nahm man an, alle
unsere Erkenntnis musse sich nach den Gegenstanden rich ten; aber alle
Versuche tiber sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch
unsere Erkenntnis erweitert wurde, gingen unter dieser Voraussteilung
zunichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben
der Metaphysik damit besser fortkommen, dass wir ann ehmen, die
Gegenstande mussen sich nach unserem Erkenntnis richten, welches so
schon besser mit der verlangten Moglichkeit einer Erkenntnis derselben
a priori zusammenstimmt, die tiber Gegenstande, ehe sie uns gegeben
werden, etwas festsetzen soll."!". In twee stappen voert Kant deze ge-
dachte door. Onze aanschouwing kan zich niet naar de hoedanigheid
van het voorwerp richten, zulks zou a priori kennis onmogelijk maken.
De mogelijkheid van deze a priori kennis wordt evenwel gered als we
aannemen dat het voorwerp als object der zintuigen zich naar de aard
van ons vermogen te aanschouwen moet richten. Wat in de aanschou-
wing derhalve als kenobject present is, is niet een in zichzelf als eenheid
bepaald voorwerp, maar een veelheid van aanschouwingen welke als
voorstellingen op een of ander voorwerp betrokken moeten zijn. Voor
zover nu, ten tweede, deze voorstellingen dit voorwerp bepalen, moeten
de begrippen welke deze bepaling tot stand brengen als aan het voor-
werp voorafgaand voorondersteld worden: aileen zo valt de mogelijkheid
van a priori kennis in te zien.

Met enige Idem willen we er voor waarschuwen dat Kant zijn analyse
stelt binnen de context van de mogelijkheid van ervaring en niet in het
minst poogt een beschrijving te geven van het feitelijke en psychische

16) Kdr V B xxx.
17) KdrV B xvi.
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kenproces. Uitdrukkingen als "we kunnen slechts dat a priori van dingen
kennen wat we er zelf inleggen", een bepaling "tot stand brengen" of "we
kunnen ons niets als in een object verbonden voorstel1en zonder het
vooraf zelf verbonden te hebben'?" suggereren dat er sprake zou zijn
van een beschrijving van een actief proces dat we feitelijk uitvoeren. Het
gaat Kant evenwel niet om een reflectie op het psychische kenproces,
maar om een reflectie op de pretentie iets te kennen, in het kader van
die reflectie worden de noodzakelijke vooronderstellingen voor de recht-
vaardiging van de kenpretentie blootgelegd. Binnen zijn Copernicaanse
hypothese kan Kant het zich niet veroorloven een psychisch kenproces
feitelijk te analyseren, zulks zou elke mogelijkheid van a priori kennis
teniet doen. Nog afgezien van het gegeven dat Kant sceptisch tegenover
de mogelijkheid van een empirische psychologie staat'", gaat dit mis-
verstand er vanuit dat subject-zijn als zodanig voor Kant een welbepaald
gegeven zou zijn. In de Copernicaanse hypothese is evenwel niet zozeer
een subject als wel de pretentie iets te kennen en daarmee een betrek-
king tussen subject en object het voorwerp van reflectie. Wanneer Kant
zegt dat we onze voorstellingen slechts als in een object verbonden kun-
nen denken voor zover we ze zelf verbonden hebben, betekent dit naar
onze mening niet dat de objectvoorstelling door ons actief geproduceerd
wordt, maar duidt dit slechts aan dat we ons de eenheid van een object-
voorstelling als geproduceerd moeten denken.

Een tweede probleem van de Copernicaanse hypothese ligt besloten
in haar exclusief disjunctief karakter: Of ons kenvermogen richt zich
naar het object 6f het object richt zich naar de aard van ons kennen.
Nog los van het oordeel welk van beide alternatieven de juiste is, moet
bedacht worden dat binnen de beoordeling van de a priori kennispreten-
tie elk "richten" op de een of andere manier noodzakelijk dient te zijn:
de grond van de overeenstemming tussen kennen en object moet in de

18) KdrV B 130.
19) KdrV A 848f = B 876f; Fortschritte XX 281. Cf. Plat, J., Kants kritiek op

de rationele psychologie. In Metaphysik LJ XXVIII 277 wordt vermeld dat
indien er al een empirische psychologie mogelijk is zij met de experimente-
Ie fysica verbonden zal zijn. Zie ook EE XX 199. Deze scepsis doet niets af
aan de noodzaak een dergelijke wetenschap te ontwikkelen; we zullen dit
nog zien. Maar Kant wil niet kiakkeloos aannemen dat het menselijke
strevingsleven zonder meer toegankelijk is, daarom benadrukt hij het expe-
rimentele karakter van die wetenschap.
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voorstelling van het object dan wel in het object liggerr". Kant bedis-
cussieert en verwerpt elders een derde mogelijkheid, die van een
"Praformationssystern der reinen Vernunft" waarin de bedoelde over-
eenstemming ons in de vorm van een voorgegeven harmonie van ver-
standsbegrip en ervaringsobject door een Schepper ingepland is. Een
dergelijke opvatting kan evenwel slechts een subjectieve verklaring van
de noodzakelijkheid zijn en levert de kritische filosofie uit aan het seep-
ticisme: "lk zou niet kunnen zeggen dat de werking met de oorzaak
noodzakelijk in het object verbonden is, maar alleen dat ik zo georgani-
seerd ben dat ik deze voorstelling met anders dan z6 verbonden denken
kan; dit is precies wat de scepticus het liefst wil, de vermeende objectie-
ve geldigheid van onze oordelen zou niets dan schijn zijn. Het zou niet
aan lieden ontberen die ook deze subjectieve noodzakelijkheid welke
gevoeld moet worden niet voor zichzelf erkennen, er kan ten minste
geen ruzie over dat gemaakt worden wat slechts op de wijze berust
waarop een subject georganiseerd is'?", Een soortgelijk bezwaar vinden
we al aan het begin van de jaren zeventig in een Reflexion: "Zu sagen,
dass ein hoheres Wesen in uns schon solche Begriffe und Grundsatze
weislich gelegt habe, heisst alle Philosophie zu Grunde richten. Es muss
in der Natur der Erkenntnisse uberhaupt gesucht werden, wie eine Be-
ziehung und Verknupfung moglich sei, wo doch nur eines von den relatis
gegeben iSt."22).In zijn handexemplaar van de eerste editie heeft Kant
bij een passage over de "affiniteit der verschijningen" als objectieve
grond van aile associaties der verbeeldingskracht'" opgemerkt dat
"eine subjektive Notwendigkeit, Gewohnheit, wurde es (de verklaring
van de objectieve samenhang der indrukken welke we van een object
hebben, W.P.) noch arger machen. Eine eingepflanzte notwendigkeit
wurde die Notwendigkeit nicht beweisen'?", Kant verzet zich tegen de
gedachte van een ons aangeboren noodzakelijkheid, het bezwaar tegen
de "gewoonte" is gericht tegen een vierde respectievelijk vijjde mogelijk-

20) Cf. Baum, M., Die transzendentale Deduktion in Kants Kritiken, p. 25;
Deduktion und Beweis in Kants Transzendentalphilosophie, pp. 65ff.

21) KdrV B 168. Baum verwijst tevens naar de brief aan Marcus Herz van 21
februari 1772, X 131; Pro I. IV 319n; MAN IV 476n.

22) ReO. 4473 (1772), vermoedelijk ten grondslag liggend aan de genoemde
brief aan Herz.

23) KdrV A Ulf.
24) Nachtrage KdrV (A) XXIII 26, vergelijk Pro!. IV 319n.
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heid de noodzakelijkheid van de betrekking tussen object en voorstelling
te verklaren: de associatiepsychologie van het Engelse empirisme en het
materieel idealisme. De associatiepsychologie valt onmiddellijk af op
grond van het gegeven dat associatie nimmer tot de logische algemeen-
heid zoals deze in wetenschappelijke oordelen besloten ligt, kan komen
en bovendien van slechts een subjectief inzicht kan getuigen, zodat het
scepticisme niet overwonnen kan worden. Ook het materieel idealisme
is in dit opzicht volstrekt onmachtig, zij kan het probleem in strikte zin
niet eens stellen: wie het bestaan van dingen buiten het kennende sub-
ject betwijfelt (Descartes) dan wel voor onmogelijk houdt (wat Kant aan
Berkeley toeschrijft), is op geen enkele wijze gehouden de noodzake-
lijkheid van een betrekJdng tussen "object" en voorstelling te verklaren.
Kant rekent met het materieel idealisme af door te beargumenteren dat
het empirisch bewustzijn van ons eigen bestaan de existentie van voor-
werpen in de ruimte buiten ons bewijst'". We zien zo dat de exclusieve
disjunctie ten aanzien van de relatie tussen voorwerp en voorstelling in
Kants voorwoord gemotiveerder is dan ogenschijnlijk het geval lijkt te
zijn.

Dat onze kenvermogens zich niet naar het voorwerp richten, is in-
zichtelijk op grond van het bestaan van a priori kennis, dit bestaan is
niet te verklaren vanuit het andere alternatief: de weerlegging van de
scepticus en van de materieel idealist is een bevestiging van de juistheid
der Copernicaanse hypothese. Als de voorwerpen zich naar ons kennen
moeten rich ten, als de betrekking tussen object en voorstelling begrepen
dient te worden als een prestatie van het kennend subject in de vorm
van een "System der Epigenesis der reinen Vernunft'f", hoe verklaren
we dan dat met dit "richten" geen volstrekt willekeurige principes aan de
dingen opgelegd worden? Welnu, zo er al sprake zou zijn van een wille-
keur; dan zeker geen willekeur in de zin dat aan de kenrelatie een wils-
besluit ten grondslag zou liggen. Met deze opmerking sluiten we aan bij
de kritiek van Blumenberg'?' op Kaulbach. We stemmen in met Kaul-
bach voor zover hij opmerkt dat de betekenis van Copernicus voor Kant
niet gelegen is in de vervanging van het ene objectieve theoretische
standpunt door een ander. Veeleer maakt de mogelijkheid van een al-

25) KdrV B 274-279. Het "buiten ons" betekent hier "anders zijn dan ons als
denkend wezen".

26) KdrV B 167.
27) Blumenberg, o.c., pp. 707f; Heimsoeth, o.c., p. 549.
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ternatief voor Kant de weg vrij voor een reflectie op onze verhouding
tot het kennen. Men mag evenwel niet met Kaulbach stellen dat we dit
standpunt met zijn bijbehorend perspectief in vrijheid kiezen'". Kaul-
bach tracht binnen Kants theoretische wijsbegeerte een volitief moment
aan te wijzen. Zo zou het "ik denk" uit de transcendentale deductie een
vorm van een beslissing zijn waarmee een voorstelling van een voorwerp
als "de mijne" gesteld wordt?". Nog afgezien van het gegeven dat het
"ik denk" bij Kant in de bedoelde passage vigeert binnen een analyse
van de noodzakelijke voorwaarden a priori waaronder onze kennispre-
ten tie te rechtvaardigen valt, begrijpen we niet wat de toevoeging van dit
volitieve moment aan de inhoudelijke probleemstelling bijdraagt. Even
voordat Kaulbach deze opmerking maakt, citeert hij Kant uit diens Opus
postumum: "Transzendentalphilosophie ist das Bewusstsein des
Vermogens vom System seiner Ideen im theoretischer sowohl als in
praktischer Hinsicht Urheber zu sein. Ideen sind nicht blosse Begriffe
sondern Gesetze des Denkens, die das Subjekt ihm selbst vorschreibt.
Autonomier": Zichzelf evenwel de wet voorschrijven kan hier nog
zeer wel de betekenis hebben dat deze wet voor ons eerst begrijpbaar is
als we haar vanuit een reflectie op onze eigen aard als kennissubject
verstaan, ons inziens worden we geenszins gedwongen in deze "wetge-
ving" een volitief moment te erkennen. En zelfs in het geval we Kaul-
bachs interpretatie bij wijze van hypothese accepteren, rest het probleem
te bewijzen dat de "Art von Entscheidung" precies samenvalt met die
vrijheid welke in de motivering van ons zedelijk-praktisch handelen be-
trokken is. Wanneer we even afzien van de speciale betekenis van de
transcendentale filosofie in Kants postume werk, moeten we conclude-
ren dat het door Kaulbach opgevoerde citaat zijn analyse niet dwingend
noodzakelijk maakt. De bedoelde "autonomie" hoeft als zodanig niet aan
de Ideen in theoretisch opzicht toe te komen, autonomie kan binnen het
gegeven citaat betrekking hebben op de wezensbepaling van het subject
dat zich de eenheid van het theoretisch en praktisch gebruik der rede
als in een systeem onder het primaat van praktische rede verbonden

28) Kaulbach, F., Die Copernicanische Denkfigur bei Kant, p. 31; Immanuel
Kants > Grundlegung zur Metaphysik der Sitten <, p. 156; Studien zur spiiten
Recntsphilosophie Kants und ihrer transzendentalen Methode, p. 126-128.

29) Kaulbach, F., Studien zur spaten Rechtsphilosophie Kants und ihrer transzen-
dentalen Methode, p. 128.

30) OP XXI 93, cursivering van Kant.
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denkr'", De verandering van standpunt is geen keuze, maar wordt,
zoals reeds opgemerkt, afgedwongen door de onontkoombare dialectiek
welke ontstaat als we de Copernicaanse hypothese niet aanvaarden.
Vanuit het standpunt van het kennend wezen moet zelfs ontkend wor-
den dat er van enige willekeur sprake zou kunnen zijn: met de bevesti-
ging van de Copernicaanse hypothese wordt immers de noodzakelijkheid
van de betrekking tussen object en voorstelling van a priori kennis bewe-
zen. Niettemin moet bedacht worden dat deze noodzakelijkheid nu
alleen relatief op de genoemde betrekking geacht kan worden bewezen
te zijn, dus slechts in verband met deze kennis van een aanschouwelijk
gegeven object. De noodzakelijkheid mag derhalve niet geextrapoleerd
worden tot hetgeen de voorwerpen los van de kenrelatie zijn. Ret kriti-
sche motief waarmee de Copernicaanse hypothese gesteld wordt, bete-
kent een beperking van de mogelijkheid van a priori kennis van aan-
schouwelijk gegeven voorwerpen als onderscheiden van een weten om-
trent hetgeen deze voorwerpen onafhankelijk van onze aanschouwing
zouden zijn. We doelen hier op Kants onderscheiding tussen dingen in
zich en verschijningen. Met behulp van deze onderscheiding kan aan de
genoemde "willekeur" een plaats toegekend worden: als vanuit de dingen
in zich een perspectief op ons kennen mogelijk was, zou misschien kun-
nen ingezien worden dat onze kenvormen niet noodzakelijk zijn en in
die zin willekeurig. Echter, het is ons onmogelijk dit perspectief in te ne-
men. Ons inziens kan Kants positie terzake het best als volgt weergege-
yen worden: zelfs als onze a priori kenvormen vanuit de dingen in zich
bezien toevallig zouden zijn, zijn zij niettemin voor onze kennis van
fenomenen noodzakelijk. Op deze formulering zullen we verder in deze
paragraaf nog terugkomen.

Voordat we nader ingaan op de onderscheiding tussen Ding an sicb
en Erscheinung, willen we op voorhand benadrukken dat dit onderscheid
als zodanig voor Kant slechts een ontologische en geen transcendentaalfi-

31) Op deze stelling komen we terug, cf. § 1.3.5. We merken op dat onze be-
zwaren tegen Kaulbachs interpretatie evenzeer van toepassing zijn op die
van Volker Gerhardt. Gerhardt tracht Kaulbach tegen Blumenberg te ver-
dedigen, zonder evenwel het probleem hoe de "Freiheit der Wahl" in deze
theoretische samenhang naar een moreel-praktische vrijheid kan verwijzen,
te stellen. Cf. Gerhardt, V., Kants kopernikanische Wende, p. 138, noot 19,
p. 151.
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losofische status heeft. In enkele van zijn vroege werkerr'" verwijst
Kant, met de nodige kritiek, naar een studie van William Derharrr'"
waarin de onderscheiding tussen verschijning ("as things appear") en
ding in zich ("as really they are") aangetroffen wordt. Nergens evenwel
verbindt Kant hieraan een transcendentaal gezichtspunr'", het onder-
scheid heeft voor hem kennelijk aIleen een ontologische status'": als
redelijke wezens kunnen we een voorstelling hebben van hetgeen een
ding in zich is; als redelijke wezens die tevens met een zinlijke aan-
schouwing behept zijn, zijn we op verschijningen aangewezen. De verwij-
zing naar Derham laat zien dat men deze ontologische onderscheiding
kan maken zonder zich tot een transcendentaal gezichtspunt te beken-
nen.

Wanneer we afzien van een onderzoek naar de historische herkomst
van het onderscheid tussen ding in zich en verschijning en ons op het
voorwoord van de eerste kritiek richten, treffen we haar systematisch
gesproken het eerst aan in de opstelling van de Copernicaanse hypothe-

32) Naturgeschichte (1755), I 233n, 254; Beweisgrund (1762/3), II 160.
33) William Derham (1657-1735). Kant heeft de in 1732 verschenen Duitse

vertaling van Derhams in 1715 gepubliceerde Astro- Theology, or a Demon-
stration on the Being and Attributes of God from a Survey of the Heavens
gelezen. Het moet een populaire studie zijn geweest, in 1728 verscheen bij
Severinus te Leiden een Nederlandse vertaling van de 5e editie: Godge-
/eerde Starrekunde; of, Eene betoging van Gods wezen en eigenschappen uit
de beschouwing der heme/en, zijnde een vervolg der Godge/eerde natuurkun-
de; waarbij komt eene verhandeling van de aurora borealis, of 't noorder
licht, Derham geeft een aantal bijbelse citaten die met de Copernicaanse
stelling omtrent het heelal overeenstemmen en vervolgt dan op p. 13 met
de opmerking: n ••• vermits het oogmerk van de Heilige Schriften is om de
menschen niet in Philosophie maar in Goddelijke Zaaken te onderrichten,
zoo is 't niet nodig om den zin dezer Texten aan een strikte eigentlykbeid
van woorden te bepaalen, maar ze te houden, als gesproken naar den uiter-
lyken schyn der dingen, en naar de gemeene kennisse en het gevoelen, dat
men daar van heeft, en niet naar der zelver wezenlykheid, of Philosophise
waarheid.", Derhams werk komt eigenlijk neer op een grote poging een
fysicotheologisch Godsbewijs te leveren {cf, pp. 185ff) hetgeen precies de
belangstelling van de vroege Kant heeft gewekt.

34) Gerhardt, V., Kants kopernikanische Wende, p. 134.
35) KdrV A 256f = B 312f.
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se36).Wanneer we tevens afzien van vragen naar het inhoudelijke ver-
band tussen ding in zich en verschijning'", rest ons als taak de diffe-
rentiatie tussen den ken en kennen enerzijds en het verband tussen de
Copernicaanse hypothese en vrijheid anderzijds te verhelderen.

Kants begrip van kritiek is de invalshoek bij uitstek vanwaaruit het
onderscheid tussen den ken en kennen begrepen kan worden. Tonelli'?
heeft laten zien dat de oorspronkelijke Griekse betekenis van kritiek
zeer ruim is: scheiden, onderscheiden, kiezen, beslissen, beoordelen,
voor het gerecht brengen, beschuldigen. Hieraan verwant zijn de noties
van rechter, standaard, criterium en gerechtshof. Volgens Tonelli ligt de
oorsprong van het kritiekbegrip waarschijnlijk in de geneeskunde, in elk
geval kan aan aIle genoemde termen een zekere diagnostische betekenis
toegekend worden. Ook bij Kant vinden we verwijzingen naar een medi-
sche contexr'". Diens kritiekbegrip sluit evenwel overwegend aan bij
een juridische connotatie, de metaforen van de rede als rechter zijn
evenals verwijzingen naar het rechtsproces veelvuldig in zijn werk aan-
trefbaar?". Opvallend is dat bij Shaftesbury "kritiek" niet aIleen op
tekstonderzoek betrekking heeft, maar tevens op aIle "morele" onderwer-
pen van toepassing is?'. We hoeven niet uit te sluiten dat de vroege
Kant dit bewust dan wel onbewust overgenomen heeft. In elk geval vin-
den we in een ontwerp voor zijn latere Fortschritte een indicatie van
deze morele achtergrond: "Ursprung der critischen Philosophie ist Mo-
ral, in Ansehung der Zurechnungsfahigkeit der Handlungen."?'. Wan-
neer we de vraag of Kants theoretisch-speculatieve wijsbegeerte wellicht
haar wortels in de ethiek heeft, hier nog laten rusten, kunnen we in elk

36) KdrV B xx: "... dass sie (redelijke a priori kennis, W.P.) namlich nur auf
Erscheinungen gehe, die Sache an sich selbst dagegen zwar als fur sich
wirklich, aber von uns unbekannt, liege lasse.". Ook B xvii: I•••• der Gegen-
stand (als Objekt der Sinne) .... ".

37) Zie ons tweede hoofdstuk.
38) Tonelli, G., "Critique" and Related Terms Prior to Kant: A Historical Sur-

vey.
39) Kritiek als Kathartikon der geest in A 486 = B 514, cf. A 53 = B 78. Ref).

1579 (1760-70? 73-75?), p. 21. Een gebrek aan kritiek leidt tot een eutha-
nasie der zuivere rede, A 407 = B 434; cf. Ref). 5027 (1776-78? 1790-
1804?), 4445 (1772).

40) O.a. KdrV A xi, A 669 = B 697, A xxi, B xiii, B xli, A 423£ = B 451£.
41) Tonelli, o.c., p. 137.
42) Fortschritte XX 335.
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geval concluderen dat de kritische filosofie de toerekeningsvatbaarheid
van ons handelen moet kunnen beoordelen: de wijze waarop we bij ons
handelen en kennen betrokken zijn, moet onderzocht worden om zo een
antwoord op de vraag hoe ons handelen en kennen als een prestatie van
subject-zijn verstaan kan worden, te kunnen geven. We merken op dat
deze formulering als zodanig nog geen specifiek ethische betekenis hoeft
te hebben, we hebben dan ook afgezien van de vraag of de theoretische
filosofie van Kant uit diens ethiek ontstaan is en we leggen de nadruk
op het diagnostische moment in het kritiekbegrip. Dit diagnostische
moment vervult in het voorwoord tevens een polemische functie, gericht
tegen de metafysische traditie van zowel empirisme als rationalisme.
Kunnen de empiristen de noodzakelijkheid en de algemeenheid van a
priori principes niet verklaren, de rationalisten zijn onvermogend te
tonen hoe deze principes een reele betekenis in de ervaring kunnen
hebben; de metafysica is tot een strijdperk'" van elkaar tegenspreken-
de opvattingen verworden en zij kan niet langer als de koningin van aile
wetenschappen beschouwd worden'". De kritische reflectie op het sue-
ces van de wetenschappen laat zien dat dit succes mogelijk is op grond
van een beperking van het potentiele kenobject tot fenomenen als on-
derscheiden van dingen in zich. In een directe samenhang met de onder-
scheiding tussen fenomenen en dingen in zich moet nu het onderscheid
tussen kennen en denken gezocht worden: kennis is gericht op fenome-
nen; wat de dingen onafhankelijk van de wijze waarop ze ons aanschou-
welijk gegeven zijn, in zich zijn, kan slecht gedacht worden. "Ein Gegen-
stand erkennen, dazu wird erfordert, dass ich seine Moglichkeit (es sei
nach dem Zeugnis der Erfahrung aus seiner Wirklichkeit, oder a priori
durch Vernunft) beweisen konne. Aber denken kann ich, was ich will,
wenn ich mir nur nicht selbst widerspreche.v?' In het vervolg van
Kants opmerking wordt duidelijk dat het onderscheid tussen kennen en
denken gepaard gaat met het onderscheid tussen de reele en de logische
mogelijkheid van een object; de reele mogelijkheid vereist "etwas mehr"
dan de logische, dit meerdere hoeft niet van theoretische aard te zijn,
maar kan tevens in het praktische Iiggen'": Hierin spiegelt zich de toe-
lichting welke Kant aan de hand van het vrijheidsbegrip bij het onder-

43) KdrV B xv.
44) KdrV A viii.
45) KdrV B xxvin,xxviii, cf. B 146f, A 155 = B 194f, B 166n, B 406.
46) KdrV B ix/x; KdpV V 42f = A 73, V 50 = A 88.
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scheid tussen kennen en denken geeft. De speculatieve idee der vrijheid
laat zich denken, maar kan niet gekend worden?', de realiteit van de
vrijheid kan niet empirisch geconstateerd worden: elke handeling is juist
als verschijning aan natuurwetten gebonden. Het onvoorwaardelijke
waarmee de ideeen van God, vrijheid en onsterfelijkheid verbonden zijn,
kan niet zonder tegenspraak gedacht worden zonder deze onderschei-
ding waarin de aanmatigingen van de speculatieve rede beperkt worden.
Deze kritische zelfbeperking van de rede verschaft een plaats voor het
praktische welke de theoretische rede zelf niet vermag op te vuIlen: "Ich
musste also das Wissen aufheben, urn zum Glauben Platz zu bekom-
men.v'", De polemische inzet van Kants gedachtengang wordt duidelijk
indien we de voIledige titel van de zogeheten Duitse metafysica van
Christian Wolff noemen: Vemunfftige Gedancken von GOTT, der Welt
und der Seele des Menschen, Auch allen Dingen iiberhaupt. In deze titel
gaan de ideeen, die voor Kant aIleen een regulatieve en geen consti-
tutieve betekenis voor ons kennen hebben, vooraf aan een beschouwing
omtrent de dingen als zodanig. Binnen Kants eigen analyse wordt Wolffs
"aIle Dingen iiberhaupt" geinterpreteerd als betrekking hebbend op het
object-karakter van het kenvoorwerp als zodanig. Bovendien gaat bij
Kant de theorievorming over dit onderwerp vooraf aan die over de
ideeen. Zo geeft Kant de metaphysica generalis of ontologie haar oor-
spronkelijke status terug.

Men kan zich afvragen of Kants veranderde voorwoord tot de tweede
editie van zijn Kritik der reinen Vemunft met het oog op de vrijheid en
het praktische geschreven is. Gerhard Funke49) is van mening dat dit
zeker niet met opzet het geval is geweest, dit zijn wij met hem eens hoe-
wel wij zijn toelichting hiervoor dubbelzinnig achten: "Die Kritik der
reinen theoretischen Vernunft muss durchgefuhrt sein, bevor man Zu-
gang zur reinen praktischen Vernunft gewinnt."?', We zuIlen elders'"
verdedigen dat voor Kant ons weten van het zuiver zedelijke volstrekt
onafhankelijk van enige theoretische vraagstelling is; zou Funke bedoe-
len dat een kritiek der praktische rede eerst na een kritiek der zuivere
rede mogelijk is, moeten we op grond van onze eigen stellingname con-

47) KdrV B xxviiff.
48) KdrV B xxx, cf. A 745 = B 773.
49) Funke, G., Von der Aktualitiit Kants, p. 38.
50) Funke, o.c., I.c.
51) Vergl. § 1.3.
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cluderen dat Funke een theoretisehe toegang tot het praktische zoekt.
Voordat we expliciet ingaan op het verband tussen de Copernicaanse
hypothese en Kants ethiek, geven we een omschrijving van het transcen-
dentale gezichtspunt waarin de kernmomenten van deze hypothese sa-
menkomen: een post res-reflectie op de mogelijkheidsvoorwaarden waar-
onder de kennispretentie gerechtvaardigd kan worden, dwingt dusdanig
tot een ontologisch onderscheid tussen dingen in zich en fenomenen dat
zelfs in het geval onze a priori kenvormen vanuit de dingen in zich be-
zien toevallig zouden zijn deze niettemin voor onze kennis van erva-
ringsobjecten noodzakelijk zijn52

). We voegen de uitdrukking post res
aan "reflectie" toe om te benadrukken dat deze reflectie gericht is op de
betrekking tussen object en subject en wel voor zover hierbij de moge-
lijkheid van kennis omtrent het object in het geding is. Bovendien for-
muleren we het verband tussen de "ontologische toevalligheid" en de
"reele noodzakelijkheid" in de irrealis, de Copernicaanse hypothese sluit
uit dat we een standpunt in de dingen zelf kunnen kiezen. Het onder-
scheid tussen dingen in zich en fenomenen vindt plaats vanuit een re-
flectie op een kenpretentie. Het moment van toevalligheid is in de for-
mule ring opgenomen om bij voorbaat uit te sluiten dat we zouden kun-
nen denken a priori kennis te bezitten van wat dingen in zich inhoudelijk
gesproken zouden zijn, de reele noodzakelijkheid geeft aan dat deze a
priori kennis alleen betrekking op fenomenen kan hebben.

Hebben we al kort naar onze opvatting omtrent de zelfstandigheid
van Kants ethiek ten opzichte van diens theoretische wijsbegeerte gewe-
zen, de volgende uitspraak van Kant problematiseert het verband tussen
het transcendentale gezichtspunt en de voor de ethiek essentiele vrijheid
radicaal: "Conceptus libertatis est vel practicus vel transcendentalis.v'".
Met deze opmerking lijkt Kant elk verband tussen praktische en trans-
cendentale vrijheid te ontkennen dan wel als irrelevant voor het prakti-
sche te beschouwerr'". Zelfs al zouden we er op wijzen dat de prakti-

52) Dit is o.i. de samenhang welke bestaat tussen het epistemisehe, ontologi-
sehe en transeendentale stand punt zoals Moors deze onderseheidt, cf. zijn
Gestalten van het ik bij Kant, p. 5.

53) Ref!. 1036 (1780-1784), onze eursivering.
54) Zie zijn in 1783 gesehreven Recension VIII 13 rr 20-22: "Der praktisehe

Begriff der Freiheit hat in der That mit dem spekulativen, der den Metap-
hysikern ganzlich iiberlassen bleibt, gar niehts zu thun.". KdrV A 803f = B
831f: "Die Frage wegen der transzendentalen Freiheit betrifft bloss das
spekulative Wissen, welche wir als ganz gleiehgiiltig beiseite setzen konnen,
wenn es urn das Praktisehe zu tun ist .... ".
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sche vrijheid bij Kant vanuit de realiteit der zedelijke verplichting ge-
dacht wordt en daarin onafhankelijk is van het problematische begrip der
transcendentale vrijheid zoals dit in de theoretisch-speculatieve vraag-
stelling gedacht wordt, dan nog rest de vraag naar de architectonische
eenheid van Kants wijsbegeerte. Vanuit het kritische perspectief van de
zichzelf grenzen stellende rede dwingt ons dit tot een nadere bezinning
op Kants begrip van het transcendentale en meer specifiek tot de vraag
of dan wel in hoever en in welke zin zijn ethiek transcendentaal ge-
noemd kan worden.

2. Het begrip transcendentale filosofie
Ook al noemt Hinske'" zijn eigen overzicht van "de drie grote etap-
pes" in Kants begrip van transcendentale filosofie "grob vereinfacht",
voor een eerste beschouwing is zijn indeling zeer geschikt. Ten eerste
betekent transcendentale filosofie volgens Hinske het omvattende geheel
van aIle a priori kennis, met als thema hetgeen a priori van de objectie-
ve werkelijkheid kenbaar is; een betekenis welke in een aantal Reflexi-
onen aangetroffen kan worden: "Metaphysik ist die Naturerkenntnis a
priori, deren Objekt wenigstens durch die Sinne gegeben ist; Transzen-
dentalphilosophie ist die reine Erkenntnis a priori. ,,56). AIle zuivere a
priori kennis, waarin dus geen zinlijke indrukken gegeven zijn, heet
transcendentaal?'. Deze opvatting treffen we volgens Hinske in de pe-
riode tussen 1770 en 1778 aan; we voegen hieraan toe dat duidelijke
sporen van deze opvatting eveneens in Kants kritiek der zuivere rede
aantrefbaar zijn5

8). Voor ons is dit een indicatie voor de stelling dat
niet zozeer van een "etappe" in de begripsontwikkeling gesproken moet
worden, maar van een betekenislaag binnen een geleed begrip van trans-
cendentale filosofie. Ten tweede is er een bepaling van de transcendenta-
le filosofie als een inventariserende, systematiserende en grenzentrek-
kende reflectie op a priori kennis: "Erkenntnis a priori wird dem empiri-

55) Hinske, N., Kants Begriff des Transzendentalen und die Problematik seiner
Begriffsgeschichte, m.n. pp. 60f.

56) Refl.4889 (1776-78? (1770-71? 1773-75?)).
57) Refl.4643 (1771-76).
58) KdrV A 463 = B 491: de transcendentale filosofie is van al het empirische

ontdaan; A 533 = B 561: een transcendent ale idee ontleent haar inhoud
niet aan de ervaring; A 801 = B 829: van het transcendentale moet al het
empirische terzijde geschoven worden. MAN IV 469.
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schen entgegen gesetzt; Philosophie uber dieselbe ist Transzendentalphi-
losophie=". Centraal zauden hier volgens Hinske de categorieen van
het verstand staan, een benadrukking welke nog in de eerste versie van
de kritiek zou doorwerken: "Ich nenne alle Erkenntnis transzendental,
die sich nicht so wohl mit Gegenstanden, sondern mit unsern Begriffen a
priori von Gegenstanden uberhaupt beschaftigt."?", Eerst in het vervolg
van Kants werk zou dit begrip van transcendentale kennis tot alle a
priori voorstellingen, begrippen en aanschouwingen, verruimd worden.
Ook hier is ons inziens enige voorzichtigheid geboden, in de periode
welke Hinske als "ten eerste" noemt, wordt door Kant al uitdrukkelijk
naar de transcendentale esthetica verwezen?". Bovendien betreft deze
omschrijving niet zander meer de transcendentale filosofie, zij is veeleer
op een begrip van transcendentale kennis gericht. Een systeem van derge-
lijke kennis zou de transcendentale filosofie zijn. De irrealis van Kants
formulering kan verklaard worden uit de taakstelling van de eerste kri-
tiek: deze hoeft niet op doctrinaire wijze het volledige systeem te bepa-
len, maar dient als een transcendentale kritiek slechts zo ver te gaan als
vereist is om de principes van a priori synthese in volle omvang in te
kunnen zien. De eerste kritiek dient zo ver te gaan dat het mogelijk is
het volledige systeem zowel analytisch als synthetisch te ontvouwen'".
Ten derde betekent transcendentale filosofie de reflectie op de moge-
lijkheid van a priori kennis omtrent de objectieve werkelijkheid met als
eigen thema de vraag hoe synthetische oordelen a priori mogelijk
zijn?', een vraag die in de definitie van transcendentale kennis cen-
traal komt te staan: "Ich nenne alle Erkenntnis tranzendental, die sich
nicht sowohl mit Gegenstanden, sondern mit unserer Erkenntnisart von
Gegenstanden, insofern diese a priori moglich sein soll, uberhaupt
beschaftigt."?".

Deze kenwijze heeft betrekking op het onderscheid tussen analytische

59) Refl. 4890 (1776-78? (1770-71? 1773-75?)), cursief van Hinske.
60) KdrV A 1lf, cursief van Hinske.
61) Refl.4643 (1771-76).
62) KdrV A 12, met de analytische en synthetische ontplooiing verwijst Kant

naar het methodisch gezichtspunt vanwaaruit het systeem der transcenden-
tale filosofie te benaderen is.

63) KdrV B 19, Metaphysik Dohna XXVIII 651.
64) KdrV B 25, cursief van ons.
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en synthetische oordelenf". Zoals we nog aan de orde zullen stellen, is
de oorspronkelijke formulering in termen van een "Gegenstand tiber-
haupt" gericht tegen de traditionele ontologie. Het "uberhaupt" in de
formulering van de tweede editie slaat niet op "voorwerpen" maar op
"onze kenwijze van voorwerpen, voor zover a priori mogelijk" terug.
Kants kritiek op de traditie wordt in de nieuwe formulering sterker op
de voorgrond geplaatst vanuit het methodische perspectief dat hij reeds
in het voorwoord centraal benadrukt: de Copernicaanse hypothese. De
kritiek op de traditie komt tot uitdrukking in een nadere uitwerking van
het begrip van het synthetische oordeel a priori als iets dat in elke theo-
retische wetenschap voorkomt'". Het is een algemene opgave voor de
zuivere rede een antwoord te geven op de vraag hoe een dergelijk oor-
deel mogelijk is6

7). Kants nieuwe omschrijving van transcendentale ken-
nis moet vanuit het methodisch perspectief der Copernicaanse hypothe-
se begrepen worden.

We zien hoe bij Hinske de begrippen transcendentale filosofie, trans-
cendentale kennis en transcendentale kritiek min of meer door elkaar
lopeno Bij Duinrjer'" vinden we een scherpere onderscheiding tussen
beide.

Allereerst merkt Duintjer op dat hij zelf de term transcendentale
filosofie in een ruimere zin gebruikt dan de dubbelzinnige uitdrukking
"Transzendental-Philosophie". De ambivalentie van het laatste begrip
kan met twee groepen argumenten weergegeven worden, overigens zon-
der dat we de indruk willen wekken dat deze groepen gescheiden zijn.
Ten eerste kunnen we een betekenisverschuiving in het begrip van
Transzendental-Philosophie, verlopend vanaf Kants eerste kritiek tot in
zijn Opus postumum, analyseren; ten tweede kunnen we aanduidingen
binnen de kritische hoofdwerken waarin de aanvankelijk eenduidige
betekenis van Transzendental-Philosophie verlaten wordt, analyseren.

Een eerste betekenislaag van de term "Transzendental-Philosophie"
komt naar voren in het begrip van "Kritik" als voorbereiding op een nog

65) Pinder, T., Kants Begriff der transzendentalen Erkenntnis, p. 28.
66) KdrV B 14-18.
67) KdrV B 19: "Dass die Metaphysik bisher in einem so schwankenden Zu-

stande der 'Ungewissheit und Widerspruche geblieben ist, ist lediglich der
Ursache zuzuschreiben, dass man sich diese Aufgabe und vielleicht sogar
den Unterschied der analytischen und synthetischen Urteile nieht fruher in
Gedanken kommen liess.".

68) Duintjer, D.D., De vraag naar het transcendentale, pp. 8lf.
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te ontwerpen "System"; voor dat systeem wordt de term "Transzenden-
tal-Philosophie" gereserveerd?". Zodra we evenwel, zo volgen we
Duintjer, een meer inhoudelijk onderscheid beogen te maken tussen
algemene metafysische kennis omtrent het object als zodanig enerzijds
en bijzondere metafysische kennis van bovenzinlijke objecten (zoals
God) anderzijds, dan heten Kritik en System beide, de tweede betekenis-
laag, "Transzendental-Philosophie" en wel in onderscheid tot de bijzon-
dere metafysische kennis van het bovenzinlijke?". De kritiek wordt dan
tot de transcendentale filosofie gerekend omdat de kritiek omvang, mo-
gelijkheden en grenzen van het systeem bepaalt en zo evenals het sys-
teem zelf betrokken is op de algemene grondslag van de theoretische
wijsbegeerte als een alternatief voor de klassieke metafysica generalis of
ontologie waarvan de praktische filosofie, ook al bevat deze a priori
grondregels, uitgesloten wordt?", Dat het hier inderdaad om een alter-
natief voor de traditionele ontologie gaat, wordt duidelijk wanneer we be-
denken dat de formulering van "Dingen iiberhaupt" hier de rol vervult
van de "Gegenstanden iiberhaupt" in Kants beroemde formulering van
transcendentale kennis'", In het Architektonik-hoofdstuk van de me-
thodenleer omschrijft Kant de transcendentale filosofie als ontologie, ge-
richt op het verstand en de rede binnen een systeem van begrippen en
beginselen die op de voorwerpen als zodanig en niet op gegeven objecten
gericht zijn?". In Kants formulering gaat het "urn nichts als die Requi-
siten der transzendentale Gegenstandsbezug"?". Kants wending betreft
niet zozeer de ontologie als wel het transcendentale kennen zelf: de
algemeenheid van het kennen komt aan het kennen toe voor zover het
kennen uberhaupt op een object gericht kan zijn, deze algemeenheid
mag op geen enke1e wijze als een soort aspect van een gegeven object
beschouwd worden?", Het "uberhaupt" in de formulering "Gegenstanden
uberhaupt" beperkt het begrip van een object tot een object-voor-een-

69) KdrV A 11, B 25. Met een verwijzing naar KdrV B xxii wordt dezerzijds
opgemerkt dat de eerste kritiek zelf nu strikt genomen buiten dit begrip
van transeendentale filosofie valt en door Kant dan oak ter onderseheiding
een transeendentale kritiek genoemd wordt: KdrV A 12, B 26.

70) Cf. KdrV A 11-14, B 25-28; Prol. IV 279, Fortschritte XX 272/3.
71) KdrV A 14-15; B 28-29; A 845-847; B 873-875.
72) KdrV A 12.
73) KdrV A 845 = B 873, cf. A 246f = B 303f.
74) Pinder, o.e., p. 18.
75) Pinder, o.e., I.e.
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kennend-subject, waarbij het kennen a priori in de aard van het subject
gegrond is7

6). Binnen dit begrip van transcendentale filosofie kan geen
plaats voor de praktische filosofie weggelegd zijn. Daarentegen hanteert
Kant binnen zijn Opus postumum de term "Transzendental-Philosophie"
overkoepelend voor de gehele zuivere en redelijke filosofie, inclusief de
ethiek'", waarin een derde betekenislaag gelegen is.

Ter rechtvaardiging van zijn ruimere gebruik van de term transcen-
dentale filosofie wijst Duintjer er op dat Kants eerste kritiek een trans-
cendentale kritiek is die "in feite" aile noodzakelijke elementen van en
een voiledig bouwplan voor het systeem bevat?". Daarenboven heet de
Kritik der UrteiZskraft tevens een transcendentale kritiek te zijn welke
enkele keren expliciet tot de "Transzendental-Philosophie" gerekend
wordt?"; en ook in de Kritik der praktischen Vemunft heten de grondbe-
grippen wel degelijk transcendentaal'", aldus Duintjer.

Enige relativering is hier gewenst. Kant benadrukt het onderscheid
tussen de transcendentale filosofie en de transcendentale kritiek; welnu,
deze transcendentale kritiek behoort "nieht als Theil zu einem solchen
System'?" der transeendentale filosofie. En in verband met Kants
tweede kritiek verwijst Duintjer vier keer naar het begrip der transcen-
dentale vrijheid, een keer naar de transeendentale deduetie van het
hoogste goed als iets dat niet op empirisehe gronden maar op de vrij-
heid van de wil berust. Ook al benadrukt Kant dat hij het begrip der
transeendentale vrijheid in dezelfde strikte zin neemt als dat in zijn eer-
ste kritiek het geval is, toeh wil dit ons inziens nog niet zeggen dat de
transcendentale vrijheid als zodanig tevens een thema van de kritiek der
praktisehe rede is. In Kants tweede kritiek wordt duidelijk gemaakt dat
de transcendentale vrijheid in theoretisehe zin problematiseh is en blijft,
vanuit praktiseh oogpunt gezien moet niettemin erkend worden dat zij
daadwerkelijk bestaat en zinvol is; ten opziehte van de kritiek der zuive-
re rede bezien, voegt dit inzieht evenwel geen nieuwe momenten aan de
begripsinhoud van de transeendentale vrijheid toe. Daarenboven is het

76) Duintjer, o.c, pp. 83-86.
77) OP XXI 62, 73, 77, 78, 126 en xxn 112.
78) KdrV A 12-14, B 26-28, B xxiif.
79) KU V 213, 337, 288, 285, 335, 340.
80) KdpV V 3 = A 4, V 29 = A 51, V 94 = A 168, V 96/7 = A 173/4, V 113

= A 203.
81) EE XX 195, cf. KdrV B xxii,A 12, B 25f.
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ontbreken van dit vrijheidsbegrip in de verslagen van Kants colleges over
praktische filosofie'" veelbetekenend: het kunnen verstaan van onze
morele verplichting vereist geen wetenschap omtrent de transcendentale
vrijheid. Kants verwijzingen naar deze vrijheid strekken, zo zullen we
nog betogen, vooral tot een verheldering van de architectonische een-
heid van zijn gehele wijsbegeerte. Op het verband tussen de praktische
en de transcendentale vrijheid zullen we nog terugkornen'", in deze
context gaat het ons alleen om de reikwijdte en betekenis van Kants
begrip van het transoendentale en we concluderen dat Duintjer geen
toereikende verklaring aanvoert om met Kant de praktische wijsbegeerte
tot de transcendentale filosofie te rekenen. Het gegeven dat Kant dit
zelf in zijn postuum uitgegeven werk gedaan heeft, is op zich nog geen
reden diens tweede kritiek "als een deel van een systeem" der transcen-
dentale filosofie te rekenen, dwingt veeleer tot een bezinning op de
bijzondere status van het praktische in het Opus postumum'". Het ge-
geven dat Kant onze praktische kennis niet tot de transcendentale ken-
nis rekent, betekent naar onze mening dat we geen transcendentale
kritiek nodig hebben om de mogelijkheid van de ethiek als een bijzonde-
re metafysica te begrijpen.

3. De Copemicaanse revolutie in de ethiek
De vraag of we in Kants praktische filosofie een transcendentaalge-
zichtspunt kunnen aanwijzen, komt neer op de vraag of in dat deel van
zijn wijsbegeerte een Copernicaanse hypothese aanwezig is. Nu impIi-
ceert deze vraag een merkwaardigheid: het gegeven dat de analyse met
Copernicus' methode in de vorm van een hypothese gesteld wordt, lijkt
als zodanig niet te verenigen met het volstrekt apodictische karakter van
een morele verplichting; haar apodictische aard ligt, zoals we nog zullen
betogen'", besloten in het gegeven volgens welke we alleen bewust in
strijd met een moreel principe kunnen handelen. Dit impliceert dat de
bevestiging van een eventuele Copernicaanse hypothese in de praktische
filosofie niet op indirecte wijze plaats hoeft te vinden vanuit het inzicht
dat alleen krachtens deze hypothese paal en perk aan de natuurlijke
dialectiek gesteld kan worden. Veeleer vindt er een directe bevestiging

82) Vergelijk Allison, H.E., Kant's Theory of Freedom, p. 67 en noot 27.
83) § 2.5.
84) § 1.3.5.
85) H. 2.
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plaats op grand van de oorspronkelijkheid van de zedelijke verplichting
zoals deze in de factumleer'" besloten ligt. Ten opzichte van de theo-
retisch-speculatieve wijsbegeerte gezien betekent dit dat we op grand
van de onmiddellijkheid der morele ervaring mogen concluderen tot de
aanwezigheid van een Copernicaanse revolutie binnen Kants ethiek, deze
revolutie betreft ons begrip van het moreel goede'". In deze omwente-
ling gaat het am het methodische gezichtspunt volgens welk een moreel
principe allereerst een begrip van het moreel goede bepaalt en mogelijk
maakr'". Kant spreekt in dit verband van een "Paradoxon der Metho-
de,,89), een gedachte welke hij reeds in zijn Grundlegung in de gedaante
van "de heilige van het evangelie" thematiseerde: morele volmaaktheid
vermogen we slechts op grand van een vergelijking met een moreel
principe te herkennen.'?'

Kants methode lijkt paradoxaal vanuit zijn kritische distantie tot de
traditie: "Sie erklart auf einmal den veranlassenden Grund alter Verir-
rungen der Philosophie in Ansehung des oberst en Princips der Moral.
Denn sie suchten einen Gegenstand des Willens auf, urn ihn zur Materie
und dem Grunde eines Gesetzes zu machen (...), anstatt dass sie erst
nach einem Gesetze hatten forschen sollen, das a priori und unmittelbar
den Willen und diesem gemass allererst den Gegenstand be-
stirnmte."?". De traditie is niet verder dan tot een begrip van een hete-
ronoom bepaalde wil gekomen, dus tot een wil waarvan de gerichtheid
op materiele gronden bepaald wordt. Als voorbeelden van dergelijke
bepalingsgronden noemt Kant de opvoeding (Montaigne), de burgerlijke
constitutie (Mandeville), een fysiek gevoel (Epicurus), het morele gevoel
(Shaftesbury), een voorstelling van volkomenheid (Wolff en de Stoa) en
een goddelijke wil (CrusiUS)92).Ten opzichte van deze traditie lijkt het
inderdaad niet voor de hand te liggen het goede vanuit een principe te
bepalen. Maar de paradox ligt niet zozeer in Kants verhouding tot de
traditie als wel in deze traditie zelf vervat; am het met Silber te zeggen,

86) H.3.
87) Vergelijk Plat, J., Ethiek van Kant in de kritische werken, o.a. p. 216, p.

379; Kaulbach, Immanuel Kants >Grundlegung zur Metaphysik der Sitten <,
pp. 17-31, 199-209; Die Copernicanische Denkfigur bei Kant, pp. 44-48.

88) KdpV V 64 = A 112.
89) KdpV V 62£ = A 110.
90) GMS IV 408£, cf. 439.
91) KdpV V 64 = A 112£.
92) KdpV V 40 = A 69.
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leiden aile materiele bepalingsgronden tot een dilemma: "either the good
stands in no relation or in a contingent relation to the will or the good
itself has the power to determine the will to action and thereby destroys
the will. In neither case can the moral law be derived from the good
and, therefore, no relation of obligation can be effected between the
good and the will"?', We voegen hieraan toe dat in het eerste geval
elke vorm van morele verdienstelijkheid teniet gedaan wordt, het tweede
geval maakt de mens tot een automaton materiale'" terwijl beide
mogelijkheden afbreuk doen aan het apodictische karakter van de more-
Ie verplichting. De tegenspraak ligt in de traditionele opvatting zelf; met
Kants methodische revolutie inzake het begrip van het moreel goede is
een transcendentaal gezichtspunt herkenbaar in de onderscheiding tussen
a priori zuiver praktische wetten der rede en a posteriori empirisch
praktische voorschriften'" oftewel het onderscheid tussen een formele
en een materiele bepalingsgrond van de wil. Wanneer we dit analoog
aan het transcendentale gezichtspunt uit de theoretische wijsbegeerte
volgens welk "we aileen dat a priori van de dingen vermogen te kennen
wat we er zelf ingelegd hebben", formuleren, dan kunnen we zeggen dat
we aileen dat van het moreel goede kunnen kennen waartoe we ons in
een autonome wilsbepaaldheid op grond van een moreel principe aange-
zet hebben?". Deze analogie is evenwel niet ver door te voeren: heb-
ben we in verband met het ontologische onderscheid tussen fenomenen
en noumena geconcludeerd dat onze a priori kenvormen voor onze
kennis van fenomenen reeel noodzakelijk zijn zelfs dan als ze vanuit de
noumena gezien toevallig zouden zijn, in samenhang met Kants ethiek
bestaat er een andere samenhang tussen noodzakelijkheid en toevallig-

93) Silber, J.R., The Copernican Revolution in Ethics: The Good Reexamined,
pp. 86f, zijn cursivering. Vergelijk Schmucker, J., Der Formalismus und die
materialen Zweckprinzipien in der Ethik Kants, pp. 158-169.

94) KdpV V 97 = A 174, d. V 101 = A 18I.
95) Moors, o.c., p. 6.
96) Vergelijk Holz, H., Einfiihrung ill die Transzendentalphilosophie, p. 62:

"Transzendentale Prinzipienreflexion ist ... Reflexion auf die letzten und
absoluten Griinde sittlich freien Handelns uberhaupt. Die zentrale Frage
lautet hier: Wie und aus welch en Grunden; und unter welchen Bedingungen
ist siulicn freies Handeln a priori, d.h. aus dem Wesen des sittlich han-
delnden Subjekts selber, moglich'l Und auch: in wiefern ist es, unter gleich-
en oder entsprechenden Bedingungen, notwendig?" Cursiveringen van Holz.
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heid; meer specifiek betreft zij een oppositie tussen de empirische toe-
valligheid van onze feitelijke gelukstoebedeling en een morele noodzake-
lijkheid welke aan onze gelukwaardigheid eigen is. Op geen enkele wijze
kan gegarandeerd worden dat ons enig geluk zal toevallen; ook een
handeling welke uit zuiver morele motieven gesteld wordt, kan nevenef-
fecten hebben welke op termijn het met de handeling beoogde doel
tenietdoen.

De aard van de zojuist genoemde morele noodzakelijkheid kan vanuit
Kants leer omtrent het hoogste goed'?' verhelderd worden. Het hoog-
ste goed in de zin van het voltooide goed heeft betrekking op een on-
voorwaardelijk en alomvattend gezichtspunt op al onze doelen in hun
onderlinge samenhang en wel in overeenstemming met onze gelukwaar-
digheid'" of deugd. Kants these komt op het volgende neer: de materi-
ele bepalingsprincipes van onze wil welke op geluk gericht zijn, zijn
dermate onderscheiden van morele principes van gelukwaardigheid dat
het een niet analytisch uit het andere afgeleid kan worden zodat tussen
beide slechts een synthetisch verband kan bestaan. De voorwaarde waar-
onder we onafhankelijk van de ervaring a priori een verband tussen
geluk en gelukwaardigheid of deugd mogen aannemen, bestaat in een
transcendentale deductie van het begrip van het hoogste goed: "Es ist a
priori (moralisch) notwendig, das hochste Gut durch Freiheit des Willens
hervorzubringen; es muss also auch die Bedingung der Moglichkeit dessel-
ben lediglich auf Erkenntnisgrunden a priori beruhen."?". Het hoogste
goed moet noodzakelijkerwijs op onze vrije wil berusten, dit is de voor-
waarde waaronder we een morele aanspraak op geluk kunnen maken;
de verwijzing naar de tevens a priori te denken mogelijkheidsvoorwaar-
den bevat het transcendentale moment zoals dit tevens in Kants eerste
kritiek in verband met het kennen'?" gebracht wordt.

Deze overeenkomst wordt beter begrijpbaar wanneer we de "moge-
lijkheidsvoorwaarden a priori" in verband brengen met Kants begrip van
Transzendental-Philosophie als een alternatief voor de traditionele onto-
logie: "Ontologie ist Wissenschaft von den Dingen iiberhaupt, d.i. von
der Moglichkeit unserer Erkenntnis der Dinge a priori, d.i. unabhangig
von der Erfahrung. Sie kann uns nur nichts von Dingen an sich selbst

97) In H. 2 komen we terug op het hoogste goed.
98) KdpV V 110f = A 198ff.
99) KdpV V 113 = A 203, onze cursivering.
100) KdrV B 25.
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lehren, sondern nur von den Bedingungen a priori, unter denen wir
Dinge in der Erfahrung iiberhaupt erkennen konnen, d.i. Prinzipien der
Moglichkeit der Erfahrung."?". Deze ontologie geeft een formeIe be-
paling van een ding als ding, definieert het wezen van ding-zijn; de onto-
logie stelt een transcendent ale wezensbepaling'f? van een ding vast,
een bepaling van hetgeen een ding moet zijn opdat voor ons a priori
kennis ervan mogelijk is. Per saldo mogen we zeggen dat de nadruk in
Kants begrip van het transcendentale niet zozeer op onze kennis van
ervaringsobjecten ligt als wel op onze verhouding tot de ervaring en wei
voor zover deze a priori mogelijk is. Vanuit dit perspectief wordt duide-
lijk waarom de deduetie van het begrip van het hoogste goed zo uitdruk-
kelijk transeendentaal genoemd wordt: zij thematiseert in a priori op-
zieht de verhouding tussen geluk en gelukwaardigheid en daarin tevens
de verhouding tussen de ervaring en een zuiver moreel wezen. Deze
thematisering is niet zozeer een rechtvaardiging van kennis omtrent ons
empirisch geluk, zij is om zo te zeggen niet op kennisgeving, maar op
zingeving aan onze deugd of gelukwaardigheid gericht.

Met het woord zingeving menen we een goede uitdrukking te kunnen
geven aan Kants bedoelingen wanneer hij het predieaat transeendentaal
aan morele principes toevoegt. "Niemals unwahrheit zu red en" is voor
Kant een transcendentale wet'?", hij geeft tevens een transcendentale
formule voor het openbaar recht'?". Deze wet en formule verklaren
niet de mogelijkheid waaronder een empiriseh contract of verbintenis
van mensen onderling tot stand kan komen, maar ze geven de a priori
mogelijkheidsvoorwaarden waaronder het begrip van het contract als

101) Refl. 5936 (1780-84 (1788-89?».
102) Refl. 5738 (1785-88): "Bestimmung eines Dinges in Ansehung seines We-

sens (als Ding) ist transzendental". Vergelijk de uit 1784 en 1785 stammen-
de Metaphysik Volckmann XXVIII 416: "Man kan ein Ding betrachten 1.
physisch, so fern es durch die Erfahrung gegeben ist 2. metaphysisch, durch
die reine Vernunft 3. transcendental, so fern es durch reine Vernunft aber
nur als das was nothwendig zu ihrem Wesen gehort, vorgestellt wird.".

103) Refl. 7095 (1776-78?).
104) ZeF VIII 381: "AIle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlun-

gen deren Maxime sich nicht mit der Publicitat vertragt, sind unrecht.",
Een positieve en transcendentale formulering van dit principe luidt: "AIle
Maximen, der die Publizitat bedurfen (urn ihren Zweck nicht zu verfehlen),
stimmen mit Recht und Politik vereint zusarnmen.", ZeF VIII 386, cursief
van ons. Cf. MSR VI 311 rr. 6-8.
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zodanig voor de ethiek en het recht zinvol kan zijniOS).We menen dat
het transcendentale in dit verband zeker niet opgevat kan worden als
een soort oorsprongsverklaring'?" van rechten uit een oorspronkelijk
verdrag; het transcendentale moment betreft hier veeleer de eis van
openbaarheid welke aan elke vorm van recht- en wetgeving gesteld dient
te worden. Het verband tussen het transcendentale en de openbaarheid
dient naar onze mening als volgt verstaan worden: de wetgever mag in
zijn wetten wel materiele doeleinden verdisconteren, maar in zijn wetge-
ving mag hij niets anders dan de wet en het recht zelf beogen en in die
zin dient hij een wet als het resultaat van een formeel bepaalde wils-
overeenstemming tussen burgers onderling op te vatten. In het bijzonder
betekent dit dat het de wetgever verboden is een geheim voorbehoud bij
de uitvaardiging van wetten te maken'?"; een dergelijk voorbehoud
tast de grondslagen van het recht aan en de betrouwbaarheid, naleef-
baarheid en zinvolheid van elk contract zou verdwijnen. We kunnen stel-
len dat Kants gedachte van het oorspronkelijk verdrag niet op de oor-
sprong van het recht gericht is, maar de ultieme idee van hetgeen recht
is vormt en zo als norm voor de beoordeling van elke feitelijke dan wel
voorgenomen wetgeving beschouwd dient te worden'?". De transcen-
dentale eis van openbaarheid is de a priori mogelijkheidsvoorwaarde
waaronder het rechtsbegrip in historische zin verwerkelijkt kan worden
en garandeert zo de objectiviteit van dit begrip. Elk geheim voorbehoud
is met de openbaarheid en dus ook met de objectiviteit van het rechts-
begrip strijdig; zo vormt de openbaarheid de a priori voorwaarde waar-
onder het recht in de praktijk kan gelden. We menen dat deze overwe-
gingen omtrent het rechtsbegrip een goede toegang geven tot het thema
van de ervaring in Kants praktische filosofie.

105) Zie § 2.4.
106) Refl. 3356 (1776-89): "Das naturliche Recht ist das, was bIos die Regel der

Gemeinschaft der Menschen unter einander betrift, dadurch einer dem
andern ein recht ertheilt; das kiinstliche und transcendentale ist das, was
aile Rechte von der Ursprunglichen Entstehung ableiten will. Das letztere
wiederspricht sicn selbst. Denn alsdenn kann keiner ein sicheres Recht dem
and ern mittheilen, weil er niemals urspriinglich beweisen kann, wie er
selbst dazu gekommen.", cursief van ons.

107) Gerneinspruch VllI 303+ n. Op deze stelling komen we in verband met het
leugenverbod terug.

108) Met dit verdrag kan het recht begrepen worden als telos van de geschiede-
nis. Zie § 4.4.1, Mertens,Th., Kritischefilosofie en politiek, p. 54.
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Het lijkt niet voor de hand te liggen Kants ethiek met een ervarings-
begrip te verbinden, in de ervaring blijkt immers wat er is, niet wat er
moet zijn. Zo wijst ook Plat er op dat Kants begrip van ervaring beperkt
zou zijn tot de empirische ervaring in natuurwetenschappelijk
perspectief'?". We zouden kunnen zeggen dat Kants theoretische be-
grip van ervaring en kennis gebonden is aan een zekere voorwerpeZijk-
heid, men kan hier den ken aan Kants beroemde conclusie "die Bedin-
gungen der Moglichkeit der Erfahrung iiberhaupt sind zugleich Bedin-
gungen der Moglichkeit der Gegenstande der Erfahrung't''". Kant
merkt dit op in verband met zijn onderzoek naar de voorwaarden waar-
onder aan synthetische oordelen a priori objectieve geldigheid kan toe-
komen. Er moet evenwel bedacht worden dat een synthetisch oordeel a
priori binnen de theoretische wijsbegeerte een verbinding van aanschou-
wen en denken impliceert. Binnen de ethiek heeft een dergelijk oordeel
evenwel betrekking op een zuiver redelijke wilsbepaling uit vrijheid" 1):

we moeten onze wil als onder de algemene wil staand opvatten. Per
definitie betekent dit dat ervaring in verband met de ethiek een andere
betekenis heeft dan die welke zij in relatie tot de theoretische filosofie
heeft. In verband met Kants factumleer kan Plat er evenwel niet om-
heen op een tamelijk voorzichtige manier te suggereren dat daarin spra-
ke is van een niet-empirische ervaring waarin geweten wordt dat het prak-
tische vermogen van de rede onbetwistbaar vaststaat'!", We vermoe-
den dat Plat met zijn voorzichtigheid een lippendienst bewijst aan het
wijsgerig klimaat van zijn tijd waarin Kants ethische opvattingen als een
extreem formalisme misverstaan en verworpen werden, Hoe dit ook
precies geweest is kan hier verder buiten beschouwing blijven, feit is dat
hij in verband met Kants denken over vrijheid en de zuivere rede als de
kracht welke ons tot het goede beweegt, verwijst naar een "voortdurende
bestaanservaring". Het enige probleem dat Plat ziet, betreft de gedachte
dat Kant een dergelijke ervaring eigenlijk niet kent en waarvoor hij
binnen zijn kentheorie geen goede plaats zou hebben'P',

Deze uitspraak is bevreemdend gezien de opmerking van Kant vol-
gens welke we de morele wet onmiddellijk met het bewustzijn van onze

109) Plat, o.c., p. 248.
110) KdrV A 158 = B 197.
111) GMS IV 417-420, 432, 440,447,454; KdpV V 31£ = A 56, V 46£ = A 80£.
112) Plat, o.c., p. 249.
113) Plat, o.c., p. 250.
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existentie verbinden'!". Daarnaast kunnen we ons niet goed voorstel-
len dat Plat het werk van Heimsoeth'!" niet gekend zou hebben, in
diens werk vinden we soortgelijke gedachten, zij het in een systematisch
bevestigende zin. We menen dat Plat hier een knieval voor een traditie
gemaakt heeft; wanneer we ons tot het werk van Kant zelf wenden,
vinden we voldoende aanleiding om over een ruimer begrip van ervaring
dan dat van het natuurwetenschappelijk empirische kennen te kunnen
spreken. Een eerste vingerwijzing vinden we in de volgende uitspraak:
"Alle durch Erfahrung erkannte Gesetze gehoren zur Heteronomie, die
aber, durch welche Erfahrung iiberhaupt moglich ist, zur Autono-
mie."ll6). Veel stelliger is Kant in zijn eerste kritiek: op het gebied van
de principes der zedelijkheid, der wetgeving en van de religie maken de
Ideeen de ervaring van het goede eerst mogelijk, de onderscheiding tus-
sen wat is en wat behoort te zijn heeft slechts betrekking op de onmoge-
lijkheid op grond van hetgeen empirisch is een moreel principe te ont-
wikkelen'!"; in onze ogen gaat het hier slechts om een afwijzing van
de naturalistische drogreden en om niets meer dan dat, in de onderhavi-
ge passage noemt Kant de ervaring alleen in verband met de naturalisti-
sche drogreden "die Mutter des Scheins". Het is in verband met deze
drogreden van belang aan Silbers analyse van de "paradox der methode"
te denken: het goede moet vanuit een formele bepalingsgrond van de
wil begrepen worden, een dergelijke bepalingsgrond zijn we ons in de
ervaring van onze morele verplichting onmiddellijk bewust. Voor Kant
behoren de materiele bepalingsgronden van de wil als technisch-prakti-
sche beginselen nog tot de natuur en bijgevolg vallen deze beginselen
toe aan de theoretische en niet aan de praktische wijsbegeerte'!". Pre-
cies dit is de achtergrond van Kants puntige formulering volgens welke
de theoretische kennis zegt wat is en praktische kennis zegt wat behoort
te zijn'!". Maar deze formulering mag niet gebruikt worden om het
praktische kennen van elke vorm van ervaring uit te sluiten. Onverlet
blijft de ervaring van het goede welke eerst krachtens een principe der

114) KdpV V 161f = A 288f.
115) Heimsoeth, H., Personlichkeitsbewusstsein und Ding an sich in der Kanti-

schen Philosophie, in Studien I, pp. 227-257. Het artikel stamt uit 1924.
116) Ref}. 5608 (1779-1783), &-Zusatz.
117) KdrV A 318f = B 375.
118) KU V 17lf, cf. EE XX 200n.
119) KdrV A 547 = B 575, A 633 = B 661, A 802 = B 830, A 840 = B 868.
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autonomie mogelijk is; de zuivere rede bevat in haar moreel gebruik
"Prinzipien der Moglichkeit der Erfahru ng"120)• Bij dit alles moet men
bedenken dat Kant reeds bij de introductie van de ideeen deze uitdruk-
kelijk verbindt met een vrijheidsbegrip zoals dit in de sfeer van het recht
en de politiek gehanteerd wordt?" en dat dus altijd al met een prak-
tisch begrip van de ervaring verbonden is.

En in verband met de onvoorwaardelijke praktische wet laat Kant
weliswaar de vraag open of deze wet niet hetzelfde is als het zelfbewust-
zijn van een zuiver praktische rede?", de context sluit zeker niet de
mogelijkheid uit deze vraag bevestigend te beantwoorden. Ons inziens
moet dit zeltbewustzijn als de ervaring van onszelf als wetgever begre-
pen worden. Een duidelijke indicatie hiervoor vinden we in Kants derde
kritiek: indachtig Kants opmerking dat vrijheid en de morele wet weder-
zijds naar elkaar verwijzen, concluderen we dat het morele zelfbewust-
zijn een vorm van ervaring is zoals de vrijheid als enige idee van de
zuivere rede een feit is dat in werkelijke handelingen binnen de ervaring
als een scibile gekend kan worden. Het is een ervaarbaar factum 123). In
het volgende hoofdstuk zullen we uitgebreid op de aard van deze erva-
ring ingaan, hier keren we terug naar de vraag aangaande het transcen-
dentale gehalte van Kants ethiek. Maar een conclusie kunnen we nu
reeds trekken. Het probleem dat Plat met Kants begrip van ervaring
heeft, ontstaat uit zijn eigen poging Kants ethiek met diens theoretische
wijsbegeerte te verbinden. Natuurlijk heeft Plat gelijk dat dan een pro-
bleem ontstaat: namelijk dat der derde antinomie. Voor Kant zelf lijkt
het ons zo te zijn dat de ervaring als zodanig minder problematisch is
geweest. Wellicht heeft dit een achtergrond in iets dat we nog verder
zullen uitwerken: Kants ethiek moet niet als een reactie op een bepaald
soort theoretische filosofie of ontologie verstaan worden, maar als het
resultaat van zijn kritiek op Baumgartens rechtsfilosofie. Het ervarings-
begrip waarop men zich in de sfeer van het recht en de politiek beroept,
is in feite tamelijk alledaags van aard.

120) KdrV A 807 = B 835.
121) KdrV A 316 = B 372f, cf. A 314f = B 371. Het gaat om de vrije willekeur

van de ene mens zoals die met de vrijheid van alle andere mensen systema-
tisch volgens een algemeen principe verbonden is.

122) KdpV V 29 = A 52.
123) KU V 468.
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4. Hoffes analyse van het transcendentale in Kants ethiek
Als geen ander heeft Otfried ROffel24

) recentelijk de transcendentale
status van Kants ethiek tot voorwerp van discussie gemaakt. Op de inzet
van zijn bezwaren tegen de gedachte dat Kants moraalfilosofie transcen-
dentaal zou zijn, zullen we in een aparte paragraaf ingaan'F', Hoffe
verdedigt de these volgens welke slechs een relatief klein deel van Kants
ethiek van transcendentaal-filosofische aard is: "... namlich die Reduk-
tion des Sittengesetzes auf die Autonomie des Willens ... Ein grosserer
Tell, so die begriffliche Bestimmung des Sittengesetzes, die zur Form als
alleinigem Bestimmungsgrund des Willens fuhrt, ist fur sich selbst ge-
nommen begriffanalytisch-problematisch. Zugleich ist dieser Tell fur die
Vorbereitung des transzendentalen Gedankens unabdingbar; denn die
Freiheit als Autonomie ist die bestimmte Negation der Heteronomie,
eines Begriffes, der im analytisch-problematischen Tell geblldet worden
ist. Daruber hinaus hat das mit dem Stichwort "Faktum der Vernunft"
bezeichnete Theoriestuck noch eine lockere Verbindung zu einer trans-
zendentale Ethik. Kurz: die Kantische Ethik lasst sich nicht auf eine
transzendentale Ethik verkurzen'r", Ter staving van zijn stelling geeft
Hoffe een vijftal argumenten, we zuilen deze achtereenvolgens weerge-
ven en van commentaar voorzien.

1. De status van het factum. Ret genoemde "Faktum der Vernunft"
speelt binnen de ethiek geen funderende rol, want het dient n6ch tot
fundering van de autonomie der wil n6ch tot afleiding van de categori-
sche imperatief. Het "Faktum" toont volgens ROffe aileen de realiteit van
het zedelijk bewustzijn aan''?', en is in die zin niet als transcendentaal
te verstaan. Ook al staat in dit factum een formeel Sollen centraal, niet-
temin is de moraal als factum "etwas erstaunlich Realest'?".

124) Roffe heeft zijn argumenten in vele publikaties, vaak met aanzienlijke over-
lappingen, herhaald. We beperken ons tot de volgende studies: Transzen-
dentale Ethik und transzendentale Politik: Ein philosophisches Programm,
(Programm). Kantische Skepsis gegen die transzendentale Kommunika-
tionsethik, (Kantische Skepsis). Transzendentale oder vernunftkritische
Ethik (Kant)? (Vernunftkritische Ethik). Immanuel Kant, (Kant). Sittlich-
keit als Rationalitat des Randelns?, (Sittlichkeit). Kategorische Rechtsprinzi-
pien. Ein Kontrapunkt der Modeme (Rechtsprinzipien).

125) Zie § 1.4.
126) Roffe, Kantische Skepsis p. 521.
127) Roffe, Kantische Skepsis pp. 526-527, Rechtsprinzipien, p. 336. In het derde

hoofdstuk komen we uitvoerig op deze interpretatie terug.
128) Roffe, Rechtsprinzipien, p. 335.
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Wat dit punt betreft zullen we hier zeer kort zijn: we verwijzen naar
ons hoofdstuk over het factum.

2. De transcendentale filosofie betreft de a priori mogelijkheidsvoor-
waarden tot voorwerpelijke kennis. Kant zou het transcendentaalfilosofi-
sche programma uitdrukkelijk relatief op de voorwerpelijke kennis, zoals
in de theoretische wijsbegeerte bestudeerd, gedefinieerd hebben?".
Ret transcendentaalfilosofische programma is, aldus Roffe, niet door
een eigen objectbereik van de wetenschappen onderscheiden, maar om-
dat het een eigen methode heeft: die van een zuiver redelijke kennis
middels a priori begrippen als mogelijkheidsvoorwaarden tot ervaring.
De transcendentale wijsbegeerte is bij Kant derhalve op voorwerpelijke
kennis gericht en neemt daarin de plaats over van de klassieke kentheo-
rie en ontologie, geenszins vervangt zij de plaats van de wijsgerige ethiek
en politieke filosofie"?'.

Deze stelling moet genuanceerd worden: in de tekst waarop Roffe
zich baseert, spreekt Kant zoals we gezien hebben over transcendentale
kennis, niet over transcendentale filosofie. Bovendien moet opgemerkt
worden dat nu de vraag naar Kants methode in de ethiek rijst. Roffe
wijst er immers op dat de theoretische wijsbegeerte van de vakweten-
schappen niet onderscheiden wordt door een eigen objectbereik maar
door haar eigen methode: die van een zuiver redelijke kennis middels a
priori begrippen als mogelijkheidsvoorwaarden tot ervaring. Daarente-
gen moet juist de ethiek krachtens haar "objectbereik'' van zowel de
vakwetenschappen als van de theoretische wijsbegeerte onderscheiden
zijn. Betekent dat echter dat er in de ethiek een principieel andere
methode moet zijn? De "zuiver redelijke kennis" waarover Roffe spreekt
lijkt, in zijn eigen omschrijving, een resultaat te zijn van de methode
zander met deze methode ais zodanig samen te vallen. We hebben reeds
verdedigd dat 66k de ethiek "a priori begrippen ais mogelijkheidsvoor-
waarden tot (moreIe) ervaring" omvat, zodat in dit opzicht nog geen
afdoende onderscheid met Kants theoretische filosofie gegeven is. Met
deze opmerking wensen we Hoffes terrninologische relativering reeds
enigszins te kritiseren: het gaat ons niet om de vraag of bijvoorbeeld de
bedoelde transcendentale vrijheid in de eerste dan weI in de tweede
kritiek gefundeerd is, maar het moet ons gaan om de vraag hoe deze

129) Hoffe, Programm p. 143; Kantische Skepsis p. 521; Vernunftkritisohe Ethik
p. 197;Rechtsprinzipien, p. 334, hij verwijst naar KdrV A 11f en B 25.

130) Haffe, Programm pp. 145-147.
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vrijheid begrepen dient te worden. Als een begrip van de theoretisch-
speculatieve wijsbegeerte is de transcendentale vrijheid van problernati-
sche aard. Binnen de praktische filosofie staat niettemin haar realiteit
vast. Ret centrale punt waarom het ROffe zou moeten gaan betreft ons
inziens een verheldering van de eigen aard van het praktische kennen
als onderscheiden van een theoretisch kennen.

3. Ret bij uitstek morele valt buiten de transcendentale filosofie.
Kant sluit de hoogste grondregels der moraliteit expliciet van de trans-
cendentale filosofie uit'?", De positieve betekenis hiervan is het in-
zieht dat een discussie over de vrijheid en de moraal niet in verband
met ons verstand, maar in samenhang met onze wil gevoerd dient te
worden 132).

Naar onze mening heeft ROffe hierin gelijk. Wij mensen zijn hande-
lende wezens. Als eindige wezens met een verstand kunnen we ons wel
een theoretische voorstelling van een doel vormen, maar het hebben van
een dergelijk begrip is geen voldoende reden voor het stellen van een
praktische daad. Om tot handelen over te gaan, zullen we het doel ook
moeten begeren en dus het doel willen. En, Kant laat hierover geen
misverstand bestaan, in strikte zin begeren we niet het doel maar de
werkelijkheid daarvan"", De werkelijkheid van een doel is geen ele-
ment van de begripsinhoud van dat doel, zoals we analoog aan Kants
kritiek op het ontologisch Godsbewijs kunnen stellen. De begeerte, die
gericht is op de existentie van iets, voegt niets toe aan het begrip van
een object als zodanig en valt daarmee buiten het domein van de trans-
cendentale filosofie, verstaan als een constitutieleer van fenomenale
objecten?", Dat wijn rood kan zijn, behoort tot onze theoretische
kennis. Of die wijn tevens lekker is, valt buiten het perspectief van dit
soort kennis'P',

Wanneer we met Hoffe vaststellen dat het typisch praktische bij Kant
buiten dit begrip van transcendentale filosofie valt, betekent dit zeker
niet dat we elk verband tussen theoretische en praktische wijsbegeerte

131) KdrV A 14f, B 28f. Zie ook o.a. KdrV A 805 = B 833; Hoffe, Programm
p. 143; Vernunftkritische Ethik p. 198. Hierop komen we in het tweede
hoofdstuk terug.

132) Cf. KU V 142f.
133) KdpV V 9n = A 15n, V 58 = A 102, V 89f = A 160f, KdrV B 00.
134) Cf. Moors, M., Kants transcendentaal idealisme van fenomenen, p. 117.
135) Metaphysik Dohna XXVIII 672.
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zouden loochenen. Als Kant de praktische relevantie van zijn Copemi-
caanse hypothese, waarbinnen tussen dingen in zich en fenomenen on-
derscheiden wordt, toelicht, wijst hij op de logische denkbaarheid van
vrijheid'l", Krachtens de onderscheiding tussen ding in zich en feno-
meen kunnen we onszelf zonder contradictie als vrije wezens opvatten.
Dit vrijheidsbegrip heeft een typisch transcendentale status als we de
vrijheid opvatten als de mogelijkheid op grond van een intellectueel
principe in ons daden te stellen in een wereld die door werkoorzaken
beheerst wordt. In de theoretische wijsbegeerte gaat het evenwel slechts
om de mogelijkheid en niet om de werkelijkheid van deze vrijheid;
Kants spreekt daarom wel van een lege plaats'?". Eerst in de prakti-
sche filosofie verdedigt Kant de werkelijkheid van de transcendentale
vrijheid'P', We zullen echter nog zien dat de aldus verstane vrijheid
zelf geen thema van de praktische filosofie is; Kants verwijzing naar de
transcendentale vrijheid in de tweede kritiek heeft naar onze mening
slechts tot strekking de architectonische eenheid van theoretisch en
praktisch gebruik van de rede te garanderen.

Hoffes these omtrent de verhouding tussen het typisch morele en de
transcendentale filosofie moet evenwel gerelativeerd worden. Zeker, het
moment van begeren valt buiten het bestek der transcendentale wijsbe-
geerte als een constitutieleer van fenomenale objecten. Maar dat wil
niet in het minst zeggen dat de ethiek typisch transcendentale gezichts-
punten zou moeten ontberen. We zullen dit kort toelichten.

Volgens Plat mag men Kant verwijten dat hij weinig oog heeft voor
gradaties in intentionaliteit van verschillende lustbelevingen?". Toch
verbindt Plat, en dat is naar onze mening juist, hieraan geen verdere
consequenties voor zijn interpretatie van Kants ethiek. Men moet zich
afvragen wat een dergelijke differentiatie aan Kants ethiek zou toevoe-
gen. Voor Kant is het morele gevoel dat een daad begeleidt een gevolge-
lijk gevoel en dus niet slechts naar de graad, maar naar de soort onder-

136) KdrV B xxviiiff.
137) Deze lege plaats (KdrV B xxi, B 166n, Refl. 5962 (1785-89)) wordt in de

praktische filosofie door de morele wet opgevuld, d. KdpV V 42f = A 73f,
V 49 = A 85, V 50f = A 88f, V 54£ = A 94f, V 56f = A 99f, KU V 175f.

138) De term verdedigen wordt door Kant welbewust gebruikt in onderscheid
met termen als bewijzen en verklaren. Cf. o.a. GMS IV 458ff. Zie oak
Duintjer, o.c., p. 86, noot 36.

139) Plat, o.c., m.n. pp. 206-208.
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scheiden van elk zinlijk gevoel"", Juist deze onderscheiding bevat het
transcendentale perspectief op de formele dan wei materiele wilsbepa-
ling. Een formele wilsbepaling is de a priori mogelijkheidsvoorwaarde
waaronder we in objectieve zin iets als in zichzelf goed begrijpen. Voor
zover a priori een principe met betrekking tot onze empirisch-materiele
wilsbepalingen mogelijk is, zou Kant dat een metafysiscb en geen trans-
cendentaal beginsel noemen'?', Indachtig Kants vraag hoe de metafy-
sica als wetenschap en als zodanig mogelijk is, willen we verdedigen dat
hierop in praktische zin een eenvoudiger antwoord gegeven kan worden
dan in theoretisch opzicht mogelijk is. Zo verklaren wij dat de notie
transcendentaal in Kants praktische filosofie minder vaak gebruikt
wordt.

Overigens zou Kant hieraan toevoegen dat we onze materiele wils-
bepalingen maar in beperkte mate a priori vermogen te analyseren. En
als we al onze werkelijke motieven en gevoelens doorgronden, doorzien
we nog niet de gevolgen van een handeling die door een gevoel gemoti-
veerd is: "Denn die Neigungen wechseln, wachsen mit der Begunstigung,
die man ihnen widerfahren lasst, und lassen immer ein noch grosseres
Leeres ubrig, als man auszufullen gedacht hat.?'?', Het typisch trans-
cendentale gezichtspunt in de ethiek betreft de denkbaarheid van het
onbeperkt goede: "Es ist uberall nichts in der Welt, ja iiberhaupt auch
ausser derselben zu denken moglich, was ohne Einschrankung fur gut
konnte gehalten werden, als allein ein guter wuur-». AIleen de goede
wil kan als onbeperkt goed gedacht worden; alternatieven voor de goede

140) KdpV V 72f = A 128f, cf. Ref!. 7221 (1780-89). In een aantal notities uit
de fase 1776-78 vinden we de gedachte dat de gevoelens die ons handelen
begeleiden, naar de vorm van de handelingsbeginselen genomen soortelijk
onderscheiden kunnen worden: in positieve zin "(wird man) durch Regelo
geschickt, durch Gesetze gescheut, durch Maximen Weise" (6877), in nega-
tieve zin levert een gebrek aan vaardigheid, prudentie dan wel zedelijkheid
onlustgevoelens van ergernis, schaamte respectievelijk afschuw op (6824).

141) KU V 181.
142) KdpV V 118 = A 212. Vergelijk Ende VIII 332: de behoeften nemen snel-

ler toe dan de middelen ze te bevredigen. Zie tevens KdpV V 36 = A 64,
GMS IV 418, KU V 430f, MST VI 392. Ook een begrip als welvaart heeft
voor Kant aileen een empirische inhoud welke niet in een aIgemene regel
uitdrukbaar is, cf. SdF VII 86n.

143) GMS IV 393, zie ook Ref!. 5444, 6890, 6914 (aIle 1776-78), 7216 (1780-89?
1776-78?).
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wil, zoals moed en kennis, worden door Kant afgewezen omdat zij te-
yens in moreel-slechte zin gebruikt kunnen worden. Met de verwijzing
naar het gebruik van deze eigenschappen beroept Kant zich impliciet op
de onderscheiding tussen rnateriele en formele wilsbepalingen. We me-
nen dat Roffe met zijn begrip van het transcendentale vooral naar een
specifiek gedeelte van Kants wijsbegeerte verwijst, wij doelen veeleer op
een bepaald gezichtspunt daarin.

4. De transcendentale vrijheid is als zodanig ook volgens Roffe geen
thema van de ethiek. Wanneer Kant in zijn Grundlegung of in zijn Kritik
der praktischen Vemunft de term transcendentaal gebruikt, dan verwijst
hij slechts naar delen of themata van de Kritik der reinen Vemunft.
"Wenn Kant von "Freiheit im transzendentalen Verstande" bzw. von
"transzendentaler Freiheit" spricht'?", so handelt es sich zwar urn
einem Begriff, der fur die praktische Philosophie relevant ist, der gleich-
wohl als solcher schon in der Kritik der reinen Vemunft gebildet worden
ist,,145).Het moge in het licht van het voorafgaande duidelijk zijn dat
wij deze stellingname kunnen ondersteunen, niettemin willen we Hoffes
uitspraak nuanceren. Voor het verstaan van een morele verplichting is
het begrip der transcendentale vrijheid geen vereiste; voor wat betreft
de architectonische eenheid van theoretische en zuiver praktische rede
bevestigt de praktische rede in het licht van de morele wet het daadwer-
kelijke bestaan van de transcendentale vrijheid zonder daarmee een
nieuw moment in de betekenis van deze vrijheid toe te voegen, waarmee
de eenheid van theoretische en praktische rede vanuit moreel gezichts-
punt begrepen wordt.

5. Een terminologische relativering. Wanneer Kant de verplichting
stelt om ook andere domeinen der wijsbegeerte, namelijk de praktische
rede en de oordeelskracht, aan een Vernunftkritik te onderwerpen,
deelt hij deze gebieden eveneens op in een Analytik, Dialektik en een
Methodenlehre zonder ze echter als transcendentaal te kwalificeren't".

Terzake de uitsluiting van een morele problematiek uit de transcen-
dentale wijsbegeerte concludeerden we onder andere dat hierbij een
begrip "transcendentaalfilosofie" overheerst dat ook door Kant eenzijdig
betrokken wordt op de constitutieleer van fenomenen. Krachtens deze

144) KdpV V 3 = A 4; V 7 = A 12; V 94 = A 168; V 96/7 = A 173/4.
145) Haffe, Programm p. 143 + noot 10; Vernunftkritische Ethik p. 198, hij

verwijst naar KdrV B 56l.
146) Hoffe, Programm p. 150 + noot 20; Vernunftkritische Ethik p. 198.
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engere betekenis komt ruimte vrij voor de logische denkbaarheid van
vrijheid. Inhoudelijk gesproken betekent dit dat in theoretisch opzicht
vrijheid alleen in onderscheid met iets anders, te weten natuurcausaliteit,
te denken is. Vanuit dit perspectief worden Kants aarzelingen ten aan-
zien van het transcendentale karakter van zijn praktische filosofie goed
begrijpbaar. Zijn twijfels gaan aanzienlijk verder dan Hoffe ons wil doen
geloven: ze hebben niet aIleen betrekking op de eventuele transcenden-
tale aard van de ethiek, maar tevens op een gehele indeling van de
praktische filosofie analoog aan die van de theoretische wijsbegeerte,
bijvoorbeeld de indeling in een "... Logik und Asthetik der reinen prakti-
schen Vernunft (wenn es mir erlaubt ist, diese sonst gar nicht angemesse-
nen Benennungen bloss der Analogie wegen hier zu gebrauchen):"?'.
Ingeborg Heidemann 148) wijst er op dat ook in inhoudelijk opzicht de
analytica van de tweede kritiek van die der eerste kritiek onderscheiden
is. In de tweede kritiek ontbreekt een systeem van praktische oordelen a
priori dat analoog aan de grondstellingen van het zuivere verstand de
categorieen der vrijheid krachtens een betrekking op de bestaanswijze
van de mens zin en betekenis verleent. Plichten kunnen eerst als men-
senplichten opgevat worden wanneer de mens als het subject van deze
bepaling naar zijn werkelijke aard gekend wordt, deze taak valt buiten
de doelstelling van de tweede kritiek'"? en wordt opgenomen in een
Metaphysik der Sitten't", Binnen de ethiek wordt aIleen de deductie
van het hoogste goed als transcendentaal omschreven; niettemin, en
daarin gaan we aanzienlijk verder dan Hoffe, zijn we van mening dat
aan de betekenis van de reductie van de zedenwet op de autonome wil
afbreuk wordt gedaan wanneer dit als een relatief klein deel van Kants
ethiek opgevat wordt. Natuurlijk heeft hij inzover gelijk als deze reductie
in een klein tekstfragment behandeld wordt, maar het in deze reductie
besloten transcendentale gezichtspunt vormt wel de motor van de ge-
dachtengang waaronder de leer van het hoogste goed ontwikkeld wordt.

In de volgende paragraaf beschouwen we de analyse van Josef
Schmucker, die een veel radicaler stelling dan die van Hoffe verdedigt:
waar Hoffe de aandacht vraagt voor andere dan transcendentale mo-
men ten in Kants praktische wijsbegeerte, daar is Schmucker van mening

147) KdpV V 90 = A 161, onze cursivering.
148) Heidemann, I., Prinzip und Wirklichkeit in der Kantschen Ethik, p. 243.
149) KdpV V 8 = A 14f.
150) Heidemann, o.c., p. 244.
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dat Kants ethiek nimmer in dezelfde zin als de theoretisch-speculatieve
wijsbegeerte kritiscli kan heten.

§ 1.3. De continuiteit in Kants ethiek

1. Het theoretisch-speculatieve probleem van de transcendentale vrijheid
Volgens een lange traditie van Kant-interpretatie zou het onze denker
eerst na het voltooien van diens eerste kritische hoofdwerk gelukt zijn
de fundamentele principes van zijn praktische filosofie definitief in on-
derling samenhangend verband te formuleren. Zo merkt Menzer op dat
de oplossing van de problemen der praktische wijsbegeerte "in volliger
Abhangigkeit von den in der theoretischen gefundenen Erkenntnissen"
plaatsvindt'?", een ten opzichte van de theoretische filosofie zelfstan-
dige oplossing hoeven we bij Kant niet te verwachten'P'. Op een veel
subtieler manier geformuleerd, vinden we een soortgelijke opvatting bij
Henrich'P': gedurende een bepaalde fase van zijn wijsgerige ontwikke-
ling, namelijk tussen 1769 en 1783, zou Kant getracht hebben de subjec-
tieve beweegredenen tot het stellen van moreel goede handelingen uit
een begrip van redelijke subjectiviteit, zoals dit in de theoretische filoso-
fie ontwikkeld werd, te deduceren. Sporen hiervan zouden zelfs nog in
de Grundlegung van 1785 aanwijsbaar zijn, volgens Henrich zijn deze
pogingen eerst in Kants tweede kritiek definitief verdwenen. Bij Kaul-
bach vinden we dit traditionele gezichtspunt eveneens. De problematiek
van Kants derde antinomie dient eerst opgelost te worden: "Denn ge-
lingt es nicht, die Freiheit im philosophischen Denken zu retten, dann
waren unvermeidlich alle gesellschaftlichen Institutionen, die auf dem
Prinzip "Freiheit" ruhen, wie Erziehungswesen, Strafrecht usw.
hinfallig.v'", Ondanks onze bewondering voor Immanuel Kant menen
we dat Kaulbach de maatschappelijke relevantie van Kants denken over-
drijft. Niet alleen identificeert hij binnen deze context het filosofisch
denken van Kant eenzijdig met een theoretisch-speculatieve vraagstel-
ling, hij gaat aan het onderscheid tussen transcendentale en praktische
vrijheid volkomen voorbij.

151) Menzer, P., Der Entwicklungsgang der Kantischen Ethik m den Jahren
1760 bis 1785, p. 307.

152) Menzer, o.c., p. 99.
153) Diens interpretatie zuilen we in ons derde hoofdstuk uitvoerig bespreken.
154) Kaulbach, F., Studien zur spiiten Rechtsphilosophie Kants und ihrer transzen-

dentalen Methode, p. 129.
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Deze traditionele opvatting is voor Schmucker'F' een steen des

aanstoots. In een direct verzet tegen de gangbare mening verdedigt hij
de principiele zelfstandigheid van de praktische filosofie ten opzichte van
de theoretische wijsbegeerte; we zullen nog zien dat hij de tot dan toe
overheersende duiding omkeert: de ontwikkeling van Kants theoretische
wijsbegeerte vertoont een innerlijke afhankelijkheid van de kemgedachten
uit diens praktische filosofie. Op twee manieren zullen we Schmuckers
these weergeven en ondersteunen. Allereerst geven we een overzicht van
wat we met Schmucker onder het theoretisch-speculatieve probleem der
transcendentale vrijheid te verstaan hebben; de transcendentale vrijheid
is, we hebben dit al in de vorige paragraaf aan de orde gesteld, geen
thema van het zedelijk bewustzijn'i", maar speelt wel een rol in de ar-
chitectonische eenheid van theoretische en praktische rede, weshalve
een verstaan van de theoretisch-speculatieve betekenis van deze vrijheid
ook voor onze beschouwing van Kants praktische filosofie van belang is.
Vervolgens beschouwen we op historisch-genetische wijze de ontwikke-
ling van Kants wijsbegeerte. De continuiteit in Kants morele opvattingen
zullen we tot slot van deze paragraaf benadrukken vanuit enkele opmer-
kingen over diens Opus postumum.

Schmucker'?' wijst op een viertal momenten in Kants begrip van
vrijheid, welke vrijwel onveranderd zijn gebleven. We benadrukken dat
de problemen welke in deze begripsmomenten naar voren komen, voor
Kant geen praktische maar theoretisch-speculatieve problemen zijn.
Omdat Schmucker ter staving van zijn stelling alleen naar Reflexionen
verwijst, hebben we hieraan enkele verwijzigingen naar tijdens Kants
leven gepubliceerde werken toegevoegd.

1. De in het idee der vrijheid zelf besloten liggende onbegrijpbaar-
heid der vrijheid, voor zover vrijheid het vermogen is tot het oorspronke-
lijk stellen van handelingen. Een oorspronkelijk gestelde handeling

155) Schmucker, J., Die Ursprungeder Ethik Kants in seinen vorkritischen Schrif-
ten und RefIexionen.

156) Vergelijk Gueroult, M., Yom Kanon der Kritik der rein en Vernunft zur
Kritik der praktischen Vernunft, p.436: "Die transzendentale Freiheit spielt
keine Rolle im Bereich der Moralitat, welche nur den freien Wille betrifft.
Dieser hat als ein empirische Gegebenheit nichts zu tun mit der transzen-
dentalen Freiheit.". We zullen Gueroults interpretatie in § 2.5 bespreken.

157) Schmucker, o.c., p. 397, noot 50. Het gegeven dat Schmucker zijn analyse
in een eindnoot vermeldt, is waarschijnlijk debet aan de weinige aandacht
die zij gekregen heeft.



40
wordt niet door een daaraan voorafgaande handeling of voorafgaande
toestand gedetermineerd'f".

2. De onbegrijpbaarheid hoe een geschapen substantie een oorspron-
kelijke handeling kan stellen: juist als creatuurlijke is zij in haar gehele
zijn afhankelijk'i".

3. De verenigbaarheid van vrijheid met het natuunnechanisme, waar-
aan de handelingen als fenomenen onderworpen zijn. In de Reflexionen
zur Metaphysik stelt Kant dit probleem reeds in de jaren zestig; in de
tweede helft van het volgende decennium geeft hij de voor beide kritie-
ken kenmerkende oplossing'?".

4. De onbegrijpelijkheid van de wijze waarop het intellectuele princi-
pe in de mens op zijn geheel anderssoortige zinlijkheid kan inwerken,
dit wil zeggen de vraag hoe de zuivere rede als zodanig praktisch kan
worden 161).

Dat dit voor Kant ook aileen theoretisch-speculatieve problemen zijn,
kan met een overvloed aan bronnen aangetoond worden. Het speculatie-
ve probleem van de vrijheid wordt aan de metafysica overgelaten: "Denn
woher mir ursprunglich der Zustand, in welchem ich jetzt handeln soil,
gekommen sei, kann mir ganz gleichgultig sein; ich frage nur, was ich
nun zu thun habe, und da ist die Freiheit eine notwendige praktische
Voraussetzung .... "162). Voor Kant is de transcendentale en niet de

158) Refl. 3859 (1764? (1769?»; 3988 (1769); 4039 (1769? 1770?); 4338 (1770-
71? (69?) (74?»; 4723 (1773); 4724 (1773? (1776?»; 5440 (1776-78); 5441
(1776-1778).Cf. KdrV A 533 = B 561, A 544 = B 572; KdpV V 94 = A
168,V 133 = A 241; ReI. VI 138 (r. 19), 50n.

159) Refl. 3857 (1764-68? (69?»; 3872 (1764-68? (1771??»; 4219 (1770); 4221
(1770-1773/5); 4338 (1770/71? (69?) (74?»; 4542 (1772-75/6? (1770?»;
4791 (1775/7-69? (70/71? 73/75?»; 5094 (1776/7). cr. KdrV A 186 = B
229; KdpV V 102 = A 183; MSR VI 280n.

160) Refl. 3860 (1764? (69?»; 3872 (1764/68? 1771?); 4225 (1770? (72/76?»;
4545 (1772-75/6? (1770?»; 4788 (1775/7-1769); 5121 (1776/7); 5413
(1776/8-80/89); 5611 (1778/9? (1776?) (1775/7?»; 5612 (1769?
(1790/1804) (1776/78?»; 5616-5619(1778/9? (1776-78?»; KdrV: de derde
antinomie; KdpV V 104f = A 188;ReI. VI 49n, 144n.

161) Refl. 3872 (1764/68? 1771??); 4619 (1772? (1755/6?»; 5351 (1776/8-
1780/89); 5612 (1769? (1790-1804?) (1776/78?»; KdpV V 72 = A 128, V
99 = A 178, V 100f = A 180f;MST VI 418, 439n; ReI. VI 170n, 191.

162) Recension VIII 13.
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praktische vrijheid "das eigentliche Moment der Schwierigkeitenv'P',
Onder deze praktische vrijheid verstaat Kant de onafhankelijkheid der
willekeur of keuzevrijheid van de aandriften der zinlijkheid en zo het
vermogen "sich ... von selbst zu bestirnmen'"?". In een college over
metafysica'f" vinden we het al niet anders: "Die praktische oder psy-
chologische Freiheit war die Independenz der Willkur von der Necessi-
tation der stimulorum. Diese ist in der empirischen Psychologie abgehan-
delt, und dieser Begriff der Freiheit war auch zur Moralitat hinreichend
genug."1

(6). De praktische vrijheid is voor Kant dermate vanzelfspre-
kend, dat zij in de ervaring bewezen kan worden'?". In morele zin be-
tekent vrijheid niets anders dan het vermogen volgens motieven te han-
delen'f". De transcendentale vrijheid is, zo zegt Kant nog in een peri-
ode vlak v66r het verschijnen van zijn eerste kritiek, een thema van de
rationele psychologie'P"; deze psychologie mag weliswaar de menselij-
ke ziel als een ervaringsbegrip vooronderstellen, de rest moet zij even-
wel zuiver a priori inzien'?". Welnu, de speculatieve problematiek van
de transcendentale vrijheid wordt in deze rationele psychologie niet
opgelost. Onze rede vermag de wederzijdse beinvloeding van de wil en
het verstand niet te begrijpen. Dit onvermogen mag echter niet opgevat
worden als een innerlijke onmogelijkheid van deze beinvloeding zelf: op
grond van de ervaring weten we dat zij bestaat'?". Wanneer men be-
denkt dat het begrip van de transcendentale vrijheid een jaar na het
verslag Metaphysik L] in de eerste kritiek binnen het kader van de kos-
mologische antinomie besproken wordt, ziet men dat zelfs de localisering
van de transcendentale vrijheid binnen het theoretisch kennen voor
Kant een probleem was.

We zien dus dat het begrip van de praktische vrijheid voor Kant geen
probleem is; voor het verstaan van de morele verplichting is het begrip

163) KdrV A 533 = B 56l.
164) KdrV A 534 = B 562.
165) We willen er de aandacht op vestigen dat Schmucker ten tijde van zijn

dissertatie slechts een beperkt aantal collegeverslagen tot zijn beschikking
had staan.

166) Metaphysik L/ XXVIII 267, cursief van ons.
167) KdrV A 802 = B 830. Hierop komen we in het volgende hoofdstuk terug.
168) Praktische Philosophie Powalski XXVII 122.
169) Metaphysik L/ XXVIII 257.
170) O.c., p. 287. Deze gedachtengang staat model voor Kants eigen begrip van

metafysica, vergelijk MAN IV 470 en KU V 181.
171) Metaphysik L/ XXVIII 279-280.
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van de transcendentale vrijheid irrelevant. "Wir haben nicht nothig, die
Wirklichkeit der Freiheit zu beweisen; denn sie liegt als psychologische
im moralischen Gesetz. Auch nicht die Moglichkeit, sondern nur zu
zeigen, dass kein widerspruch darin sey."?" Het is de ervaring van de
zedelijke verplichting welke het begrip van de praktische vrijheid intro-
duceert, deze vrijheid nu is voor Kant geen praktisch maar een theore-
tisch probleem. Kants opmerking dat de mogelijkheid van de vrijheid
niet bewezen hoeft te worden, berust ons inziens op het inzicht dat
hetgeen werkelijk is tevens mogelijk moet zijn. Niettemin mag de ge-
dachte van de vrijheid niet in strijd zijn met het theoretische begrip van
natuurnoodzakelijkheid, een opgave die door Kant in de antino-
mieenleer opgelost worden). We zien dat de realiteit van het zedelijk
bewustzijn de wijsbegeerte voor een theoretisch probleem stelt, dit is
een eerste ondersteuning voor Schmuckers these volgens welke Kants
theoretische filosofie zich in een innerlijke afhankelijkheid van de kem-
gedachten der ethiek ontwikkeld heeft. Zijn stelling wint aanzienlijk aan
kracht wanneer bedacht wordt dat de eerste formuleringen van de cate-
gorische imperatief reeds in 1765 vastgestaan hebben, dus ruim voordat
"het grote licht" in de theoretische filosofie opgegaan was'?". Voordat
we de ontwikkeling van Kants wijsbegeerte aan de orde stellen, willen
we nader ingaan op het theoretisch-speculatieve probleem van de trans-
cendentale vrijheid.

De vier genoemde kemmomenten in Kants begrip van de transcen-
dentale vrijheid drukken elk vanuit een eigen perspectief de onbegrijp-
baarheid van de vrijheid uit. In theoretisch-speculatief opzicht kunnen
we op een problematische'I" wijze analyseren wat vrijheid betekent,
zonder evenwel de in dat begrip besloten momenten inhoudelijk gespro-
ken te kunnen verklaren. We weten dat een vrij wezen een oorspronke-
lijke handeling moet kunnen stellen om als zodanig als vrij aangemerkt
te kunnen worden, we weten dat een oorspronkelijke handeling slechts
vanuit een onderscheiding tussen dingen in zich en verschijningen denk-

172) Refl. 6007 (1785-1788).
173) Vergelijk Zumbach, C, A Note on the Thesis Argument of the Third Anti-

nomy, p. 114: "The thesis ... is significant in that for Kant, its logical possi-
bility is the theoretical content of the claim that there are moral actions.".

174) Cf. Henrich, D., Hutcheson, p. 66. Zie ons derde hoofdstuk.
175) In de zin van een mogelijkheid welke we op theoretische gronden niet als

een werkelijkheid vermogen te stellen.
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baar is, we kunnen de dingen in zich evenwel niet theoretisch kennen,
derhalve zijn zowel de oorspronkelijke handeling als de vrijheid in theo-
retische zin onverklaarbaar. Kants derde antinomie laat zien dat de vrij-
heidsgedachte niet op voorhand als zinloos afgewezen kan of hoeft te
worden, dit betekent evenwel niet dat daarmee de werkelijkheid van
deze vrijheid positief begrepen wordt. We menen te moeten beklemto-
nen dat deze probleemsamenhang direct betrekking heeft op het subject-
zijn van het vrije wezen. De vrijheid wordt opgevat als het vermogen tot
het subsumeren van willekeurige handelingen onder beweegredenen der
rede'?", die de motieven van het willen zelf moet voortbrengen'?".
In logisch opzicht kunnen we, zolang we onszelf niet tegenspreken, een
dergelijke vrijheid denken. De transcendentale vrijheid heeft betrekking
op de volledige toevalligheid van de handeling'?", toevallig in die zin
dat ze op geen enkele wijze door natuuroorzakelijkheid afgedwongen
zijn. Zo komen eigenlijk twee onderscheiden perspectieven op de vrij-
heid naar voren: ten eerste de logische vrijheid welke de denkbaarheid
van vrijheid op grond van het principium non contradictionis betekent,
ten tweede de transcendentale vrijheid waarmee de vrijheid begrepen is
als de mogelijkheid iets op oorspronkelijke wijze (in de fenomenale
wereld) als tot stand gebracht te denken. Kenmerkend voor beide ge-
zichtspunten is dat zij betrekking hebben op de denkbaarheid van de
vrijheid, de transcendentale vrijheid is van de logische vrijheid onder-
scheiden voor zover hierin niet slechts de logische begripsvorm der vrij-
heid, maar tevens de betrekking van die vorm op een mogelijke inhoud,
namelijk een handeling, bereflecteerd wordt. Wanneer kan een gedachte
toereikend zijn tot het stellen van een daad? Dit probleem wordt door
Kant met het thema van de subjectieve vrijheid'"? aangeduidt, zij be-
treft onze beweegredenen tot het stellen van handelingen.

De aard van het subject-zijn komt in deze samenhang naar voren. We
begrijpen volgens Kant niet hoe iets een eerste grond tot handelen kan
zijn. Vrijheid is als een redelijk begrip objectief onverklaarbaar, als
begrip van de werkzaamheid en causaliteit der rede "kann sie zwar auch
nicht als ein erstes Prinzip erklart werden, ist aber ein Selbstbewusstsein

176) ReO. 3865 (1764-1769).
177) Retl. 5438 (1776? (72-75?)).
178) Cf. ReO. 5442 (1776-78? (1779-80? (1775?)).
179) o.e, I.e.
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a priori'T". In Kants tweede kritiek vinden we in verband met trans-
cendentale vrijheid en de morele wet een soortgelijke verwijzing naar
een "Selbstbewusstsein der reinen praktischen Vcmunftv'!", hoewel hij
in dit werk dit zelfbewustzijn als zodanig niet expliciet thematiseert. Een
dergelijke systematische benadering is, in de samenhang waarbinnen
Kant deze opmerking maakt, overbodig: het gaat hem daar om de on-
middellijkheid van de morele wet waaronder we ons slechts als vrije we-
zens kunnen denken'F', In Kants Reflexionen zur Metaphysik zijn even-
wel enkele kerngedachten van de latere Kritiek der praktische rede aan-
wijsbaar. De objectiviteit van de vrijheid is niet theoretisch verklaarbaar,
dit is evenwel niet het echte probleem: in ons a priori zelfbewustzijn
weten we immers onze redelijke werkzaamheid. Het begrip van mijzelf
als substantie brengt volgens Kant reeds het begrip van vrijheid met zieh
mee: zou ik niet zelf onafhankelijk van uitwendige bepalingen kunnen
handelen "so wurde meine Handlung eines anderen, mithin ich eigent-
lich eines anderen Handlung seyn, also ich nicht Substanz.v'F'. Eerst
in de subjectivering der vrijheid komen we tot de echt praktische pro-
blemen: "Objektive Ursachen sind nur im freyen Willen. Wie diese zug-
leich subjektiv, d.i. causae efficientes sein konnen, ist nicht zu erklaren.
Hypothesis der Freiheit.V'". De vrijheid is een noodzakelijke prakti-
sche vooronderstelling'F'. Met de objectiviteit der vrijheidsgedachte is
haar subjectivering nog niet gegeven: "Warum dass die Vernunft biswei-
len nicht thue und der Mensch nicht nach dem intellectualen willen
handele, ist unbekannt.t't". Niettemin kunnen we vrij handelen zonder
de mogelijkheid hiervan te begrijpen: "Die Freiheit soil ein Verrnogen
seyn, einen Zustand zuerst anzufangen. Leidende Zustande sind lauter
Folgen und gehoren nothwendig zum vorhergehenden (toestanden in het
natuurmechanisme, W.P.). Ich kann in dem Gegenwertigen Augenblicke
sagen: vor mich ist die Ganze bisherige Reihe (van natuurtoestanden en
-oorzaken, W.P.) wie nichts. Es ist also die Schwierigkeit nicht secundum

180) Refl. 5440 (1776-78).
181) KdpV V 29 = A 53. Dat Kant hier inderdaad de transcendentale vrijheid

op het oog heeft, blijkt uit de directe context: V 29 = A 51/2.
182) KdpV V 30 = A 54, Gemeinsprucli VIII 285n.
183) Refl. 5094 (1776-78), vergelijk 3857 (1764-68? (69?», 4220 (1770? (1769?)

(64-68?».
184) Refl. 5351 (1776/8-1780/89), onze cursivering.
185) Refl.4226 (1770? (1769?) (1764-68?».
186) Refl. 3872 (1764-68? (1771?».
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possibilitatem fiendi (dat het zo is, dat het gebeurt, W.P.), sondern co-
gnoscendi. Man kann die Moglichkeit der Freiheit nicht einsehen, weil
man keinen ersten Anfang einsehen kann ... Dass eine erste (natura)
Handlung sein musse, die allem Zufalligen zum Grunde liegt, liegt wohl
in der Vernunft; aber eine erste tempore ist gar nicht zu begreifen, weil
die Zeit selbst und was darin ist nicht von der Vernunft abhangt."?'.
Een eerste handeling als grond van een vrije daad m6et er wel zijn,
maar is onbegrijpbaar. Er is nog, in dezelfde Reflexion, een korte bespre-
king van het theologische vrijheidsprobleem: een geschapen en derhalve
in haar gehele bestaan en zijnswijze afhankelijke substantie moet niette-
min in zichzelf de bepalende grond van haar handelingen zijn; we kun-
nen dit niet begrijpen omdat we niet vermogen in te zien hoe zij een
substantie kan zijn. De onbegrijpelijkheid der vrijheid is in dit theolo-
gisch perspectief dus niet zelf een probleem, maar de moeilijkheid ligt in
het mysterie van de schepping. In Kants ogen is dit slechts een theore-
tisch probleem: "denn das Ich beweiset den Endpunkt der Grunde von
der Handlungen. Ich thue dieses heist nicht: ein andrer wirkt die-
ses."188).Wat in deze overwegingen systematisch naar voren komt, is
enerzijds de vrijheid als een noodzakelijke praktische vooronderstelling
van voistrekt objectieve aard en anderzijds de vraag hoe een dergelijk
redelijk principe de subjectieve grond tot het stellen van handelingen
kan vormen. De objectieve aard van praktische principes zullen we in
deze paragraaf nog onderscheiden van de subjectieve theoretische begin-
selen welke betrekking hebben op de mogelijkheid van kennis omtrent
fenomenen 189).

Aan de schijnbare tegenspraak tussen de natuurwetmatigheid en de
vrijheid van een en dezelfde handeling valt te ontkomen zodra we inzien
dat de eigenlijke oppositie niet zozeer tussen natuur en vrijheid als wel
tussen tijdsbepaling als zodanig en vriiheid bestaat"?', Dit betekent niet
dat de oppositie nu theoretisch inzichtelijk geworden is, wel dat zij nu

187) Ref!. 4338 (1770-71? (69?) (74?». De tijd is immers een aanschouwings-
vorm.

188) O.c., cf. Metaphysik LJ XXVIII 268f.
189) De betekenis van deze onderscheiding zullen we meerdere malen aan de

orde stellen, zij zal relevant blijken te zijn voor de aard van Kants ethiek
alsmede voor zijn denken over subject-zijn.

190) Heimsoeth, Studien I, p. 221; Studien II, pp. 265 ff. Heinrichs, Jurgen, Das
Problem de, Zeit in de, praktischen philosophie Kanis, pp. 28ff.
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op de juiste plaats gelocaliseerd is. Kants derde antinomie heeft haar
historische herkomst in een probleem van de middeleeuwse metafysica:
in de gedachte van een onverenigbaarheid van een teleologisch verstane
goddelijke voorzienigheid enerzijds met de op enig tijdstip te voltrekken
wilsbepaling van een eindig en geschapen zijnde anderzijds. Bij de vroe-
ge Kant zijn volgens Heimsoeth de sporen van dit dilemma nog zieht-
baar'?', Er is ons inziens geen reden om deze doorwerking tot de
vroege werken van Kant te beperken, we vinden haar tevens in latere
werken'P en zelfs in het postume werk: "Die Einheit der wirkende
Ursachen (causarum efficientum) mit der der Zwecke in Einer Idee und
durch Ein Prinzip verbunden stel1t (unitas causarum finalium) die Idee
von Gott dar ... .',193). Deze metafysische problematiek geeft bij Kant
aanleiding tot wat we een subjectief en een objectief begrip van teleo-
logie kunnen noemen. Het subjectieve begrip betreft de doelgerichtheid
van het menselijk handelen voor zover dit een vrij handelen is, dat wil
zeggen voor zover het menselijk handelen niet van nature een moreel
goed handelen is. We kunnen dit nog anders formuleren: de subjectief
begrepen teleologie heeft betrekking op de finaliteit van ons handelen
inzoverre als dit handelen gericht is op een te verwerkelijken doel, dit
doel is subjectief te noemen voor zover het niet door de morele wet
geboden is. Een dergelijke teleologie is zander meer slechts in de tijd
mogelijk; vanaf het moment der doelstelling tot aan de eventuele reali-
satie van het doel is immer een spa nne tijds verlopen. Kenmerkend voor
het objectieve begrip van teleologie is dat dit niet direct betrokken is op
de realisatievorm van het menselijk handelen, maar gericht is op het
geheel van objectieve'?", ons door de zedenwet zelf geboden doelen,
verenigd in een systeem der doelen: het "Reich der Zwecke" met God
als "opperhoofd" waarbij deplaats van ieder doel in zich binnen het
systeem slechts vanuit het begrip van het systeem zelf te denken iSI9

5).

Dit intelligibele rijk van doelen in zich is aan elke tijdsbepaling onttrok-

191) Heimsoeth verwijst naar Nova dilucidatio I 405 en Traume II 369 (rr 28ft).
192) Vergelijk SelF VII 83-84, MSR VI 280n, ZeF VIII 361n; zie ReI. VI 121n

over het verband tussen voorzienigheid en vrijheid "wo der Zeit wegfallt",
Evenzeer valt te denken aan Kants begrip van de Ethikotheologie als een
versterking van de Physikotheologie in KU V 444, r. 11 - 445, r. 22, in
subjectieve zin 446, r. 18, r. 25.

193) OP XXI 143, cf. tevens 25.
194) Er wordt van de inhoud van prive-doelen geabstraheerd.
195) GMS IV 433-434.
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ken en sleehts in de vorm van een morele imperatief op ons handelen
betrokken: de mensheid zowel in onze eigen persoon als in die van een
ander steeds ook als doel in zieh en nimmer sleehts als middel te ge-
bruiken. Een persoon als doel in zieh besehouwen, betekent hem op
anthroponome wijze verstaan als voorbeeld van de zedenwet zelf'?";
de formulering van de doel-in-zich-imperatief is naar Kants mening
fundamenteel gelijkwaardig met de eis dat het maxime van onze wil
tevens een algemene wetgeving moet kunnen zijn'?'. Preeies de ge-
daehte van het rijk der doelen in zieh met God als opperhoofd plaatst
Kants opvatting van morele pliehten also! zij goddelijke geboden zijn
binnen de metafysisehe aehtergrond van de eosmologisehe antinomie.

Naar de vorm van haar begripsontwikkeling genomen, menen we te
kunnen stellen dat Kants vroege erkenning'"? van het eosmologisehe
godsbewijs in later tijd opgegeven wordt ten gunste van een breuk in de
eosmologische idee zelf, nader tot uitdrukking komend in een splitsing
van deze idee in die van een fysicoteleologisch en een ontologisch gods-
bewijs; waarbij de praktisehe betekenis van deze overgang gelegen is in
de overweging dat de zijnsbevestiging van het goddelijk wezen geen theo-
retische maar een subjectiej-praktische act iSl99

) en binnen een zieht op

196) Plats these als zou de doel-in-zich formulering het strenge formalisme van
Kants ethiek doorbreken, moet op grond van haar antroponome betekenis
verworpen worden. Cf. Plat, Ethiek van Kant in de kritische werken, pp.
370-372. Het begrip anthroponomie zuIlen we in ons slothoofdstuk bespre-
ken.

197) GMS IV 436, 437, 438.
198) Deze erkenning betreft niet een accepteren van het cosmologisch argument

als een "hard bewijs", maar als een voor de natuurlijke rede voldoende
inzicht dat in moreel opzicht overtuigend is. Vergelijk Schmucker, J., Kants
vorkritische Kritik der Gottesbeweise, pp. 31 ff. Het is een erkenning Kat
anthropon, niet Kat aletheian, deze onderscheiding zuIlen we in hoofdstuk
vier toelichten.

199) Cf. KdpV V 125 = A 226: subjectief, het gaat om iets dat niet zelf plicht is;
praktisch, want met het oog op het hoogste goed gericht. De theoretische
vaststelling van existentie is slechts op grond van aanschouwing mogelijk,
een aanschouwing welke we in verband met het goddelijk wezen ontberen.
Het bestaan van een goddelijk wezen mogen we postuleren, cf. KdpV V lln
= A 2On, maar alleen in praktische zin KdpV V 43 = A 74 en slechts ten
behoeve van het praktische, KdpV V 46 = A 80f. In logisch opzicht is het
oordeel "Es ist ein Gott" van praktische aard: dit oordeel bevat de gronden
van mogelijke imperatieven, Logik Dohna-Wundlacken XXIV 751.
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een intelligibele, dus aan de tijd ontheven wereld als postulaat gedacht
wordt. Dit postuleren zelf moet natuurlijk op enig moment plaatsvinden.
Het postulaat van het bestaan van God heeft betrekking op het uiteinde-
lijk op onze vrijheid en moraliteit berustende hoogste goed. Ook hier
speelt het metafysisch motief van de tegenoverstelling tussen tijdsbepa-
ling als zodanig en vrijheid een essentiele rot

Met de gegeven analyse van het theoretisch-speculatieve probleem
der transcendentale vrijheid is reeds iets van de continuiteit van Kants
ethische opvattingen naar voren gekomen, een onderwerp waarop we
ons thans zullen richten. Met de benadrukking van deze continuiteit
keren we ons met Schmucker tegen de traditionele opvatting aangaande
de verhouding tussen metafysica en ethiek bij Kant. We herinneren er
aan dat volgens deze klassieke versie Kant zijn fundamentele morele
principes eerst vanuit de voltooiing der metafysica zou hebben kunnen
formuleren. Om deze gedachte meer profiel te kunnen verlenen, geven
we eerst een aantal belangrijke gronden welke de traditionele opvatting
gemotiveerd hebben (2). We gaan in op Schmuckers verzet tegen de
traditie (3) en zullen we zijn eigen visie op de genese van Kants ethiek
naar voren brengen (4), tot slot geven we hierop een aanvulling (5).

2. Gronden voor de traditionele opvatting omtrent ethiek en metafysica bij
Kant

Het traditionele denken over de relatie tussen ethiek en metafysica kan
op een drietal gronden steunen. Ten eerste heeft Kant in brieven uit
1765 en 1770 een boek over ethiek aangekondigd. Dit boek verschijnt
echter niet, we kunnen aannemen dat Kant problemen had met de fun-
dering van de a priori ethiek. Een oplossing hiervoor zou hij volgens de
traditionele opvatting pas na het verschijnen van de eerste kritiek in de
Grundlegung gegeven hebben. Dit argument zal in verband met
Schmuckers visie op de ontwikkeling van Kants ethiek opnieuw aan de
orde komen. Kant lijkt, ten tweede, in de Vorrede=" van dit werk de
klassieke opvatting te bevestigen: de eenheid van theoretische en prakti-
sche rede valt buiten het bestek van het onderhavige werk, dat daarom
een Grundlegung en geen Kritik der reinen praktischen Vemunft heet. Ten
derde blijkt uit het laatste gedeelte van deze studie, met als thema de
overgang van een zeden-metafysica naar de kritiek der zuiver praktische
rede, hoe aan de these van de invloed van de theoretische filosofie op

200) GMS IV 39lf. Schmucker spreekt abusievelijk van een "Einleitung".
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de ethiek toch "etwas Richtiges" toekomt. Deze beinvloeding kan op een
vijftal momenten geconstateerd worden; ten eerste in een aantal Reflexio-
nen, te dateren tussen het einde van de jaren zeventig en het begin van
de jaren tachtig, waarin Kant parallellen trekt tussen ethiek en theoreti-
sche wijsbegeerte waarin analoog aan die der theoretische rede een
praktische categorieentafel ontworpen wordt'?", Men ziet dit als een
indicatie van de gedachte dat Kants ethiek zich uit zijn theoretische filo-
sofie ontwikkeld heeft, onze bezwaren tegen deze opvatting zullen we in
verband met de factumleer bespreken. Ten tweede: in het derde gedeelte
van de Grundlegung ontwerpt Kant het plan voor een kritiek der zuivere
praktische rede, analoog aan die der theoretische rede. Daarnaast wijst
Kant op de dialectiek tussen natuur en vrijheid, waarbij vrijheid een
problematische Idee der rede blijft; zoals ook de gedachte der geestelij-
ke substantie of Intelligenz als lid van de mundus intelligibilis objectief
een probleem blijft. Een derde moment van beinvloeding ligt in de ma-
nier waarop Kant in de Grundlegung de verenigbaarheid van vrijheid
met het natuurdeterminisme verdedigd heeft202l, Schmucker stelt deze
oplossing als een kunstmatige constructie aan de orde. Ten vierde wijst
Kant in zijn inleiding tot de tweede kritiek uitdrukkelijk op de overeen-
komst in opbouw met de theoretische filosofie'?": Elementenleer en
Methodenleer, Analytica en Dialectica. Zij het dat een deel van deze
analytica een ten opzichte van die der eerste kritiek omgekeerde volgor-
de heeft. Tenslotte is er een vijfde moment van beinvloeding: niet alleen
in de Vorrede tot de Grund/egung, maar ook in de tweede kritiek bena-
drukt Kant dat een kritiek der zuiver praktische rede niet alleen betrek-
king heeft op deze praktische rede zelf, maar vooral ook haar wezenlijke
en noodzakelijke band met de theoretische rede moet verhelderen. De
tweede kritiek laat deze vraagstelling uitmonden in het prima at der
praktische rede, en daarover had Kant in de tijd van zijn Grundlegung
volgens Schmucker inderdaad nog geen beslissing genomen. In die zin
kan men zeggen dat Kant toentertijd problem en had met de fundering
der moraal, aldus Schmucker. Hieraan kan nog toegevoegd worden een
passage uit de Grundlegung waarin Kant opmerkt dat het een plicht van
de theoretische wijsbegeerte is te verhelderen dat de vrijheidsgedachte

201) ReO. 6888 (1776-78) en 6889 (1776-78? 1778-79?).
202) GMS IV 456.
203) KdpV V 16 = A 3lf. Dit argument hebben we reeds bij ROffe aangetrof-

fen.
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geen tegenspraak bevat. Met de oplossing van dit probleem wordt door
de theoretische wijsbegeerte vrije baan geboden aan de praktische filo-
sofie'?", Men zou dit op het eerste gezicht kunnen opvatten als steun
voor de traditionele visie op Kants ethiek. Maar de context van deze
passage maakt duidelijk dat de problematiek van de transcendentale
vrijheid aan de theoretisch-speculatieve filosofie toevalt, het "vrije baan
verschaffen" betekent hier alleen dat de praktische wijsbegeerte zich niet
over dit probleem hoeft te buigen.

We zien dat Schmucker de traditionele opvatting alle recht probeert
te doen. Er is inderdaad een zekere afhankelijkheid der ethiek van de
theoretische wijsbegeerte. "Die Frage aber ist, ob diese Art von
Abhangigkeit ... genugt, urn die Ethik Kants mit Recht als eine wesentli-
che kritische zu bezeichnen oder ob all diese Einwirkungen ihre Substanz
unberuhrt lassen und also nur als akzidentell zu betrachten sind."11l5l

3. Schmuckers bezwaren tegen de traditionele opvatting
Het mag duidelijk zijn dat Schmucker zal trachten aannemelijk te ma-
ken dat het bovenbedoelde recht niet bestaat. Naar zijn mening wordt
dit duidelijker als we het ontwerp van een Kritiek der zuiver praktische
rede in de Vorrede en in het derde gedeelte van de Grundlegung vergelij-
ken met de feitelijke tenuitvoerlegging daarvan in de tweede kritiek.
Zou Kants ethiek in dezelfde zin als zijn theoretische filosofie kritisch
zijn, dan had hij in de tweede kritiek de zedenwet transcendentaal heb-
ben moeten deduceren uit de vooronderstelling volgens welke een rede-
lijk wezen alleen onder de idee der vrijheid kan handelen. Maar dat zou
impliceren dat de objectieve realiteit der vrijheid een problematisch idee
der rede blijft; en alles wat op deze voorstelling gebaseerd is blijft even-
zeer problernatisch, dit betreft met name de mundus intelligibilis. Nu
heeft Kant in zijn tweede kritiek dit antwerp volgens Schmucker laten
vallen: daarin is de morele wet a priori een onbetwijfelbaar factum der
zuivere rede welke zich daarin als zuivere praktisch bewijst en waarmee
de vrijheid als theoretisch idee een reele en objectieve geldigheid ver-
krijgt.

Als we even afzien van de vraag wat "kritisch" in deze context bete-
kent, willen we nu reeds naar voren brengen dat we Schmuckers visie op
de relatie tussen beide werken onhoudbaar achten. Onze bezwaren zul-

204) GMS IV 456.
205) Schmucker, Die Ursprunge der Ethik Kants, p. 379.
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len we evenwel elders'?" uiteenzetten, hier volstaan we met de opmer-
king dat Schmucker de argumentatieve structuur van het derde deel der
Grundlegung niet doorzien heeft: een poging te beredeneren waarin de
tweede kritiek haar uitgangspunt dient te hebben. We zijn het dus niet
eens met Schmuckers analyse voor wat betreft de verhouding tussen
beide werken, maar we zullen zijn analyse toch volgen: in zijn duiding
zou Kant in de tweede kritiek de weg van het ontwerp, zoals hij dit in
de Grundlegung formuleerde, in omgekeerde richting bewandelen; de
vraag is natuurlijk waarom Kant dit gedaan zou hebben.

De doorslaggevende reden daarvoor ligt volgens Schmucker'?" in
een defect binnen het ontwerp zoals Kant dit in de Grundlegung presen-
teerde. Kant merkt zelf al op dat een deductie der zedenwet de schijn
van circulariteit met zich meebrengt; "Es zeigt sich hier, man muss es
frei gestehen, eine Art von Zirkel, aus dem, wie es scheint, nicht heraus-
zukommen ist. Wir nehmen uns in der Ordnung der wirkenden Ur-
sachen als frei an, urn uns in der Ordnung der Zwecke unter sittliche
Gesetzen zu denken, und wir denken uns nachher als diesen Gesetzen
unterworfen, weil wir uns die Freiheit des Willen beigelegt haben.f?".
Vrijheid en de zelfwetgeving der wil zijn voor Kant dan nog beide auto-
nomie, verwisselbare begrippen waarvan de een de ander derhalve niet
te verklaren vermag. We weten hoe Kant in de Grundlegung dit pro-
bleem met de theorie der standpunten ten aanzien van verstands- en
zinlijke wereld tracht op te lossen. Maar dan blijft er, aldus Schmucker,
een beslissend probleem dat sZechts theoretisch opZosbaar is: men moet
bewijzen dat het standpunt "der rein en Intelligenz" een realiteit en niet
slechts een gedachte is, en bovendien moet aangetoond worden dat aan
dit standpunt een wezensnoodzakelijk moment van vrije causaliteit toe-
kornt'?", Het bewijs dat Kant geeft, bestaat uit twee stappen. Aan het
ik met zijn hoedanigheden zoals dat in de innerlijke zin verschijnt, ligt
een Ik ten grondslag zoals dat in zichzelf is, dit Ik kan geidentificeerd
worden met dat wat in ons zuivere activiteit kan zijn, zoals de rede met
haar Ideeen. Vervolgens: een wezen dat over een dergelijke spontaniteit
beschikt, kan zich de causaliteit der eigen wil slechts onder de Idee der
vrijheid denken; onafhankelijkheid van fenomenaal bepalende oorzaken

206) § 3.2.8.
207) Schmucker, o.c., pp. 380-383.
208) GMS IV 450, onze cursivering.
209) Schmucker, o.c., p. 381.
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is immers vrijheid"".
Schmucker heeft twee bezwaren tegen deze bewijsgang. De eerste

objectie gaat uit van de gedachte dat het bewijs hetzij theoretisch geldig
is, hetzij niet werkzaam is. Als het eerste het geval is, is de vrijheid
theoretisch bewezen. Maar dan behoeft dit bewijs geen beroep te doen
op de zuivere praktische en noodzakelijke vooronderstelling volgens
welke een redelijk wezen zijn causaliteit slechts onder de Idee der vrij-
heid kan denken. En als het bewijs niet werkt, rest voor de Grund/egung
de circulariteit. Als tweede bezwaar noemt Schmucker dat een "Intelli-
genz" met het vermogen der theoretische Ideeen niet eo ipso als met
een zuiver redelijke wil begaafd hoeft te worden gedacht. Men mag tach
niet uitsluiten dat een dergelijke "Intelligenz" aan alle eisen der theoreti-
sche rede voldoet, maar zich nochtans op praktisch gebied tot geluksbe-
vrediging beperkt en in deze zin slechts een empirisch-voorwaardelijke
wil constitueert! Schmucker acht het mogelijk dat Kant in dit probleem
aanleiding zag alleen in de factumleer een echt steekhoudend bewijs te
zien'!". Zoals gezegd zullen we onze bezwaren tegen Schmuckers ana-
lyse212

) in ons derde hoofdstuk uiteenzetten; de paging de zedenwet te
deduceren wordt door Kant ad absurdum gevoerd en dit negatieve resul-
taat leidt tot het positieve inzicht dat de tweede kritiek haar uitgangs-
punt in de onmiddellijkheid van het zedelijk bewustzijn dient te hebben.
We zullen tevens zien dat het derde deel van de Grundlegung impliciet
de factumleer bevat.

Het factum is volgens Schmucker dus het enige bewijs voor de reali-
teit der praktische rede. Welnu, dit factum doorbreekt de analoge archi-
tectuur van de beide kritieken van Kant die, aldus Schmucker, in de
Grundlegung nag door hem beoogd werd. We onderscheiden onze stel-
lingname van die van Schmucker: de beoogde analoge structuur mag
niet gelijkgesteld worden met de gedachte dat Kant een deductie van de
zedenwet wilde geven of had moeten geven. Als reden voor deze om-
wenteling verwijst Schmucker naar de eigen aard van het praktische: het

210) GMS IV 450-452.
211) Schmucker, o.c., p. 382.
212) We merken terzijde op dat Schmuckers kritiek op Henrich in deze specifie-

ke samenhang inconsistent is: hij meent dat Kant in 1785 een deductie van
moraliteit uit theoretische beginselen beproeft, voor wat de peri ode 1769-
1783verwijt hij Henrich juist dat gezichtspunt; uiteindelijke kan hij Henrich
dus alleen een verkeerde periodisering verwijten.
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praktische, als het er is, behoeft geen kritiek, de zuiver praktische rede
wordt zelf richtsnoer voor de kritiek op haar gebruikswijzen. In de prak-
tische rede gaat het immers om de bepalingsgronden van de wil: de rede
wordt in dit geval immanent gebruikt en dat gebruik is niet problema-
tisch''", elk "vernunfteln" tegen haar mogelijkheid is tevergeefs. En
Schmucker concludeert dat het juist het transcendente gebruik van de
speculatieve Ideeen is dat de kritiek op de zuiver theoretische kenver-
mogens noodzakelijk maakt. Dit is juist, en wordt nog eens bevestigd
door de herschreven Vorrede van de kritiek der zuivere rede: "Ich muss-
te also das Wzssen aufheben, urn zum Glauben Platz zu bekommen, ...
•"214). Het hier genoemde "weten" betreft niet het wetenschappelijk
kennen, maar de pretentie met onze begrippen en Ideeen buiten aIle
ervaring om iets te kunnen kennen; eerst als deze pretentie als illusoir
onthuld is, ontstaat ruimte voor het "geloven" in de voor de rede we-
zensnoodzakelijke Ideeen van God, vrijheid en onsterfelijkheid. En van-
daar de noodzaak van de eerste kritiek.

Schmuckers analyse van Kants tweede kritiek heeft onze instemming,
de formuleringen welke hij evenwel zelf gebruikt, zijn voor ons aanlei-
ding om te betogen dat van een omwenteling ten opzichte van de Grund-
Zegungin dit werk geen sprake is. Inderdaad, het zuiver praktisch gebruik
van de rede is van immanente aard en daarom is het niet problema tisch.
De transcendentale vrijheid is immers irrelevant voor het verstaan van
de zedelijke verplichting+", juist de in de Grundlegung ad absurdum
gevoerde deductie van de zedenwet sluit direct aan bij het centraal stel-
len van het zedelijk bewustzijn in het begin van de tweede kritiek. Met
Schmuckers interpretatie van Kants beide kritieken hebben we weinig
problem en, met zijn duiding van de Grundlegung kunnen we het evenwel
niet eens zijn. Tot slot van onze analyse van Schmuckers bezwaren tegen
de traditionele opvatting omtrent de verhouding tussen de theoretische
en praktische filosofie van Kant richten we ons tot Schmuckers stelling
omtrent de betekenis van "kritiek" in verband met Kants ethiek.

Schmucker concludeert dat de fundamentele problemen van beide
kritieken geheel onderscheiden, zelfs tegenovergesteld zijn. Hij geeft toe
dat grote delen van de kritiek der praktische rede door het subjectief-

213) Schmucker, o.c., p. 382. Vergelijk KdpV V 3 = A 3, V 15£ = A 29-32. Te-
yens Refl. 7201 (1780-1789).

214) KdrV B xxx, cursivering van Kant. Vergelijk KdrV A vii.
215) Zie § 1.2.
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kritische standpunt der metafysica meebepaald zijn, maar deze betreffen
niet de eigenlijk ethische problemen. Deze delen omvatten de specula-
tieve problemen omtrent het vrijheidsbegrip en het vraagstuk van archi-
tectonische eenheid van theoretische en praktische rede. De echt ethi-
sche problemen liggen volgens onze auteur voor alles in de eerste twee
delen van de Grundlegung, in de eerste acht paragrafen van de Analytik
in de tweede kritiek aIsmede in de passages over het begrip van een
voorwerp der zuiver praktische rede en over de drijfveren der zuiver
praktische rede; zij zijn, aldus Schmucker, fundamenteel onafhankelijk
van de eerste, theoretisch-speculatieve, kritiek. "Man kann also nicht in
einem eigentlichen substantiellen Sinn bei Kant von einer kritischen
Ethik sprechen, wenn man den Begriff "kritisch" in demselben Sinn
versteht wie zur Kennzeichnung seines Standpunktes in der theoreti-
schen Metaphysik. Nur auf Grund unklarer Begriffe kann man beide als
"kritisch" irn gIeichen Sinn bezeichnen.f'"? Onze auteur"" onder-
steunt deze uitspraak met een beroep op een groot aantal Reflexionen
uit de periode waarin Henrich Kant deductiepogingen meent te zien
voltrekkerr?". In deze Reflexionenr" komt het voIgende onder-
scheid tussen theoretisch-speculatieve metafysica en moraal naar voren:
de theoretische metafysica is wezenlijk kritisch, dialectisch en subjectief,
kan door haar Ideeen geen kennis van objecten tot stand brengen; de
moraal is daarentegen dogmatisch: over haar object, de menselijke wille-
keur als keuzevrijheid, kan zij door haar Ideeen objectief geldige oorde-
len vellen, Het theoretisch-speculatieve leidt tot een subjectieve meta-
fysica, de moraal tot een objectieve metafysica. Volgens Schmucker
zouden we moeten onderscheiden tussen subjectieve kritiek in de theo-
retische filosofie en objectieve kritiek in de praktische wijsbegeerte.

Binnen Kants werken vinden we aanleiding deze onderscheiding te
bevestigen. Zo worden de kenvermogens van zinlijkheid, verbeelding en

216) Schmucker, O.c.,p. 383.
217) Schmucker, o.c., pp. 389-390.
218) Zie het begin van deze paragraaf.
219) Vit de periode 1769-1772: 4148, 4152, 4349, 4377, 4445, 4457, 4464-4469.

Vit de periode 1773-1779: 3952, 3957, 3979, 4880, 4902, 4907, 4939, 4972,
4982, 4984, 5110, 5552. Vit de periode 1780-1789: 5645, 5647, 5680, 6041,
6048. Tevens kunnen de Reflexionen, die Schmucker in verband met zijn
vier stellingen aangaande het theoretisch-speculatieve probleem der trans-
cendentale vrijheid noemt, ter indirecte ondersteuning dienen.
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apperceptie uitdrukkelijk als subjectief omschrevenf'"; de wetten
waaronder ervaringskennis van objecten mogelijk is, zijn subjectieff'"
zoals de ideeen dit eveneens zijn: n ••• eben diese Vernunft vermittelst
ihrer Ideen naturlicherweise dialektisch wird, und dieser unvermeidliche
Schein durch keine objektiven und dogmatischen Untersuchungen der
Sachen, sondern bloss durch subjektive der Vernunft selbst, als einer
Quelle des Ideen, in Schranken gehalten werden kann.n222). Ook ruim-
te en tijd worden als subjectief aangemerkt, ze zijn subjectieve hoedanig-
heden van onze zinlijkheidf". De categorieen zijn de subjectieve
voorwaarden van het denken. We mogen stellen dat al deze beginselen
voor Kant van volstrekt subjectieve aard zijn, in die zin dat het hier gaat
om kwaliteiten van de menselijke kenvermogens als zodanig. In een
andere zin van het woord kunnen de formele beginselen van het ver-
stand subjectief genoemd worden voor zover nog aangetoond moet wor-
den hoe zij objectieve realiteit kunnen verkrijgerr?", dit wordt gevon-
den in hun betrekking op de zintuiglijkheid. Scherp van deze subjectieve
verstandsprincipes te onderscheiden is het hoogste beginsel van de zui-
vere wil: deze geldt als in zichzelf van volstrekt objectieve aard2

25).

Daarentegen is onze willekeur of keuzevrijheid subjectief te noemen: zij
is subjectief voor zover de wil op de zintuiglijkheid betrokken ism).
We zien zo hoe er inderdaad grate verschillen tussen beide kritieken be-
staan.

Met enige nadruk willen we er op wijzen dat deze onderscheidingen
niet om des keizers baard gemaakt worden. Yoor ons zijn zij in drievou-
dig opzicht relevant. Ten eerste is hier sprake van een methodisch ver-
schil tussen beide kritieken. De eerste kritiek begint bij de zintuiglijk-
heid en gaat van daar naar het verstand om nog hoger bij de beginselen
der rede te eindigen, de tweede kritiek kan haar uitgangspunt in de rede
zelf nemen. Ten tweede komt dit methodisch onderscheid naar voren in
de inhoudelijke vraag hoe een objectief moreel principe tevens subjec-
tief kan worden: het probleem van de zedelijke motieven speelt een

220) KdrV A 115, cf. A 125f, A 149 = B 188.
221) Pro!. IV 296.
222) Pro!' IV 329, cf. KdrV A 836f = B 864f.
223) KdrV A 267 = B 323, cf. A 26 = B 42, A 32 = B 49, A 48 = B 66.
224) KdrV A 89 = B 122, cf. A 230 = B 283.
225) KdpV V 19 = A 35.
226) KdrV A 549 = B 577.
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essentiele rol in Kants praktische wijsbegeerte. Ten derde is de gemaakte
onderscheiding relevant voor een wijsgerig begrip van subject-zijn en de
aard van Kants ethiek: met het praktisch vaststaan van de transcenden-
tale vrijheid ligt de nadruk niet zozeer op de realisatie der vrijheid als
wel op de subjectivering van het morele principe in een "Asthetik der
Sitten,,227).We menen dat het juist het verschil in methodische opzet
tussen Kants theoretische en praktische wijsbegeerte is, dat Schmucker
er toe brengt te ontkennen dat Kants ethiek een kritische is. Als we
echter de betekenis van Kants begrip van kritiek, zoals we dit eerder
uiteengezet hebben, beschouwen, moeten we Schmuckers analyse op
terminologische gronden afwijzen. Kritiek heeft bij Kant immers vooral
een beoordelende, diagnostiserende betekenis en dit vinden we zeker
ook in de tweede kritiek. Toch is het naar onze mening zeker correct
om te stellen dat de methodische opzet van Kants eerste twee kritieken
om zo te zeggen antiparallel is; dit rechtvaardigt het om over een subjec-
tieve en een objectieve kritiek te spreken.

4. Schmuckers visie op de genese van Kants ethiek
Schmucker heeft niet alleen getracht aan te tonen dat Kants ethiek als
resultaat van zijn wijsgerige ontwikkeling niet kritisch zou zijn, hij wil
tevens aantonen dat de ontwikkeling van deze ethiek onafhankelijk is van
Kants subjectief-kritisch standpunt in de speculatieve filosofief".

De traditionele opvatting over de verhouding tussen ethiek en meta-
fysica ziet in het over een lange periode uitblijven van Kants boek over
ethiek een red en om aan te nemen dat de fundering van deze ethiek
problema tisch was. Maar uit enkele brieven van Kant blijkt de onhoud-
baarheid van deze stelling. In al die brieven waarin Kant een publicatie
over ethiek aankondigt, blijkt dat zijn hoofdzakelijke interesse de meta-
fysica en niet de ethiek betreftf". Tegen Lambert merkt Kant op dat
hij al het benodigde materiaal voor de ethiek in zijn bezit heeft en met
een "HauptschriJt uber die eigentumliche Methode der Metaphysik uber-
haupt der Philosophie" bezig is. Telkens zegt Kant dat de ethiek geen

227) Zie hoofdstuk 4.
228) Schmucker, o.c., pp. 383-394.
229) Brieven aan Lambert: 31 december 1765, 2 september 1770.

Brieven aan Herz: 7 juni 1771, 21 februari 1772, eind 1773, 24 november
1776.
Brief aan Mendelssohn: 16 augustus 1783.
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probleem voor hem is, in de metafysica komt hij evenwel slechts met
moeite vooruit. Daarnaast hebben we al gewezen op de overweldigende
hoeveelheid vroege Reflexionen waarin de kern van Kants ethiek gevon-
den kan worden. Nergens blijkt dat de fundering der ethiek een pro-
bleem voor Kant zou zijn. Tijdens een college in 1792 maakt Kant een
autobiografische opmerking over de moeite die hij met zijn eerste kri-
tiek gehad heeft: het heeft lang geduurd tot hij wist wat hij met dat
werk wildef?',

Vervolgens stelt Schmucker het probleem vanuit de omgekeerde
richting: hij vraagt naar het verband tussen de ontwikkelingen in Kants
theoretische metafysica en die in diens ethiek.

Welnu, in het Preisschrift uit 1762 valt een eerste fase in Kants metafy-
sica te onderkennen: in tegenstelling tot de wijsbegeerte welke slechts
over een analytische methode kan beschikken, is in de mathematica een
synthetisch-constructieve methode te hanteren. En met het "grote
licht"231lvan 1769 ontstaat de tweede fase: in dit stadium van de meta-
fysica richt Kant zich op kennis aangaande menselijk subject-zijn en hij
verdedigt daarbij al het fenomenale karakter der zinlijke waarneming,
inclusief de ruimte- en tijdsvoorstelling als de formele principes van
deze aanschouwing. Tot slot valt in Kants correspondentie met
Herz232l een derde fase te localiseren: de ontdekking van de manier
waarop begrippen van het verstand en de ideeen der rede op een voor-
werp betrokken zijn; met deze vondst bezit hij de sleutel tot "het geheim
der metafysica", zoals dit later door hem in de eerste kritiek uitgewerkt
wordt als een antwoord op de vraag hoe synthetische oordelen a priori
mogelijk zijn. Gegeven deze fasering van Kants metafysica, vraagt
Schmucker zich af of hiermee een periodisering in Kants ethiek over-
eenkomt. Dit is zeker het geval voor de eerste fase van Kants ethiek, die
eveneens in het al genoemde Preisschrift gevonden kan worden. Maar
deze overeenkomst impliceert niet de afhankelijkheid der moraal van de
theoretisch-speculatieve problematiek, aldus Schmucker'?", Daarnaast

230) Logik Dohna Wundlacken XXIV 783f.
231) Cf. Refl. 5037 (1776-78).
232) Brief van 21 februari 1772.
233) Schmucker, o.c., p. 388. Het is bevreemdend dat Schmucker een soortgelij-

ke conclusie niet naar aanleiding van de parallelle categorieentafels van de
theoretische en praktische rede getrokken heeft, hij ziet daarin een grond
voor de traditionele opvatting.
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betreft de tweede fase in de ethiek Kants bemvloeding door Rousseau in
de periode tussen 1764 en 1768: de overname van diens principe der
algemene wil als een innerlijke wezensbepaling der vrije willekeur, waar-
mee in feite de onderscheiding tussen spontaniteit en receptiviteit in ver-
band met het willen geintroduceerd wordt. Hiermee is in feite een a
priori fundering van de categorische imperatief blootgelegd, en wel ruim
veer we in de metafysica een tweede fase kunnen onderscheiden. De
kern van Schmuckers betoog komt neer op een stelling met verreikende
consequenties: in tegenstelling tot de periodisering van Kants metafysica
kan in diens ethiek geen derde fase onderscheiden worden.

Nu is het natuurlijk waar dat elke vorm van periodisering een zekere
willekeur bevat, men legt immers de periodes op die plaatsen welke men
zelf van belang acht; toch is Schmuckers stellingname op dit punt zeer
wel verdedigbaar: hij kiest zijn vertrekpunt in een onomstreden en alge-
meen geaccepteerde fasering in de ontwikkeling van Kants theoretische
metafysica, en kan op grond daarvan geen derde periode in de ethiek
aanwijzen. Op degene die meent een dergelijke fase te kunnen aanwij-
zen, berust nu de last te bewijzen dat de a priori fundering van de cate-
gorische imperatief in de tweede fase een praktisch manco vertoont dat
slechts op theoretische-wijze te overstijgen is: alleen zo kan men in dit
verband een derde fase in Kants ethiek rechtvaardigen. We hebben geen
bronnen kunnen vinden welke aan dit criterium kunnen voldoen en we
menen derhalve Schmuckers these te moeten delen. Ret is overigens
van belang om het juiste perspectief op zijn stelling te bewaren:
Schmucker beweert niet in het minst dat er na de Rousseau-invloed op
Kant geen ontwikkelingen meer zijn in diens ethiek, hij stelt slechts vast
dat verdere ontwikkelingen in deze ethiek niet op theoretisch-speculatie-
ve gronden berusten. Thans wensen we op enkele gevolgen van deze
these te wijzen.

Een eerste gevolg is de gedachte volgens welke de kern van Kants
ethiek al zeer vroeg ontwikkeld is. Dit hebben we al eerder aan de orde
gesteld. Bovendien staat nu ook de zelfstandigheid van deze ethiek ten
opzichte van de theoretisch-speculatieve metafysica vast. Ook hiervoor is
al het nodige naar voren gebracht. Maar een derde punt, we aarzelen
hier om over een "gevolg" te spreken, dat naar aanleiding van deze stel-
ling voor de hand lijkt te liggen, is zander meer spectaculair te noemen.
Het is, aldus Schmucker, niet aileen mogelijk maar zelfs zeer waarschijnlijk
dat Kants theoretische metafysica zich in een innerlijke afhankelijkheid van
de ethische probleemstelling ontwikkeld heeft! Uiteindelijk neemt
Schmucker deze stelling inzoverre terug, dat hij opmerkt haar niet direct
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met bronnen te kunnen steunerr?", hoewel hij een aantal goede argu-
menten heeft. In de tweede fase van zijn ethiek onderscheidt Kant im-
mers tussen het receptieve karakter der zintuiglijkheid en de spontane
aard van het intellect; hiermee formuleert hij een basisgedachte van zijn
latere metafysica. En in een Reflexion''? welke in 1769 gedateerd zou
kunnen worden, verdedigt Kant de stelling dat we de menselijke vrijheid
niet vermogen te begrijpen aangezien de mens zowel zintuigen als een
intellect heeft; we begrijpen deze vrijheid niet omdat een menselijke
handeling "... hinterher ein phaenomenon, vorher aber unter praktischen
Gesetzen noumenon ist.". Tot slot verwijst Schmucker nog eens naar de
beroemde brief aan Marcus Herz236),waarin Kant zinspeelt op de ge-
dachte als zou de mens in de moraal met een intellect us archetypus
vergeleken kunnen worden: door zijn voorstellingen is dit intellect oor-
zaak van goede doelen. In theoretisch-speculatief opzicht kan de mens
zeker niet met een dergelijk wezen vergeleken worden. De uiteindelijke
oplossing die Kant in de metafysica voor dit probleem geeft, de catego-
rieen als spontane bepalingsvorm van de in receptieve aanschouwing
voorgestelde veelvoudigheid van indrukken, lijkt gemodelleerd te zijn
naar de categorische imperatief als spontaan en formeel bepalend prin-
cipe van de wil welke in de achting voor de wet tevens een moment van
receptiviteit bevat. Deze voor de theoretische wijsbegeerte zo belang-
rijke begrippen lijkt Kant in zijn praktische filosofie eerst ontdekt te
hebben.

5. Extra argumenten en ontwikkelingen in het Opus postumum
Aan Schmuckers argumenten willen we nog een en ander toevoegen.
Kant omschrijft het begrip van de intuitus originarius als die aanschou-
wing "durch die selbst das Dasein des Objekts der Anschauung gegeben
wird."13

7). Dit begrip is vergelijkbaar met Kants omschrijving van de
wil138)als het vermogen het voorwerp van onze voorstelling voort te
brengen dan wel ons daartoe aan te zetten. De tweede clausule relati-
veert natuurlijk op voorhand de analogie met de intuitus originarius:
onze feitelijke mogelijkheden het voorwerp voort te brengen, blijken

234) Schmucker, o.c., p. 389.
235) Refl. 4788 (1775-77, 1769), cursief van Kant.
236) Brief van 21 februari 1772.
237) KdrV B 72, cf. A 92 = B 125.
238) KdpV V 15 = A 29f.
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vaak beperkt te zijn. Maar in verband met de begrippen van de zuivere
wil en de autonomie kunnen we aan Kants verwijzingen naar de intuitus
originarius en de intellectus archetypus wel een filosofische zin geven.
Dit menen we te kunnen verhelderen met behulp van Kants begrip van
de wetgever. Schmucker betoogt uitvoerig hoe Kant Baumgarten kriti-
seert met zijn stelling dat een wetgever of legislator geen schepper of
auctor van de wet hoeft te zijn239). Om een wetgever te kunnen zijn, is
het afdoende dat we ons een wet bewust zijn en dat we tevens deze wet
als met ooze wil overeenstemmend opvatten; we hoeven dus geen schep-
per van die wet te zijn. Toegespitst op de rnorele wet zijn we als wetge-
ver ons niet slechts een plichtsprincipe bewust, maar we verklaren dat
dit principe met ooze wil in overeenstemming is. Wij begrijpen dan deze
wet als de wet waartoe wij verbonden zijn: als legislator brengen we als
het ware de verplichtende werking van de wet en dus de werkelijkheid
van de verplichting voart. Dit wil niet zeggen dat wij de schepper van de
wet zijn. Maar in het begrip van de wetgever ligt besloten dat het er niet
slechts om gaat een beginsel bewust te zijn, maar dat wij dit bovendien
als een voor ons geldend principe opvatten, dat wij ons verbonden we-
ten. Precies daarin bestaat de overeenkomst met de intuitus ariginarius;
deze analogie kan men onderkennen zonder dat dit tot een idealistische
interpretatie van Kants ethiek dwingt'"".

In de ethiek gaat het Kant niet om de herkomst van de morele wet
maar slechts om de more1e verplichting zelf. Per definitie betekent dit
dat de ethiek een volstrekt zelfstandige discipline is.

Schmuckers analyse van de wetgever levert ons een extra argument
om de onafhankelijkheid van de ethiek ten opzichte van de ontologie te
onderbouwen; in feite zijn we verbaasd dat hij de volgende conclusie
niet getrokken heeft. Hij gaat in op Baumgartens leer van het natuur-
recht als de theorie van die rechten die ons op grand van ooze natuur
toekomen en die dus niet als positieve rechten van ooze wil afhangen.
Zodra Baumgarten opmerkt dat God de schepper van onze verplichting
is24

l), vervalt hij volgens Schmucker in een theologisch maraalpositi-
visme: als wij plichten navolgen omdat God ons verplicht heeft, handelen

239) Schmucker, o.c., pp. 350ff.
240) We zullen in § 3.1 Kants begrip van de wetgever nader analyseren; daarbij

zal blijken dat God in enkele passages bij Kant wei degelijk als auctor van
de wet opgevat wordt, maar aileen subjectieJ i.v.m. het morele godsbewijs.

241) Baumgarten, Initia § 100: "Deus est auctor obligationis.".
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we niet autonoom volgens een categorische verplichting. We voeren dan
de wil van een ander uit en de categorische imperatief verwordt tot een
pragmatisch principe. Tot zover Schmucker. Als we Baumgartens opmer-
king over de auctor der verplichting zouden vervangen door de formule-
ring "ontologia est auctor obligationis", treedt precies hetzelfde probleem
op. Zo min als de ethiek een goddelijke fundering nodig heeft, behoeft
zij een fundament in de ontologie=",

Het gegeven dat Kant zijn begrip van de wetgever aan de hand van
Baumgartens rechtsfilosofie ontwikkeld heeft, zou wel eens een teken
aan de wand kunnen zijn. Wellicht dienen we de ontwikkeling van Kants
ethiek niet vanuit een verzet tegen een ontologie of theoretische filoso-
fie te verstaan, maar vanuit een kritiek op een bepaalde soort van
rechtsfilosofie. In het vervolg van onze studie zullen we hierop bij herha-
ling terug komen. Hier zullen we echter volstaan met een algemene
schets van een tendens in Kants denken zoals die in collegeverslagen uit
zijn vroege periode, in zijn latere werken en tot in zijn postume werk
zichtbaar is.

Over Herders verslag van Kants vroege ethiekcollege zullen we hier
zeer kort zijn: in ons vierde hoofdstuk komen we daarop terug. Voor de
algemene lijn van ons betoog is het voldoende te weten dat Kant in deze
periode de eigen aard van de morele verplichting met het natuurrecht
verbindr'?', In de latere collegeverslagen vinden we de analyse van
het verschil tussen een wetgever en de schepper zoals we die boven
uiteen hebben gezet. Volgens deze bronnen hebben de morele wetten
geen scheppert'", Kant heeft hier naar onze mening duidelijk de
reeds besproken passage bij Baumgarten op het oog. Maar ook in de
latere werken van Kant zelf vinden we duidelijke verwijzingen naar de
betekenis van het rechtsbegrip voor zijn filosofie. Wanneer Kant in zijn
eerste kritiek de ideeen God, vrijheid en onsterfelijkheid introduceert,
heeft hij, zoals al opgemerkt is, een vrijheidsbegrip op het oog dat we in
de sfeer van het recht en de politiek hanterenr?'. In verband met het

242) In het fragment Logik Herder XXIV 3-6 vinden we tevens dat Kant de
ethiek als onafhankelijk van de logica opvat (p. 5, rr. 12-15), de ethiek
wordt "aus dem Punkt der Pflicht" (p.6, rr. 17-19) beschouwd.

243) Metaphysik Herder XXVIII 99.
244) Praktische Philosophie Powalski XXVII 145ff; Moralphilosophie Collins

XXVI! 282; Moral Mrongovius XXVII 1433; Gerhardt-Menzer 60 (61f).
245) Zie §§ 1.2.3 en 3.1.
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verbod te liegen, we komen daar in volgende hoofdstuk uitgebreid op
terug, wijst Kant expliciet op het recht van de mens. In dat gedeelte van
onze studie zullen we tevens ingaan op Kants Der Streit der Fakultaten,
waarin het, om het zo te noemen, juridische vrijheidsbegrip uit de
ideeenleer een prominente rol speelt. Voor wat Kants postume werk
betreft, zijn we ons bewust dat het gebruikelijk is om dat te interprete-
ren tegen de achtergrond van de derde kritiek of vanuit de studie over
de metafysische aanvangsgronden der natuurwetenschap. Toch ontbre-
ken ook hier de verwijzingen naar het recht niet. Kant spreekt herhaal-
delijk over de ideeen God, van de wereld en de zichzelf door plichts-
wetten beperkende mens in de wereld. Deze mens wordt weI de copula
genoemd die beide andere ideeen verbindtt'", Voor ons is van belang
dat deze ideeen een samenhang in het begrip van het recht hebben: de
wereld is een wezen dat recht noch plicht heeft, God is het wezen dat
rechten maar geen plichten heeft en de mens heeft zowel rechten als
plichterr'?', Dat Kant in zijn postume werk slechts op fragmentarische
wijze het recht noemt, doet aan onze these weinig af. Voor Kant staat
de zichzelf door plichtswetten beperkende mens in de wereld centraal en
in deze cosmopolitieke'w zin van de wereld is altijd al een rechtsbe-
grip ondersteld.

Zelfs als men onze these over het belang van het rechtsbegrip voor
Kants ethiek niet wenst te delen, kan men aan de volgende conclusie
niet ontkomen: het is de onder plichtswetten staande mens in de wereId
die de ideeen God en wereld met elkaar verbindt en derhalve ontleent
het systeem der Transzendental-Philosophie zijn eenheid aan de morele
wetgeving. Niet de ontologie maar de ethiek is voor die eenheid maatge-
vend. Bovendien menen we te kunnen volhouden dat het transcendenta-
le gezichtspunt in de ethiek zelf vanuit de onmiddellijkheid van het
zedelijk inzicht gerechtvaardigd wordt. Zodra we weten wat het betekent
verplicht te zijn, maken we de onderscheiding tussen formele en mate-
ride bepalingsgronden van onze keuzevrijheid. Kants sluit de praktische
beginselen van zijn begrip van transcendentale kennis uit omdat die
principes hoe dan ook met empirische noties als begeerte verbonden
zijn. In de terminologie van de derde kritiek mogen we dergeIijke begin-

246) OP XXI 27, 37, zie tevens o.a. 23f, 31, 41, 45, 59, 143.
247) OP XXI 40, 51, 54; cf. MST VI 488.
248) OP XXI 31.
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selen metafysiscb noemerr''"; de pointe van Kants beperking van het
begrip der transcendentale kennis lijkt ons te .zijn dat de ethiek geen
transcendentale kritiek behoeft om als metafysica mogelijk te zijn. Ons
onmiddellijke bewustzijn van de morele verplichting is ervaringsimma-
nent en in die zin niet problematisch; de problemen ontstaan eerst wan-
neer aan de praktische begrippen een theoretische inhoud gegeven
wordt. De ethiek is van meet af aan door Kant als metafysica geconci-
pieerd; het systeem der transcendentale filosofie is een vorm van trans-
cendentie in de immanentie.

§ 1.4. De inzet van Hijffes analyse

In deze paragraaf willen we laten zien dat de vraag naar het transcen-
dentale statuut van Kants praktische filosofie niet slechts relevant is
voor de Kantinterpretatie of voor, om met Jaspers+" te spreken, de
"Kant-Scholastik"; de vraagstelling als zodanig is van belang voor de
hedendaagse wijsbegeerte. Onze aandacht voor Hoffes interpretatie is
hieraan niet vreemd, zijn betoog om Kants ethiek zoveel mogelijk van
diens transcendentale filosofie te onderscheiden, vigeert binnen een
kritiek op met name de communicatie-ethiek van Karl-Otto Apel,

Ondanks aIle bezwaren die Apel tegen Kants filosofie heeft, sluit hij
zich aan bij Kant voor zover de transcendentale filosofie relevant kan
zijn voor de fundering van een sociale ethiek. Zijn kritiek op Kant sluit
grotendeels aan bij een historisch vooroordeel tegen Kants wijsbegeerte,
volgens welke Kants filosofie gevangen zou zijn in een traditie van

249) KU V 181: "Ein transcendentales Princip ist dasjenige, durch welches die
allgemeine Bedingung a priori vorgestellt wird, unter der allein Dinge Ob-
jecte unserer Erkenntniss iiberhaupt werden konnen, Dagegen heisst ein
Princip metaphysisch, wenn es die Bedingung a priori vorstellt, unter der
allein Objecte, deren Begriff empirische gegeben sein muss, a priori weiter
bestimmt werden konnen.", cursief van ons. Cf. 182.

250) Jaspers, K., Kant. Leben, Werk, Wirkung, p. 215. De wijze waarop Johannes
Heinrichs in zijn Die Logik der Vemunftkritik Jaspers' uitspraak "Die Kant-
Scholastik ist durftiger als jede andere" feitelijk vormgeeft, getuigt van een
subtiliteit welke slechts met die van een roestig scheermes vergelijkbaar is.
Cf. Heinrichs, o.c., pp. 35, 10, 19, 39.
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"monologisch denken" en "interiorisering'P'' die geen recht doet en
kan doen aan de eigen aard van de op communicatie aangewezen socia-
le mens2S2).Een paging am aan deze aard van de mens recht te doen,
zal rekenschap moeten afleggen omtrent de betekenis van de taal voor
het sociale leven van de mens; Apel meent in Wittgensteins gedachte
van taalspelen een invalshoek gevonden te hebben vanwaaruit de gedach-
te van een communicatie-ethiek gefundeerd kan worden. Precies in deze
funderingspoging wil Apel zich bij Kant aansluiten, we zullen zien dat dit
hem tegelijkertijd dwingt de "fundering" van Kants eigen ethiek af te
wijzen.

Het beroep op (Wittgensteins) taalfilosofie wordt gedragen door de
gedachte dat deze vorm van filosofie als reflectie op de talige mogelijk-
heidsvoorwaarden tot kennis in de plaats van de traditionele kennisleer
getreden iS2S3).Wil het echter tot een fundering van de ethiek kunnen
kamen, zal afgerekend moeten worden met het principiele relativisme
dat Wittgensteins begrip van taalspelen beklijft. Het begrip van een
transcendentaal taalspel moet aan dit probleem tegemoet komenf'"
als de eigenlijke mogelijkheidsvoorwaarde "der Verstandigung ... das
allerdings seine reale Basis und seine genetischen Ausgangspunkt in den
Grundtatsachen des menschlichen Lebens hat.,,2S5).Apel wenst een
kritische en consequente reconstructie te geven van Kants transcend en-
tale fila sofie. En inderdaad, wanneer men Kant bestookt met verwijten
als monologisch den ken en solipsisme moet "het hoogste punt van Kants
kentheorie, de transcendentale synthese der apperceptie qua eenheid
van het voorwerpelijke bewustzijn, vervangen worden door de transcen-

251) Cf. Apel, K.-O., Transformation der Philosophie, TI, p. 376: "bloss subjekti-
yen Privatmoral, lutherisch-kantischen Ethik der Innerlichkeit", p. 411:
"solipsismus",

252) Apel, o.c., p. 427. Hij noemt het probleem van het leugenverbod, hierop
komen we in het volgende hoofdstuk terug.

253) Apel, o.c., p. 311.
254) Apel, O.c., p. 162: "Nicht die faktisch bestehenden, recht verschiedenartigen

und inkonsistenten Sprachspiele, die mit ebenso verschiedenartigen und
inkonsistenten Lebensformen "verwoben" sind, sind m.E. in der Lage den
von Wittgenstein postulierten massgebenden Kontext fur das Befolgen
einer Regel abzugeben, sondern das "transzendentale" Sprachspiel, dass in
ihnen allen als die Bedingung der Moglichkeit und Gultigkeit schon
vorausgesetzt wird.", cursief van Apel. Vergelijk pp. 245ff, 384, 394f.

255) Apel, O.c.,p. 257, zijn cursivering.



65
dentale synthese der taalbemiddelende interpretatie qua eenheid van
een zich over iets verstaan te geven in een communicatiegemeen-
schap"256).Met deze transformatie van Kants filosofie is ook direct
Kants leer van het factum der zuiver praktische rede voor Apel onaan-
vaardbaar gewordenf'"; hij verwijt Kant expliciet met dit leerstuk een
naturalistische drogreden te begaarr?", nog afgezien van het gegeven
dat dit factum als een vorm van interiorisering en monologisch den ken
moet gelden. Ten opzichte van Kant en de traditie meent Apel met zijn
transformatie twee belangrijke stappen voorwaarts gedaan te hebben.
Enerzijds wijst hij er op dat de kenkritische inzet van de traditionele be-
wustzijnsfilosofie niet opgegeven wordt, maar door een "Sinnkritik" ver-
rijkt wordt, in deze "Sinnkritik" wordt duidelijk dat de kenkritiek altijd al
gebonden is aan een niet overstijgbaar taalspel. Anderzijds wordt in de
transformatie zelf altijd al een "minimale ethiek" voorondersteld: het
proces van het wetenschappelijk kennen is immer een proces van onbe-
grensde communicatie binnen een normatieve context+".

Hoffe tracht Kant tegenover Apel in bescherming te nemen met als
doel iets van de eigen aard van de sociale filosofie te verhelderen. In
strategisch opzicht bezien verloopt Hoffes redenering als volgt: ten eer-
ste wordt aangetoond dat Apels aan Kant gerichte verwijt van interiori-
sering, monologisch denken en (methodisch) solipsisme onhoudbaar is,
ten tweede moet getoond worden dat Apels beroep op Kant voor een
transcendentale fundering van de ethiek geen grond heeftWJ

). We zul-
len zien dat het eerste aspect uitmondt in de stelling dat juist Kants
begrip van de rechtsleer een vruchtbare basis voor de ontwikkeling van
een sociale wijsbegeerte biedt: Hoffe laat zien dat een sociale wijsbe-
geerte niet mogelijk is zonder rechtsfilosofie, iets dat Apel in zijn kritiek
op Kant volledig over het hoofd ziet. Het tweede aspect moet laten zien
dat Apels transformatie, die in feite neer komt op een vervanging van
Kants wilsbegrip door de cornmunicatiegemeenschap'?", onvermogend
is een ethiek te funderen.

256) Apel, o.c., p. 354, cf. p. 411.
257) Apel, o.c., pp. 415-423.
258) Apel, O.c., p. 415, p. 418, p. 363, noot 4. We komen hierop terug.
259) Apel, O.c., pp. 355-357.
260) Dit is in paragraaf 1.2. reeds besproken.
261) Apel, o.c., p. 415: n ••• wir (konnen) ... die im Willen zur Argumentation im-

plicierte moralische Grundnorm unbedingt oder kategorisch nennen.". ooze
cursivering.
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Niemand kan ontkennen dat communicatie voor de sociale wijsbe-

geerte een thema van belang is, daarmee is communicatie nog geen
moreel goed in de zin waarin Kant het onbegrensde goede zoekt. We
hebben reeds gezien dat voor Kant publiciteit een "transcendentale for-
mule" voor het openbaar recht is262l, met deze publiciteit en de open-
baarheid geeft Kant in feite de plaats aan waar communicatie als wijsge-
rig relevant thema gelocaliseerd dient te worden. Met een voorbeeld
kunnen we dit toelichten. Habermas heeft de communicatieve rede wel-
eens omschreven als een bootje datop de hoge golven van de zee der
contingenties rondzwalkt, maar daarbij de contingenties de baas
blijft263

). De hoge golven, dat zijn de argumenten en de verwijten wel-
ke men binnen het communiceren ontmoet. Het beeld dat Habermas
geeft, kan goed gebruikt worden om het failliet van Apels Kantkritiek te
verhelderen: het gaat er niet om dat het bootje de zee der contingenties
de baas blijft, voor de ethiek is het veel belangrijker te zien wat er ge-
beurt als de opvarenden fundamenteel van mening over het gegist be-
stek van de kapitein verschillen. Men weet wat met muiters gebeurt: zij
gaan na een lange wandeling over een korte plank naar de haaien.
"Miindigkeit ist vor allem Einsamkeitsfahigkeit", zegt Marquard pun-
ti~); mondigheid kan heel wel het einde van de bereidheid tot com-
municatie betekenen. Niet de communicatie, maar de mondigheid legt
eerst de openbaarheid bloot waarin het recht ter sprake kan
komen'?". Ons inziens is bij Kant het begrip mondigheid niet op het
vlak van de communicatie te localiseren, mondigheid is veeleer een niet-
talige voorwaarde welke aan oprechte communicatie voorafgaat en haar
mogelijk maakt. Kants transcendentale eis van openbaarheid in de sfeer
van het recht en de politiek laat zien dat hij wel degelijk een betekenis
aan het thema van de communicatie in zijn praktische wijsbegeerte kan
geven. Zo is mondigheid eigenlijk het recht om gehoord te worden. Het
is bekend dat Kants begrip van de Verlichting in de oproep bestaat uit

262) Zie paragraaf 1.2.
263) Geciteerd naar Peperstraten, F. van, Communicatie als reflexieve ontvanke-

lijkheid?, p. 17.
264) Marquard, 0., Abschied von Prinzipiellen, p. 18.
265) Voor de juridische achtergrond van het begrip mondigheid, vergelijk Som-

mer, M., Identitat im Ubergang: Kant, pp. 117-139. Zie Kants Vorarbeiten
MSR XXIII 267: "Aufrichtigkeit ist die Bedingung ohne die das Sprechen
eine Brauchbarkeit ohne allen Moglichen Gebrauch enthalten wurde.".
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de onmondigheid, waarvoor wij zelf verantwoordelijk zijn, te tre-
den266).Een mens kan volgens Kant wel voor enige tijd de verlichting
negeren, maar hij mag er geen afstand van doen. In het laatste geval zou
hij, niet slechts voor zijn eigen persoon maar tevens voor toekomstige
generaties, het recht der mensheid met voeten treden'?". In de mondig-
heid beargumenteren we een recht en realiseren we in de sfeer der
openbaarheid het recht van de mensheid in ons; geen enkele ethiek die
het moment der communicatie centraal stelt, mag hieraan voorbij gaan.

Hoffe wijst er dan ook op dat Apeis verwijt van monologisch denken
en interiorisering op een principieel misverstand berust. Als er bij Kant
al van zoiets sprake zou zijn, kan men hem het alleen dan verwijten
wanneer het morele of de interiorisering geopponeerd is aan een met
"het sociale" geidentificeerde exterioriteit. Dit is nu, aldus Hoffe, geens-
zins bij Kant het geval: moraliteit betekent bij Kant niet een aan legali-
teit tegenoverstaand gezichtspunt, moraliteit betekent een sterkere eis
stellen dan aan het legale gesteld kan worden. In moraliteit worden de
regeis niet slechts nageleefd, maar gewild als regels van onszelf als auto-
nome wezens. Voor legale verhoudingen is het voidoende dat regels,
bijvoorbeeld die van een taalspel of levensvorm, nageleefd worden,
waarbij de vraag uit welke motieven deze naleving plaatsvindt irrelevant
is; het gaat er slechts om dat bepaalde gedragingen afdwingbaar zijn.
Het typisch morele is er voor Kant in gelegen dat we ondanks de forme-
le regels van het recht een persoonlijk domein bezitten vanwaaruit we
ons volitief tot het recht kunnen verhouden'?". We benadrukken nog
eens269)dat volgens Kant de burgerlijke constitutie als een materiele
bepalingsgrond van de wil begrepen moet worden. De onvoorwaardelijk-
heid van de moraliteit overstijgt in zoverre het politieke, het sociale en
het recht als de mens zich uiteindelijk niet tegenover het publiekelijke
Ieven en de politieke overheid, maar tegenover de categorische impera-
tief te verantwoorden heeft. We hoeven de overheid niet te volgen in
hetgeen inhoudelijk niet in overeenstemming met het hoogste morele
principe te brengen valt270

). Bij Apel lijkt deze mogelijkheid van een

266) Aufklarung VIII 35.
267) Aufklarung VIII 39.
268) Zie § 2.4.
269) Zie paragraaf 1.2.
270) Cf. Mertens, Th., Kritische filosofie en politiek, pp. 146-147. Zie ZeF VIII

350n.



68
volitieve verhouding tot de gemeenschap volledig te vervallerr?". Een
typisch transcendentale gezichtspunt van Kants ethiek, dat van het onder-
scheid tussen formele en materiele bepalingsgronden der wil, is bij Apel
volledig verdwenen in een vanuit Kants standpunt gezien eenzijdig be-
grip van communicatie; Apels beroep op Kant voor de transcendentale
fundering van een communicatieve ethiek moet verworpen worden.

Hebben we nu gezien dat zowel Apels kritiek op als zijn poging tot
aansluiting bij Kant ongegrond is, de gedachte van een transcendentale
ethiek als zodanig vormt de eigenlijke inzet van Hoffes beschouwingen.
Niet naar aanleiding van Kant of Apel, maar in verband met Aristoteles
ontwikkelt Hoffe de idee van een transcendentale ethiek, Een praktische
transcendentale filosofie moet de a priori mogelijkheidsvoorwaarden
onderzoeken waaronder een praxis, te verstaan als het bewuste en ver-
antwoordelijke handelen, zedelijk kan zijn. Hieraan vooraf moet evenwel
het begrip van de zedelijke ervaring verhelderd worden, deze zedelijke
ervaring is geen direct them a van de transcendentale ethiek; met deze
opmerking wenst Hoffe onder de aandacht te brengen dat de transcen-
dentale filosofie niet de gehele omvang van de praktische filosofie bevat-
ten kan en er derhalve een noodzaak bestaat ook andere methoden,
zoals taalanalyse en hermeneutiek, in de duiding van de zedelijke erva-
ring te betrekkerr?". Hoffe spreekt in dit verband wei van een redelij-
ke kritiek die voorafgaat aan de transcendentale ethiek, de polemische
strekking van deze term ligt besloten in haar vergelijking met de trans-
cendentale kritiek welke bij Kant het begrip van de transcendentale filo-
sofie moet voorbereiden; met betrekking tot de zedelijke ervaring kan
de term transcendentale kritiek niet gehanteerd worden, gezien het
gegeven dat ons bewustzijn van de zedelijke verplichting volstrekt onaf-
hankelijk is van de transcendentale vrijheid.

We weten nu dat de term transcendentale ethiek een verruiming van
het predicaat transcendentaal irnpliceert ten opzichte van de beperkte
betekenis daarvan in het begin van Kants eerste kritiek, deze verruiming
wordt door Hoffe verdedigd met behulp van het begrip "mogelijkheids-
voorwaarde a priori": "... (es) lasst ... sich nicht leugnen: Die Aufgabe,
Bedingungen der Moglichkeit a priori zu eruieren, ist nicht als soIche

271) Apel, o.c., p. 404: "... dass die von uns eruierbare Grundnorm des
"pflichtsmassigen" Verhaltens von der des Verhaltens "aus Ptlicht" praktiseh
nieht untersehieden werden kann.".

272) Haffe, Programm, p. 153 en noot 22.
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auf den Bereich der Gegenstandserkenntnis beschrankt. Dann aber kann
man das transzendentalphilosophische Programm auch in bezug auf
andere Bereiche, insbesondere auch in bezug auf sittliche Praxis forrnu-
lieren"?". Een praxis omvat voor Hoffe al die bewuste menselijke ge-
dragingen waarvoor men verantwoordelijk is en omtrent welke men
vragen aangaande de morele status ervan stelt. Voor zover nu deze
verantwoordelijkheids- en juistheidsvragen onder het voorteken van
onbeperktheid of onvoorwaardelijkheid staan, heten ze ethisch. Een
analoge praktische transcendentale filosofie heeft tot taak het onderzoek
naar de a priori mogelijkheidsvoorwaarden van een praxis die preten-
deert zedelijk te zijrr?". Deze taakstelling van de praktische transcen-
dent ale filosofie komt overigens neer op een aansluiting bij het begrip
van de analytische methode in Kants theoretisch-speculatieve wijsbegeer-
teo Een poging om vanuit Kants begrip der synthetische methode een
transcendentale praktische filosofie te ontwikkelen, hebben we bij Hoffe
niet aangetroffen. WeI gaat hij in op overeenkomsten en verschillen
tussen theoretische en praktische transcendentale filosofie. In beide
gevallen gaat het niet om het doen van directe uitspraken over het ob-
jectdomein (wat is waar, wat is goed?), maar gaat het om een reflectie
op de mogelijkheid a priori deze domeinen te kunnen denken. Om zo te
zeggen is bij Hoffe de a priori dieptestructuur van deze domeinen het
thema van wijsgerige reflectie. In deze zin doet de theoretische wijsbe-
geerte geen uitspraak over het al dan niet het geval zijn van bijzondere
feiten, maar onderzoekt ze de a priori voorwaarden waaronder iets voor
ons een te kennen feit kan zijn. Zo is ook de analyse van het begrip
"zedelijke ervaring" weliswaar belangrijk voor de praktische filosofie,
maar geen direct thema der transcendentale wijsbegeerte, ze is "dieser
vielmehr vorgelagert=?" zodat de transcendentale filosofie geen exclu-
sieve rechten op de zedelijke ervaring kan doen gelderr?", Deze wijs-
begeerte onderzoekt alleen de redelijke voorwaarden waaronder een
praxis zedelijk te noemen is. Net als in het geval van voorwerpelijke
kennis moet methodisch scherp onderscheiden worden tussen empiri-
sche feitelijkheden, voorwaarden en wetmatigheden enerzijds en aprio-
retische voorwaarden en principes anderzijds. Het beroep op en de

273) Hoffe, o.c., p. 150.
274) H6ffe, Programm, p. 151; Vernunftkritische Ethik, pp. 202-204.
275) H6ffe, Programm p. 152-155, cf. Vernunftkritische Ethik, pp. 202-204.
276) H6ffe, Vemunftkritische Ethik p. 207.
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verwijzing naar de zedelijke ervaring wordt door Hoffe nog eens verde-
digd tegen mogelijke bedenkingen vanuit de hedendaagse wijsbegeerte.
Ten eerste betreft de bedoelde ervaring geen natuurlijk feit, maar zij is
juist het feit der zedelijkheid; er is dan ook geen sprake van een natura-
listische drogreden: de ervaring betreft juist het gegeven aan plichten
onderworpen te zijn en zij is in die zin zelf iets feitelijks. Daarenboven
wordt deze ervaring van normen en waarden niet naief aangenomen, zij
wordt aan een transcendentale kritiek onderworpen. Tot slot stelt Hoffe
concluderend vast dat uit de bedoelde feitelijkheid geen verplichtingen
afgeleid worden, maar dat deze verplichtingen tot de morele ervaring
zelf behoren. We menen Hoffes positie goed weer te geven met de
opmerking dat voor hem de norm en en waarden welke het object van
wijsgerige reflectie zijn, net als bij Kant van ervaringsimmanente aard
zijn.

AIs we terugkeren naar het corpus der praktische transcendentale
filosofie, dan zien we dat Hoffe hierbinnen met een verwijzing naar
Aristoteles een begrip van een transcendentale ethiek ontwikkelt, dat
gericht is op het moment der onvoorwaardelijkheid in het persoonlijke
domein van de mens. AI naar gelang de grondstructuur van de praxis
dient deze onvoorwaardelijkheid anders begrepen te worden, wat vanuit
de vergelijking tussen Kant en Aristoteles nog duidelijk zal worden.
Deze vergelijking wordt ingeleid met een korte beschouwing van de
postulatenleer in Kants tweede kritiek, aan de hand waarvan enkele
kritische notities bij Apels visie op dit leerstuk geplaatst zuIlen worden.

Hoffe keert zich tegen Apels stelling als zou de postulatenleer over-
bodig worden door een communicatie-ethiek. Ten onrechte zou Apel in
dit leerstuk een voorwaarde tot moraliteit zien"". Hoffe weet te ver-
helderen dat een dergelijke stelling voor Kant onaanvaardbaar is, zij zou
op een instemming met heteronomie neerkomerr?". De postulaten
omtrent het bestaan van God en de onsterfelijkheid der ziel betreffen
niet de moraliteit, maar zijn op het hoogste goed betrokken. Apels ge-
dachte dat de postulatenleer niet alleen overbodig is, maar tevens ver-
worpen dient te worden daar zij God tot inzet van moraliteit maakt,
waarbij de aldus begrepen moraliteit geen recht doet aan de zedelijkheid

277) HOffe, Kantische Skepsis p. 536. Zie ook Heidemann, I., Das Ideal des
hochsten Guts, pp. 236f.

278) KdpV V 40f = A 69f. Nog duidelijker blijkt dit uit KdpV V 4 = A Sf, V
125/6 = A 226; KU V 485, r. 7-10.
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van hen die niet in God geloven en derhalve buiten de termen van com-
municatie vallen, moet daarom 66k ons inziens zelf verworpen worden.
Wanneer we ons afvragen wat het hoogste goed volgens Kant is, verkrij-
gen we tevens een goede toegang tot de vergelijking tussen Kant en
Aristoteles zoals Hoffe haar voor ogen staat.

Voor Kant is het hoogste goed geen laatste dominant doel dat aan
het einde van al onze subordinate doelen staat en in die zin onvoor-
waardelijk al ons handelen motiveert. Veeleer is zij juist het voltooide
goed, voltooid in de zin van een onvoorwaardelijke en perfecte totaliteit
die al onze doelen omvat en coordineert: de overeenstemming tussen
gelukzaligheid en zedelijkheid als gelukwaardigheid. Naar de maatstaf
der zedelijkheid moet bepaald worden op hoeveel geluk iemand aan-
spraak kan doen gelden: hij moet precies zoveel geluk krijgen als hij
goed en rechtvaardig leeft.

We weten evenwel allen dat geluk niet altijd in overeenstemming met
gelukwaardigheid verdeeld is. Hoffe doet ons vier redenen aan de hand
waarom 66k een communicatie-ethiek deze onvolkomenheid niet ver-
mag op te heffen. Allereerst wijst hij erop dat ons handelen altijd plaats-
vindt binnen een natuurlijk en sociaal krachtenveld, veld dat geen van
ons allen ooit geheel zal kunnen overzien. Ten tweede kunnen onze
handelingen altijd niet-voorspelbare neveneffecten hebben welke ons
geluksstreven feitelijk dwarsbomen. Vervolgens kan gewezen worden op
het noodlot dat iemand in weerwil van zijn of haar gelukwaardigheid
trefr?". Ons menselijk leed hoeft niet aan enig handelen te ontsprui-
ten en kan derhalve door geen enkele morele geaardheid, ook niet als
hierin de communicatie centraal staat, voorkomen worden. Tenslotte
leven we nimmer onder de voorwaarden van een idea le communicatiege-
meenschap, maar in samenhang met enkelingen, groepen en instituten
die vaak (bewust) in hun "solidaire verantwoordelijkheid" tekortschie-

279) Maar het omgekeerde geldt evenzeer: door het blinde toeval kan iemand
een geluk ten deel vallen dat hem, gezien zijn levensloop, door niemand
gegund wordt. Vergelijk Sommer, M., o.c., pp. 162-182. De invloed van het
toeval heeft betekenis voor ons begrijpen van geluk, dat voor Kant als
wezenlijk onbepaald geldt. Een en ander is door Henrich uiterst pregnant
verwoord: "Wer in Not ist, der weiss wohl, was es heisst, glucklich zu sein.
Aber dieser Zustand des Bewusstseins ist fur ibn unwirklich geworden.
Denn in der Not ist gewusst, dass im Gluck nicht erfahren werden kann,
was in Wahrheit Leben heisst", Henrich, D., Selbstverhaltnisse, p. 134.
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ten2BO). Hoffe concludeert dan ook dat de (transcendentale) communi-
catie-ethiek niet tegemoet kan komen aan de problemen die Apel zelf
aan Kants ethiek toeschrijft.

Hoffes weergave van Apels positie ten aanzien van Kants postulaten-
leer is niet in alle opzichten juist. Apels bezwaar bestaat er in dat God
geen voorwaarde tot moraliteit mag zijn; Hoffe wijst er op dat dit bij
Kant ook geenszins het geval is, laat evenwel na op te merken dat de
gedachte van een postulaat als zodanig door Apel niet bestreden wordt.
Anders gezegd, keert Apel zich ons inziens slechts tegen de bijzondere
inhoud van Kants postulaat, maar niet tegen de wijsgerige legitimiteit in
de ethiek met postulaten te werken. Wijst Hoffe met recht op het gege-
yen dat Apel inhoudelijk gesproken niet aan Kants probleemstelling
omtrent het hoogste goed ontkomt, Apel is zich dit zeer wel bewust en
werkt dit uit door de verhouding tussen de feitelijke en reele communi-
catiegemeenschap en de ideale als een dialectische te begrijpen: opgeno-
men in de reele communicatiegemeenschap stelt de ideale reele eisen
ten aanzien van ons feitelijk handelen in de reele communicatiegemeen-
schap. Deze dialectische oppositie kan volgens Apel slechts door de
historische verwerkelijking van de ideale gemeenschap opgelost worden,
op deze historische ontwikkeling kan evenwel geen voorschot genomen
worden; we moeten haar, aldus Apel, moreel postulerenf". Apel
spreekt hier bewust van een moreel postulaat, het postulaat als zodanig
vereist al een huldiging van morele principes; die staan bij hem uitein-
delijk evenals bij Kant voorop. Dat Apel inderdaad niet aan Kants pro-
bleemstelling ontkomt, blijkt uit zijn opvatting dat iedereen die argu-
menteert de discrepantie tussen idea le en reele communicatiegemeen-
schap moet aanvaarden: "... dieser verzweifelten und hoffnungsvollen
Situation ins Auge (zu) sehen."282

).

Aan de oproep tot het moreel postuleren van de toekomende histori-
sche werkelijkheid van de ideale in de reele communicatie verbindt Apel
twee fundamentele regulatieve beginselen voor alle mensen, principes
betrokken op de ontwikkelingen in de toekomst. Ten eerste zou het
iedereen in alle doen en laten moeten gaan am het overleven van de
menselijke soort als een reele communicatiegemeenschap, ten tweede
moet het daarbij gaan om de verwerkelijking van de ideale in de reele

280) Roffe, Kantiscbe Skepsis, pp. 537-8.
281) Apel, o.c., p. 431, cf. 256f, 405.
282) Apel, o.c., p. 429.
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gemeenschap. Het eerste is een noodzakelijke voorwaarde tot het twee-
de, het laatste geeft het eerste de zin welke in elke argumentatie al
geanticipeerd is. Omdat nu deze regulatieve beginselen afgeleidf'"
worden uit de impliciete oproep tot het bewerkstelligen van het moreel
gepostuleerde, een oproep besloten en geanticipeerd in elke vorm van
argumentatie, verkrijgt dit postulaat de status van alibi voor een defect
in Apels pogingen een fundament voor de ethiek aan te wijzen. De
gedachte van het morele postulaat lijkt Apel aileen ingegeven te zijn om
in de dialectische verhouding van de ideale met de reele cornrnunicatie-
gemeenschap een op een wilsbesluit gebaseerd moment op te ne-
men284).Wanneer we het morele postulaat uit Apels theorie zouden
weglaten, is de door hem geschetste dialectische verhouding denkbaar
op het vlak van hetgeen Kant tot de natuur zou rekenen. En op dat
niveau zou Kant niet de historische verwerkelijking van een ideale com-
municatiegemeenschap postuleren, maar slechts steilen dat het niet
onredelijk is op een verbetering van het menselijk geslacht te
hoperrf". In elk geval blijkt naar onze mening dat het verwijt van het
monologische denken eigenlijk een probleem van Apels eigen theorie is:
elk individueellid van de reele communicatiegemeenschap zal het more-
le postulaat als zijn eigen postulaat moeten kunnen begrijpen.

Vanuit de overwegingen inzake de betekenis van het hoogste goed bij
Kant is, zoals aangekondigd, een vergelijking met Aristoteles mogelijk,
en kan tevens een inhoudelijker discussie ontstaan aangaande Hoffes
eigen invulling van de transcendentale filosofie. We zijn van mening dat
een beoordeling van de juistheid van zijn Aristotelesinterpretatie hier
achterwege kan blijven. Wezenlijk is slechts zijn vergelijking tussen
Aristoteles en Kant en de daarmee verbonden conclusies omtrent een
transcendentale ethiek.

Centraal in Hoffes Aristotelesduiding staat de gedachte dat het men-
selijk handelen volgens de Griekse filosoof begrepen dient te worden als
een spontaan gericht zijn op de verwerkelijking van doeleinden, d.w.z.
als streven. Een vergelijking met Kant is juist mogelijk omdat ook bij
Aristoteles de nadruk ligt op een moment van onvoorwaardelijkheid, zijn
begrip van geluk, als de ultieme vervulling van elk streven uberhaupt in

283) Apel, o.c., l.c,
284) Apel, o.c., p. 413.
285) Dit zullen we in ons volgende hoofdstuk uitwerken.
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een laatste doel dat aIle andere doelen omvat286),is categorisch van
aard. Daarbij gaat het om een principieel niet meer te overstijgen hoog-
ste doel dat als het onvoorwaardelijke per viam eminentiae'[" begre-
pen dient te worden: het laatste alles overstijgende doe! van elk streven
is juist het hoogste doel omdat daarbovenuit geen hoger doel meer
gedacht kan worden. Via eminentiae, omdat het om de hoogste denk-
baarheid in plaats van de hoogste ervaarbaarheid gaat. Derhalve gaat het
bij Aristoteles niet am de concrete vervulling van de menselijke neigin-
gen, ook niet om de volledige vervulling van alle vorige, huidige en toe-
komende behoeften, interesses en dergelijke, ook dan zou het geluks-
begrip nag aan de empirie gebonden zijn. Kortom: het dient onvoor-
waardelijk en a priori te zijn. De overeenkomst met Kants begrip van
het hoogste goed is evident. Hoffes argument in Aristoteles een voorlo-
per van de transcendentale ethiek te zien, is op deze overeenkomst
gestoeld. De alomvattende totaliteit als onvoorwaardelijke voorwaarde
tot de mogelijkheid van doelorientatie als zodanig wordt begrippelijk op
vijfvoudige wijze nader bepaald, te weten als doe! van elk handelen, doe!
dat in hoogste maat doe! is, doe! dat steeds omwille van zichzelf en niet
omwille van iets anders nagestreefd wordt, doel dat zichzelf genoeg is en
tot slot het meest te wensen waard is in zowel dominante als inclusieve
zin: er kan niets aan toegevoegd wordenU

8).

We zullen zien hoe het onderscheid tussen Kant en Aristoteles een
beperking van de Aristotelische ethiek naar voren laat komen. Tevens
wordt zo duidelijk wat Hoffe bedoelt met de reeds genoemde "a priori
dieptestructuur van het praktische domein of de grondstructuur van de
praxis" en wat het verband hiervan met het begrip "onvoorwaardelijk" is.

Een eudaimonistische ethiek als die van Aristoteles ziet geluk als het
a priori principe van zedelijk handelen, een handelen dat bovendien als
streven wordt verstaan. Dit streven heeft betrekking op onze natuurlijke
driften en behoeften, maar wordt evenzeer door maatschappelijke en
politieke invloeden bepaald. Ret gaat volgens Aristoteles dan ook niet,
aldus ROffe, am het blind volgen van natuurlijke impulsen, het aanbren-
gen van een juiste ordening daarin staat bij hem centraal. Hiermee is
een beperking van Aristoteles' ethiek gegeven. Ret in een juiste orde-

286) Hoffe, Programm, p. 156.
287) H6ffe, Programm, p. 158.
288) Hoffe, o.c., I.c. Hoffe verwijst naar Aristoteles NE I, 5. Vergelijk Hoffe,

Sittlichkeit, pp. 169-170.
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ning brengen van de strevingen vereist de ontwikkeling van cognitieve
en morele vaardigheden, de educatie daartoe impliceert even weI dat de
mens aan zijn zedelijk-politiek grondkader gebonden blijft. Een protest
of verzet regen dit kader kan niet aJs strevingshandeling begrepen wor-
den: zulks onderstelt een distantie tegenover het streven qua spontaan
doelgericht-zijn. Het onderscheidende van de moderne fiJosofie is dat zij
alleen krachtens de wit of de praktische rede een dergelijke distantie
voor mogelijk houdt. De grondstructuur van Aristoteles' praxis impli-
ceert een beperking van morele onvoorwaardelijkheid tot een politieke
binnen de gemeenschapf'". In de wil ligt bij Kant de onafhankelijkheid
van een politiek-sociale ordening besloten: de autonome wil welke in
haar wetgeving aan deze ordening ten grondslag geacht wordt te liggen.
De vraag of uit deze principiele autonomie zich een hoogste maatstaf
voor de zedelijke beoordeling van de maximes van het menselijk hande-
len laat afleiden wordt door de ethiek met de categorische imperatief
bevestigend beantwoord. In de distantie die daarmee genomen wordt
van het natuurlijke strevingsleven van de mens wordt ook de particulari-
teit van beoogde strevingsobjecten overwonnen: de zuivere wil is in
zichzelf vrij van alle empirie en daarmee algemeen en objectief"?', zij
wordt aIleen op redelijke granden bepaald. Nogmaals benadrukken we
dat het in Kants begrip van moraliteit mede gaat om een verhouding tot
het recht en daarmee tot het socia le leven. De gemeenschap is het
noodzakelijke gevolg van ons "Dasein auf Erden'f?"; de enkeling kan
alleen dan zijn beoogde geluk verwerven wanneer eenieder doet wat hij
doen moet292

}, we moeten ons wel aan rechtsregels houden, maar de
doelen van ons handelen kunnen niet door anderen afgedwongen wor-
den293}. Kants gedachte van moraliteit laat juist zien hoe er, om met
Hoffe te spreken, voor de mens een "persoonlijk domein" mogelijk is
waarbinnen de mens nochtans niet als een geisoleerd subject zonder sa-
menlevingsverband gezien wordt.

289) Haffe, Programm, p. 159.
290) Haffe, O.C., pp. 159-162.
291) MSR VI 262, cf. ZeF VIII 358.
292) KdrV A 810 = B 838.
293) MST VI 381.
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Hoffe verwijt Apel een vorm van solipsisme?", Vanuit het commu-
nicatiebegrip kan een kritiek op de psychologiserende uitdrukking "ver-
innerlijking" geformuleerd worden. Verinnerlijking vooronderstelt name-
lijk, aldus Hoffe, dat er enerzijds een onafhankelijk "buiten" van commu-
nicatieve verplichtingen bestaat en anderzijds een reeds geconstitueerd
subject dat van dit "buiten" onderscheiden is en de zedelijke opgave
heeft het "buiten" in zich op te nemen. Apels begrip van verwerkelijking
onderstelt daarmee dat de constitutie voor en onafhankelijk van de
communicatie kan plaatsvinden: "Das zur Verinnerlichung kommunika-
tiver Verbindlichkeiten aufgerufene Subject ist ein selbstandiger einzel-
ner, entgegen dem Grundinteresse enthalt Apels Diskursethik solipsisti-
sche Elemente.F'", Kortom Hoffe voert Apel op in de rol van de pot
die de ketel verwijt zwart te zien. We kunnen hier van een metafysisch
solipsisme spreken: onafhankelijk van de communicatie moet een sub-
ject reeds in zover als subject geconstitueerd zijn dat dit subject zich iets
verinnerlijken kan.

We moeten een kanttekening bij Hoffes begrip van een transcenden-
tale ethiek plaatsen. Zo provocerend als deze uitdrukking in het licht
van onze pogingen Kants praktische filosofie van zijn theoretische wijs-
begeerte te onderscheiden, mage schijnen, moet niettemin opgemerkt
worden dat Hoffe eigenlijk een zeer bescheiden visie op de transcend en-
tale ethiek ontwikkelt. Zijn project is beperkt tot het opsporen van de a
priori voorwaarden waaronder een zedelijke praxis mogelijk is, hiermee
blijkt hij zich in feite te binden aan Kants begrip van een analytische
methode'" .

294) Cf. Apel, o.c., p. 414, dit solipsisme betreft de gedachte dat men vanuit een
positie buiten de kritische communicatie over die communicatie filosoferen
kan. Zie ook 375.

295) Hoffe, Kantische Skepsis, p. 534. Cf. Rechtsprinzipien, p. 344.
296) Men vergelijke Baum, M., Deduktion und Beweis in Kants Transzendentalp-

hilosophie, pp. 213f: "Die Rede von den "Bedingungen der Moglichkeit" von
irgend etwas, die nach dem rezipierten Sprachgebrauch den Sinn transzen-
dentaler Untersuchung ausmacht, ist nichts anderes als die Umschreibung
der analytischen Methode: analytische Methode ... bedeutet nur, dass man
von dem, was gesucht wird, als ob es gegeben ist, ausgeht, und zu den
Bedingungen aufsteigt, unter denen es allein Moglich.", cf. Prol. IV 276n.
Deze opmerking is evenzeer van toepassing op de (in § 1.2. geciteerde)
omschrijving van de taak der transcendentale ethiek volgens Holz.
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We wijzen tot slot nogmaals op het belang van Hoffes Kantduiding
voor onze studie; hij laat zien dat het wilsbegrip in de moderne wijsbe-
geerte betrekking heeft op een vermogen krachtens welk we een verhou-
ding tot de grondstructuur van de samenleving hebben. Zo stelt Hoffe
de mogelijkheid centraal Kants ethiek met een rechtsbegrip in plaats
van met een ontologie te verbinden. In onze volgende hoofdstukken zal
dit herhaaldelijk naar voren komen.



Hoofdstuk 2. De eigen aard van praktische kennis

§ 2.1. Inleiding

In dit hoofdstuk zullen we vanuit meerdere perspectieven de eigen aard
van het praktische kennen verhelderen. Binnen onze tweede paragraaf
wijzen we er op dat de ervaring van onze praktische vrijheid als een
vorm van zelfervaring verstaan dient te worden en we beschouwen van-
daaruit een logisch en een intentioneel plichtsbegrip a priori. Het a
priori karakter van Kants plichtsbegrip is tegelijkertijd een problema-
tisering van ons zedelijk bewustzijn: als a priori plichten bestaan, hoe
onderscheidt het bewustzijn daarvan zich van een theoretisch kennen en
welke rol spelen deze plichten in ons alledaagse leven? Het laatste deel
van deze vraag zouden we ook kunnen omschrijven als de vraag naar de
toepassing van de plichten.

In paragraaf drie gaan we aan de hand van een klassiek geworden
studie van Dieter Henrich in op de vraag naar de eigen aard van het
zedelijk inzicht. Achtereenvolgens beschouwen we de zin van het goede
zoals dit in het zedelijk inzicht naar voren komt, de relatie tussen het
zedelijke en het gevoel waarmee elk zedelijk weten gepaard gaat, we
laten zien hoe Henrich het zedelijk inzicht als een vorm van zelfverstaan
analyseert en daarmee het verband tussen dit inzicht en de ontologie
problematiseert. In het licht van ons vorige hoofdstuk mag duidelijk zijn
dat dit gedeelte over zedelijk inzicht en ontologie voor ons van belang is.
Maar ook de andere onderwerpen die Henrich in verband met het zede-
lijk inzicht bespreekt zijn relevant. Wat hij de zin van het goede noemt,
is verbonden met Kants gedachte dat het goede eerst op grond van een
principe te denken is. Het thema van het gevoel, dat met het zedelijk
inzicht gepaard gaat, zal in ons volgende hoofdstuk in verband met
Kants vroege ethiek belangrijk worden. Het zelfverstaan waarop Henrich
wijst, begrijpen wij als zelfervaring en dus als iets waarvan Plat zegt dat
Kant hiervoor geen goede plaats in zijn theoretische filosofie heeft.
Deze these van Plat hebben we al in het vorige hoofdstuk bestreden,
maar thans gaat het ons er om dat dit zelfverstaan of die zelfervaring in
het zedelijk inzicht praktisch van aard is en dus ook niet in de theoreti-
sche wijsbegeerte thuishoort. Het gedeelte van Henrichs artikel waarin
hij aan de factumleer aandacht schenkt, zullen we in het volgende
hoofdstuk bespreken.
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Ret probleem van de toepassing van a priori ethische principes wordt
in paragraaf vier toegelicht aan de hand van wat men zonder meer het
meest beruchte onderdeel van Kants ethiek mag noemen. Talloze filoso-
fen hebben bezwaren ingebracht tegen Kants uitzonderingsloze verbod
te mogen liegen. We geven kort een overzicht van enkele aan Kant
gerichte verwijten en we vervolgen dit met een analyse van de centrale
tekst waarop deze bezwaren betrekking hebben. Als belangrijkste conclu-
sie zullen we verdedigen dat alle kritiek op dit thema bij Kant aan zijn
eigen bedoelingen voorbij gaat. Meer in het bijzonder zullen we laten
zien dat de critici Kants voorbeeld ten onrechte in de sfeer van de on-
middellijkheid van het aIledaagse leven plaatsen en daarom geen reken-
schap meer kunnen afleggen omtrent het zuiver rechtsfilosofische kader
vanwaaruit Kant op het leugenverbod insisteert. Op geen enkele manier,
zo zullen we aantonen, geeft dit uitzonderingsloze verbod aanleiding tot
een levensvreemd rigorisme. De gehele problematiek van het leugenver-
bod verdwijnt zodra men inziet dat het mogelijk is enerzijds een vol-
strekt universeel en uitzonderingsloos rechtsprincipe te huldigen en
anderzijds uitzonderingen in de sfeer van de rechtstoepassing te beplei-
ten. Te denken valt hier aan het door Kant genoemde noodrecht waar-
mee we ons voor een rechter zouden kunnen rechtvaardigen. Deze laat-
ste figuur is voor ons van belang; het oordeelsvermogen van de rechter
is een tussen ervaring en a priori bemiddelende instantie. We laten
tevens zien hoe de rechtsfilosofische achtergrond van het leugenverbod
als een der constanten in Kants wijsgerige ontwikkeling kan gelden.

We sluiten dit hoofdstuk af met een uitvoerige verhandeling over
praktische kennis en vrijheid in de transcendentale methodenleer van de
eerste kritiek. De keuze voor dit thema is gemotiveerd door de beteke-
nis van deze tekst voor de verhouding tussen ervaring en a priori in de
moraalfilosofie. Voor velen zal niet direct duidelijk zijn dat de metho-
denleer een dergelijke rol kan vervuIlen; we zullen daarom aan dit ge-
deelte uitgebreid aandacht moeten schenken. Ret is evenwel niet ooze
bedoeling een lopend commentaar bij de methodenleer te geven; voor
ooze doeleinden is het voldoende de eigen aard van deze leer te analy-
seren teneinde zo de plaats van de zogeheten kanon der zuivere rede als
het voor ons relevante tekstgedeelte binnen de methodenleer te kunnen
bepalen. We karakteriseren het transcendentale karakter van de metho-
denleer door de volledigheid en eenheid waarmee dit leerstuk als een
alternatief voor de traditionele praktische logica de voorwaarden waar-
onder een systeem der transcendentale filosofie mogelijk is, opstelt; we
laten tevens zien dat elke methodenleer begrepen kan worden als een
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stelsel van technisch-praktische imperatieven. De methodenleer moet
namelijk richtlijnen geven omtrent de manieren waarop we reeds ver-
worven kennis in ons feitelijk leven kunnen integreren. Voor de ethiek
is daarbij de reeds genoemde kanon der zuiver praktische rede van
belang, Met behulp van dit criterium kan iemand beoordelen of hij,
gezien zijn handel en wandel, waardig is gelukkig te worden. Een van
onze commentatoren heeft hierin een probleem gezien. Volgens
Gueroult zou Kant door zijn benadrukking van het geluk terugvallen in
een voorkritisch leerstuk; in de kritische werken zou het niet om het
geluk van de mens gaan, maar om het handelen uit hoofde van de more-
le wet. Het gedeelte over de kanon zou als een overblijfsel van Kants
vroege filosofie begrepen moeten worden dat eerst in de tweede kritiek
overstegen wordt. Daarmee problematiseert Gueroult de verhouding
tussen Kants eerste twee kritieken. Op voorhand moeten we deze inter-
pretatie aanvechten: als het gedeelte over de kanon prekritisch zou zijn
en een standpunt zou zijn dat Kant in zijn tweede kritiek verwerpt,
waarom heeft Kant dan in de vele herdrukken van de eerste kritiek die
hij na zijn tweede hoofdwerk het licht deed zien deze passage niet ver-
anderd? Kennelijk gaat het hier niet om een probleem van Kant maar
om een probleem van Gueroults interpretatie.

Kants transcendentale methodenleer is, zoals we in een kritiek op
Lotz zullen laten zien, niet te verwarren met de gedachte van een trans-
cendentale methode. We vervolgen met een eerste beschouwing van de
kanon; voor ons heeft dit leerstuk in het licht van het vorige hoofdstuk
een speciale betekenis. Kant verdedigt in de kanon de gedachte dat onze
praktische vrijheid in de ervaring bewezen wordt en daarmee wordt op-
nieuw de verhouding tussen ervaring en a priori geproblematiseerd. We
verhelderen de eigen aard van het vrijheidsbegrip bij Kant en laten zien
hoe hij daarin op kritische wijze aansluit bij uit de rationalistische meta-
fysica afkomstige begrippen van substantie, leven en begeerte. De pro-
blematisering van de verhouding tussen de ervaring van onze praktische
vrijheid en het a priori verkrijgt een bijzondere dimensie in de gedachte
dat in het ervaringsbewijs de mogelijkheid van een keuze voor het leven
als een geheel of voor een bepaalde levensstijl aan de orde komt waarbij
die keuze, in feite een ordening van maximen, als de formele grond van
al onze reacties op concrete situaties kan gelden. We onderscheiden
verschillende transcendentale momenten in deze gedachtengang en laten
zien hoe de ervaring van de vrijheid begrepen kan worden als een erva-
ring van ons eigen bestaan.
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We gaan in op Plats stelling dat de ordening van onze maximen de
formele grond is van al onze reacties op feitelijke situaties. Dit wijst er
op dat in het fenomenale iets uitgedrukt wordt dat van intelligibele
herkomst is. Onder de noemer van de esthetische symbolisering van het
morele laten we zien hoe deze gedachte door Kant ook in omgekeerde
richting beschouwd wordt: is het mogelijk in het sensibele iets aan te
wijzen dat naar het intelligibele verwijst? Deze vraag zuilen we toespit-
sen op het zogenaamde geschiedsteken dat een aanwijzing is voor de
beantwoording van de vraag of het redelijk is te hopen op een morele
verbetering van het menselijk geslacht. Dit thema is de afgelopen jaren
actueel geworden. Dat we dit onderwerp binnen dit hoofdstuk naar
voren brengen, zuilen we rechtvaardigen door te wijzen op de structure-
le verbanden die bestaan tussen de methodenleer en het werk waarin
Kant de theorie van het geschiedsteken aan de orde stelt.

§ 2.2. Morele ervaring

In deze paragraaf richten we ons niet zozeer op een analyse van het
wezen van de morele ervaring, we willen hier een aantal perspectieven
aanwijzen vanwaaruit Kants visie op het morele een nadere gestalte kan
krijgen.

We hebben betoogd dat het theoretisch-speculatieve vrijheidsbegrip
geen relevantie heeft voor ons verstaan van de morele verplichting. Die
vrijheidsopvatting is problematisch, maar uit ons weten dat we verplicht
zijn volgt direct dat we vrij zijn. Iedere keer dat we ons morele beoorde-
lingsvermogen hanteren, weten we dat we aan de morele wet gehoor
kunnen geven. Ons zedelijk bewustzijn is dus tevens een vorm van zelfer-
varing. Is het nu mogelijk om vanuit die zelfervaring, dus in omgekeerde
richting, iets van dat zedelijke op het spoor te komen?

Een eerste mogelijkheid hiertoe zou in aansluiting bij de analyse van
Hoffe gevonden kunnen worden. De kern van zijn eigen steilingname
komt eigenlijk neer op de gedachte dat het onmogelijk is z6nder inacht-
neming van het recht een adequate ethiek te ontwikkelen. Hij wijst er op
dat de feitelijke mens met zijn wensen en noden geen geisoleerde enke-
ling is, maar binnen een verband met anderen leeft, een samenlevings-
verband waarin impliciet danwel expliciet op gemstitutionaliseerde wijze
regels en gebruiken in acht worden genomen. Daar waar deze regels en
gebruiken botsen met de belangen en noden van een of meerdere perso-
nen vinden we een conflict tussen recht en neiging. De praktische vrij-
heid welke we als een vorm van zelfervaring omschreven hebben, betreft
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niet alleen een ervaring van onszelf als vrije wezens, maar tevens een
ervaring van onze verhouding tot de normen van ons samenlevingsver-
band en daarmee tot het recht. Het eigene van morele wetten als onder-
scheiden van natuurwetten is dat men ze aIleen bewust kan overtreden.
De aard van dit conflict tussen recht en neiging betreft in zijn onmiddel-
lijkheid een keuze voor het moment zelf, brengt evenwel in reflexieve
zin de vraag naar de legitimiteit van de beslissing en de aanvaardbaar-
heid van de normen met zich mee. Daarmee belanden we in een typisch
ethische dimensie van ons bestaan.

Een tweede mogelijkheid om vanuit de praktische vrijheid als zelfer-
varing iets van het zedelijke naar voren te laten komen, ligt besloten in
de onderscheiden perspectieven die op het plichtsbegrip mogelijk zijn.
We kunnen het logische perspectief van een belangstellende toeschou-
wer van het intentionele gezichtspunt der wetgever onderscheiden. Voor
het logische perspectief is het niet van belang of we daadwerkelijk ver-
plicht zijn, vanuit dit perspectief kunnen we plichten analyseren zonder
onszelf tot iets verplicht te weten. Deze invalshoek is niet als zodanig
iets dat aan filosofen voorbehouden is, men kan denken aan een antro-
poloog die de normen en zeden van een andere cultuur beschrijft zonder
zichzelf tot die gebruiken te bekennen. Ook al zal de bedoelde antropo-
loog zich niet tot de normen van de andere cultuur hoeven te bekennen,
hij zal minstens moeten vooronderstellen dat die regels binnen die cul-
tuur hun geldigheid, dat wil zeggen een reeel verplichtende werking heb-
ben. Maar binnen het logische perspectief wordt die verplichtende wer-
king niet op de toeschouwer betrokken: hij hoeft geen wetgever te zijn.

Een dergelijk logisch gezichtspunt treffen we in de eerste twee delen
van Kants Grundlegung aan. Kant analyseert hier aIleen wat begrippelijk
besloten ligt in de plichtsgedachte, waarbij het denkbaar is dat plicht een
leeg begrip is", de analyse kan plaatsvinden ook ongeacht de vraag of
lies iiberhaupt dergleichen gabe'?' en zelfs de gedachte van zedelijkheid
zou nog een "chimarische Idee ohne Wabrheit'"? kunnen zijn. Nochtans
is het binnen dit logisch-analytisch perspectief mogelijk het verband
tussen plicht en neiging te verhelderen, kan een relatie tussen zedelijk-
heid en autonomie geexpliciteerd worden en kunnen tevens diverse
formuleringen van een zedelijk principe ontworpen worden. Het gaat

1) GMS IV 421.
2) GMS IV 425, Kant analyseert aileen "die Art der Verbindlichkeit", cf. 424.
3) GMS IV 445.
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hier om een analytisch verband tussen principes die zelf synthetisch a
priori van aard zijn. Een plichtsprincipe is voor Kant synthetisch omdat
in het bewustzijn van de plicht een wilsbesluit meegedacht is: de plicht
dient over neigingen te prevaleren, de synthese is die van een redelijke
a priori wilsbepaaldheid en vrijheid. Precies met deze formulering is de
overgang naar het intentionele perspectief op plicht gemaakt, dat we in
het volgens synthetische methode opgezette derde deel van Kants
Grundlegung aantreffen. Daarin komt de vraag aan de orde hoe we de
verplichtende werking van plichten kunnen begrijpen. Het analytische
deel van Kants werk kan dit niet verklaren": in dat dee! gaat het aileen
om vorm en inhoud van plichten, maar niet om de vraag of wij ook
inderdaad verplicht zijn. Dit laatste komt eerst in het synthetische deel
op indirecte wijze naar voren; Kant laat daar zien dat een wezen met
een goede wil als wetgever precies die wetten welke in het analytische
deel onthuld zijn als zijn eigen wetten zal beschouwen. Daarmee weet
hij onder de wet te staan en dus verplicht te zijn. Onmiskenbaar ligt in
het begrip van een wetgever een verwijzing naar een zelfervaring beslo-
ten: een wetgever weet dat hij niet volledig door zinlijke neigingen gede-
termineerd wordt, hij kent een redelijk principe als het zijne.

Een derde gezichtspunt vanwaaruit de zelfervaring van het vrije we-
zen met het ethische verbonden kan worden, vinden we in Kants onder-
scheiding tussen plichtmatig handelen en handelen uit plicht. Dit onder-
scheid is mogelijk op grond van het gegeven dat op geen enkele mamer
vanuit een empirisch waargenomen handeling tot een motief voor het
stellen van die handeling geconcludeerd kan worden. Een plichtmatige
handeling is weliswaar niet in strijd met een plicht maar geschiedt niet
vanwege de plicht. Het doe! van een handeling kan door niemand afge-
dwongen worden". Iemand kan weigeren om te stelen zonder het ver-
bod te stelen als zodanig en als een wet van hernzelf te begrijpen. Angst
voor straf of het behalen van maatschappelijk aanzien kan heel we! een
reden zijn om geen wetten te overtreden, Kant noemt dit soort handelen
plichtmatig. Een handeling uit plicht gaat uit van een motief waarbij de

4) Vergelijk Kaulbach, F., Die Copernicanische Denkfigur bei Kant, p. 46:
"Ohne eigenes Interesse an der Freiheit vermochte auch der Analytiker in
den ausgesprochen Sollenssatzen nicht einmal den Sollenscharakter zu
erkennen.".

5) MSR VI 239, MST VI 381.
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actor zichzelf als wetgever begrijpt en zo de wet zelf tot doel heeft",
Een plichtmatige handeling wordt naar de letter van de wet voltrokken,
een handeling uit plicht naar de geest van de wet". De conformiteit van
ons handelen met de wet kan door anderen afgedwongen worden, een
plichtmatige handeling berust in die zin op een heteronoom bepaalde
wil. De handeling uit plicht vooronderstelt een autonome wilsbepaling.
Een handeling uit plicht stelt in haar motivering zo een sterkere eis dan
dit bij een plichtmatige handeling het geval is: de vonn is tevens het doel
van de handeling. Precies in dit doelgerichte handelen ligt een moment
besloten waarin we ons de eis van het zedelijke bewust zijn en ervaren.
De motivering van de plichtmatige handeling is daarentegen van hetero-
nome aard. Kant zal zeker niet stellen dat een dergelijke handeling bij
voorbaat moreel slecht te noemen is; de plichtmatige handeling kan wel
degelijk goed zijn, maar als zij het is dan is ze het slechts toevalligerwij-
ze". Een plichtmatige handeling kan daarom nimmer bijdragen aan de
morele verdienstelijkheid van de actor. Het lijkt niet direct voor de hand
te liggen een ethiek waarin plichten een centrale rol spelen met het
thema van verdienstelijkheid in verband te brengen. Kant waarschuwt er
voor "urn durch die eigenliebige Einbildung des Verdienstlichen den Ge-
danken an Pflicht nicht zu verdrangen'". Maar het thema van verdien-
stelijkheid is zeker niet afwezig in Kants ethiek. De vervulling van een
deugdsplicht geldt als een verdienste, het nalaten daarvan voor zover dit
uit principe gebeurt, geldt als een onverdienstelijkheid'". Verdienste-
lijkheid is in deze invalshoek verbonden met het stellen van doelen'"
voor zover dit van een begeerd resultaat onafhankelijk is. In die zin
komt het begrip verdienstelijkheid in het teken te staan van de morele
waardering welke een persoon toekomt ook daar waar zijn feitelijke
handelingsmogelijkheden te beperkt zijn een moreel goed doel te kun-
nen verwerkelijken. Wellicht heeft Kant dit voor ogen gestaan toen hij
in Der Streit der Fakultiiten het morele in de mensheid het voorwerp van

6) GMS IV 390, 397, 398, 406f; KdpV V 71 = A 127, V 81 = A 144, V 82 =

A 145f, V 117 = A 221, V 118 = A 213, V 15H = A 269f; MSR VI 217,
219, 225, 239.

7) Cf. o.a. Moralphilosophie Collins XXVII 279.
8) Cf. GMS IV 390, 41l.
9) KdpV V 155n = A 276n, cursief van Kant.
10) MST VI 390.
11) Refl. 6891 (1776-78).
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hoogste bewondering noemde'", Het is een bewondering voor onze au-
ton omie, zoals de gedachte van een bovennatuurlijke invloed op onze
morele vermogens niet aileen in theoretisch, maar ook in praktisch
opzicht verworpen dient te worden: zij maakt een einde aan onze more-
le verdienstelijkheid'".

Tot slot wensen we nog langs een andere weg de betekenis van de
ervaring voor de ethiek te benadrukken. Het typische a priori-karakter
van Kants plichtsbegrip komt vooral tot uitdrukking in zijn argumentatie
inzake de fundering van de moraal, in de analyse van hetgeen een hoog-
ste principe in een zuivere moraalfilosofie kan en moet zijn. Niet in het
minst sluit dit uit dat de ervaring een rol spelen kan in de toepassing
van de aldus gevonden morele principes op situaties waarin het leven
ons buiten onze wil om plaatst. Inderdaad, de a priori ethiek mag geen
antropologie voorondersteilen, in dat geval zouden de morele beginselen
empirisch toevallig zijn'". De a priori ethiek moet evenwel toepasbaar
zijn op de antropologie'", daartoe is een door ervaring gescherpt oor-
deelsvermogen vereist'" waarin plichten ailereerst als menselijke plich-

12) SdF VII 58.
13) ReI. VI 191.
14) KdrV A 84lf = B 869f: "Nur ist die Moralitat die einzige Gesetzmassigkeit

der Handlungen, die vollig a priori aus Prinzipien abgeleitet werden kann.
Daher ist die Metaphysik der Sitten eigentlich die reine Moral, in welcher
keine Anthropologie (keine empirische Bedingung) zum Grunde gelegt
wird.". Cf. A 849 = B 877.

15) MST VI 216f: "So wie es aber in einer Metaphysik der Natur auch Prinzi-
pien der Anwendung jener allgemeinen obersten Grundsatze von einer
Natur uberhaupt auf Gegenstiinde der Erfahrung geben muss, so wird es
auch eine Metaphysik der Sitten daran nicht konnen mangeln lassen, und
wir werden oft die besondere Natur des Menschen, die nur durch Erfah-
rung erkannt wird, zum Gegenstande nehmen mussen, urn an ihr die Fol-
gerungen aus den allgemeinen moralischen Prinzipien zu zeigen, ohne dass
jedoch dadurch der Reinigkeit der letzteren etwas benommen, noch ihr
Ursprung a priori dadurch zweifelhaft gemacht wird. Das will so viel sagen
als: eine Metaphysik der Sitten kann nicht auf Anthropologie gegrundet,
aber doch auf sie angewandt werden.". In ons vierde hoofdstuk zullen we
laten zien hoe bij Kant een zuiver filosofische antropologie aangetroffen
kan worden.

16) GMS IV 389.
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ten te bepalen zijn'", Een voorbeeld kan hier verhelderend werken.
Volgens Kant is het een a priori moreel principe dat de mens zichzelf
nooit slechts als middel gebruiken mag, maar zich tevens als doel in
zichzelf te respecteren heeft. De vraag evenwel of we een ledemaat
mogen laten amputeren om zo ons leven te redden, valt voor Kant bui-
ten het gezichtsveld van de a priori ethiek, "sie gehort zur eigentliche
Moral"'". Men kan hierbij denken aan de "casuistieke vragen" uit de
Metaphysik der Sitten, Kant stelt daarin een aantal problem en aan de
orde zonder hiervoor pasklare oplossingen te bieden. Samenvattend kun-
nen we zeggen dat uit de begripsinhoud van een plicht niet afgeleid kan
worden hoe deze plicht in bijzondere situaties toegepast moet worden.
In het vervolg van dit hoofdstuk zal nog uitvoerig betoogd worden dat
Kants ethiek binnen dit executieve perspectief inderdaad "tussen" erva-
ring en a priori te localiseren valt. Hieraan voorafgaand willen we ons
echter richten op hetgeen nu typisch eigen is aan de morele ervaring en
het inzicht in de aard van morele normen.

§ 2.3. Henrich over zedeUjk inzicht

We hebben in de vorige paragraaf laten zien hoe plichten zowel vanuit
een logisch a priori perspectief als vanuit intentioneel a priori opzicht
beschouwd kunnen worden. Deze onderscheiden methodische perspectie-
yen spelen een rol in Kants beantwoording van de vraag naar het hoog-
ste principe in de moraal en wel in samenhang met een reflectie op het-
geen als onbeperkt moreel goed aangemerkt kan worden. We benadruk-
ken hier dat de term intentioneel voor ons verbonden is met het ge-
zichtspunt van de wetgever. Sommigen gebruiken de term "intention ali-
teit" om de eigen aard van de morele ervaring te verhelderen'", Nu

17) KdpV V 8 = A 15: "Denn die besondere Bestimmung der Ptlichten als
Menschenpflichten, um sie einzuteiJen, ist nur moglich, wenn vorher das
Subjekt dieser Bestimmung (der Mensch) nach der Beschaffenheit, mit der
er wirklich ist, obzwar nur soviel, als in Beziehung auf Ptlicht iiberhaupt
notig ist, erkennt worden ... ". Deze bepaling valt buiten het perspectief
van de tweede kritiek.

18) GMS IV 429.
19) Deze term is in korte tijd populair geworden, vergelijk: Waldenfels, B., Der

Spielraum des Verhaltens, p. 266; Prauss, G., Intentionalitat bei Kant, cf.
zijn Kant iiber Freiheit als Autonomie, m.n. p. 160-239; Kaulbach, F., Hand-
lung und Wahrheit im Aspekt der kantische PhiJosophie, p. 148; Sommer,
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hanteert Kant deze uitdrukking zelf een enkele keer20) in de zin van
"absichtlich", ook een begrip als fenomenologie ontbreekt niet bij
hem?", Maar deze begrippen worden door hem binnen een primair
theoretische vraagstelling gehanteerd. Wie nu uitdrukkingen als fenome-
nologie en intentionaliteit binnen de praktische wijsbegeerte wenst te ge-
bruiken, dient zich rekenschap te geven van de overheersende gebruiks-
wijze van "intentionaliteit" in de moderne fenomenologie en dient tevens
aan te tonen dat een in zuiver praktische termen geformuleerd begrip
van intentionaliteit mogelijk iS22

). Een dergelijke analyse gaat het be-
stek van onze studie te buiten; ons afzien van deze termen bevrijdt de
praxis van een druk welke op de theorie rust. In plaats daarvan richten
we ons op de analyse die Dieter Henrich van het zedelijk inzicht gege-
yen heefr'".

Zijn studie heeft als kritische inzet vanuit een verheldering van het
zedelijke inzicht de verhouding tussen ethiek en ontologie te bepalen.
Hiermee is direct de relevantie van zijn werk voor ons proefschrift aan-
gegeven. In het vorige hoofdstuk hebben we naar voren gebracht hoe
volgens Kant ons verstaan van de morele verplichting volstrektonafhan-
kelijk van enige theoretisch-speculatieve vraagstelling is, we hebben
tevens gesuggereerd dat dit verstaan onafhankelijk van de ontologie is.

Bij Henrich vinden we een soortgelijke gedachtengang. Het zedelijk
inzicht, ons gericht-zijn op het goede, moet juist als inzicht niet onder
een algemeen concept van kennis geschaard worden. Wie vanuit een
algemene visie op het kennen tracht de eigen aard van het zedelijk
inzicht te verhelderen, is volgens Henrich niet meer in staat dit inzicht
te laten bemiddelen in de verhouding tussen ontologie en ethiek. De
eigen aard van het zedelijk inzicht problematiseert het verband tussen
ethiek en ontologie: de onmiddellijkheid en de evidentie van onze more-
Ie ervaring sluiten volgens Henrich bij voorbaat de gedachte als zou de
ethiek een ontologisch fundament behoeven, uit. Maar hoewel de ethiek

M., Identitiit im Ubergang: Kant, m.n. pp. 151, 155f, 167f; Perreijn, W., Ze-
delijke intentionaliteit en Kants Faktum der Vernunft.

20) KU V 392. Vergelijk het onderscheid tussen technica intentionalis en tech-
nica naturalis in KU V 390, tevens EE XX 235.

21) MAN IV 554-565, brief aan M. Herz van 21-2-1772.
22) Een aanzet hiertoe wordt in het boven geciteerde boek van Gerold Prauss

geboden.
23) Henrich, D., Der Begriff def sittlichen Einsicht und Kants Lehre vom Fak-

tum der Vernunft, m.n. pp. 228-233.
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niet in de ontologie te funderen is, kan zij niet zonder ontologie'".

Hiermee stemm en wij ten volle in. Wie, om het zo te noemen, het
fenomeen van het zedelijke als zodanig tracht te begrijpen, beroept zich
niet op een ontologische fundering daarvan. Wanneer we even op het
vervolg van onze studie mogen vooruitlopen, kunnen we er op wijzen
dat dit gezichtspunt bij Kant aanwezig is. De erkenning van het bestaan
van plichten tegenover onszelf brengt bij Kant het onderscheid tussen
ding in zich en fenomeen voort. Zonder deze onderscheiding zou het
begrip van plichten tegenover onszelf contradictoir zijn, aldus Kant. Ons
bewustzijn van de ontologische onderscheiding tussen noumenon en
fenomeen is niet gemotiveerd door een poging een begripsconstructie te
redden, we worden veeleer gedwongen deze onderscheiding te maken
vanuit ons bewustzijn dat we daadwerkelijk tegenover onszelf verplicht
zijn2SJ.

We zullen vier aspecten van het zedelijk inzicht zoals Henrich dit
analyseert aan de orde stellen.

1. De zin van het goede. Het zedelijk inzicht kan nimmer slechts be-
staan in een constatering van het goede, maar het goede moet in haar
oorspronkelijke geldigheid erkend worden zodat het zedelijk inzicht
tevens een instemming met het goede is. Weliswaar is het goede niet
krachtens deze instemming goed, maar z6nder haar is het goede niet te
begrijpen. In de instemming weten we de legitimiteit van de aanspraak
die van het goede uitgaat. En de instemming betreft zo het goede zelf,
zij is geen middel tot iets anders; hierin blijkt de evidente legitimiteit
van het goede: het goede behoeft geen fundament. Zelfs als het moge-
lijk zou zijn om de vorm en inhoud van het zedelijk inzicht uit andere,

24) Henrich, o.c., p. 224: "1m System Kants und in der idealistischen Philoso-
phie, die ihm gefolgt ist, wird das sittliche Wesen des Menschen wieder
zugleich mit dem Sein des Seienden im ganzen Problem. Von einer Onto-
logie, welche die theoretische Grundlagen der Ethik legt, konnte nun wie-
der so wenig die Rede sein wie von einer Ethik, welche die Ontologie
einem Denken uberlasst, das sich nicht an der ihr zugehorigen Frage nach
dem Guten orientiert ... Wissen muss mehr sein als Urteilen uber Sachver-
halte, wenn mann aus seinem Begriff verstandlich machen will, was es
heisst, das Rechte einzusehen. Die Einheit von Ethik und Ontologie ist also
vermittelt durch das Problem der Wesensbestimmung der Erkenntnis.
Deshalb ist es der Begriff der sittlichen Einsicht, der die "Ethik" zu einem
Element in der Grundlegung der Philosophie werden lasst.",

25) § 4.4.4.
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voorafgaande gronden begrijpelijk te maken, dan zou dat op geen enke-
le wijze als voorwaarde tot de instemming met het goede beschouwd
kunnen worden. Het kunnen verklaren van hoe een moreel oordeel
feitelijk tot stand komt, draagt niets bij aan de oorspronkelijkheid van
het aan dat oordeel ten grondslag liggende zedelijke inzicht. De aan-
spraak van en de instemming met het goede constitueren de zin van het
goede in een onvoorwaardelijke zekerheid. Daarmee is het zedelijk
inzicht een wet en bij uitstek en neemt het de hoogste positie binnen de
samenhang van al ons wet en in. Zo is het zedelijk inzicht onderscheiden
van alle andere waarheidsvragen: die zijn al1e reflexief overstijgbaar naar
hun mogelijkheidsvoorwaarden, maar de instemming met het goede is
van een dergelijk reflectieproces onafhankelijk. Juist dit onderscheid
maakt het verband tussen het zedelijke en het theoretische tot een me-
thodisch probleerrr".

2. Zedelijk inzicht en gevoel. Het karakter van inzichtelijkheid van het
zedelijk inzicht is onloochenbaar. Zij betreft niet zozeer een feitelijk
aangedaan zijn door het goede, haar aanspraak wordt in legitimiteit ver-
staan. Nog duidelijker is de instemming met het goede onafhankelijk
van een gevoelsintensiteit: concurrerende gevoelens kunnen veeI inten-
siever zijn dan de instemmirig zelf, maar de affirmatie van deze instem-
ming is niet afhankeIijk van de intensiteit waarmee zij geschiedt. Zou de
instemming aIleen maar een gevoel zijn, dan was het tegendeeI het ge-
val. Maar niettemin is het voIgens Henrich zo dat de instemming met
een gevoeI gepaard gaat, het is onmogelijk het begrip van het goede te
definieren zonder daarin een betekeniseIement op te nemen dat naar
een receptiviteit in het zedelijk bewustzijn verwijsr'".

3. Zedelijk inzicht als zelf-verstaan. Het goede is een eminente vorm
van zelfverstaan want de instemming zonder welke het goede niets is,
drukt de verplichtende kracht van het goede voor "den Vollzug des
SeIbst" uit. Het verstaan van het zedeIijk goede heeft gevoIgen voor ons
zelfbegrip. De instemming met het goede moet voIgens Henrich als een
"spontane Leistung" van het "Selbst" opgevat worden. Op die wijze is het
zedelijk inzicht van zoweI het theoretische kennen als van het gevoeI
onderscheiden. In het theoretische kennen is natuurlijk weI een "SeIbst"
betrokken, maar het is geen thema van dat kennen: het "SeIbst" trekt

26) Henrich, o.c., pp. 228f.
27) Henrich, o.c., pp. 229f. In § 4.2.4. gaan we in op Henrichs kritiek op Kants

begrip van het morele gevoel.
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zich als het ware terug om alle aandacht op de te beschouwen zaak en
de redeneringen daarover te kunnen richten. Ons zelf-zijn komt eerst in
het zedelijk inzicht naar voren. "Die sittliche Einsicht ist ... Selbsthaft.
Ohne die Einstimmung kann sie nicht zustande kommen. Und dies
Selbst ist umgekehrt in dieser Zustimmung gegrundet.". In het zedelijk
inzicht wordt het "Selbst" eerst als zodanig geconstitueerd en dit inzicht
is derhalve niet te reduceren tot kennis over een stand van zakerr'".
Het theoretische kennen kan de instemming met het goede niet teweeg-
brengen en vermag dus ook de act van het zich-identificeren als "Selbst"
niet te verklaren. Anderzijds is het "Selbst" in de act van het zich-identi-
ficeren ook in de vorm van een gevoel op het goede betrokken. De
aanspraak van het goede is weliswaar niet in een gevoel gegrond en de
instemming met het goede wordt niet door het gevoel gemotiveerd.
Maar toch gaat de instemming en dus ook het inzicht in het "Selbst" met
gevoel gepaard. Deze oorspronkelijke eenheid van kennis en gevoel in
het zedelijke inzicht problematiseert volgens Henrich op filosofische
wijze de traditionele psychologie.

De betekenis van het "Selbst" in het zedelijke kennen is naar de me-
ning van Henrich het duidelijkst als we onderscheiden tussen het stand-
punt van iemand die oordeelt en dat van iemand die tot een handeling
opgeroepen wordt. Yoor de laatste is het inzicht in het goede zowel
aandrift tot handelen als grond voor de zekerheid aan de aanspraak van
het goede tegemoet te kunnen komen: "das ganze Selbst als sittliches ist
durch seine Einsicht in das Gute bestimmt.". Aldus Henrich'". In ons
slothoofdstuk komen we hierop terug.

4. Zedelijk inzicht en ontologie. AIle tot nu toe genoemde kenmerken
van het zedelijk inzicht wijzen op haar oorspronkelijke en zelfstandig
ontologische aard. Deze oorspronkelijkheid blijkt volgens Henrich uit
het gegeven volgens welk het zedelijk inzicht niet volgt uit een gedachte
omtrent de structuur van het zijn der zijnden, maar toch ook zonder een
dergelijk begrip niet mogelijk is. Het is het zedelijk inzicht dat het zelf-
zijn fundeert. Zonder dit zelf zouden de bijzondere kenmerken welke dit
zedelijk inzicht van het theoretische kennen onderscheiden niet mogelijk
zijn. Daarom kan de kennis van het moreel goede niet los gemaakt
worden van de verwerkelijking van dit zelf. Zonder betrekking op de
werkelijkheid van dit zelf-zijn verwordt het huldigen van morele princi-

28) Henrich, o.c., p. 230.
29) Henrich, o.c., p. 231.
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pes tot een rituele omgang met lege en onbegrijpelijke formules. Nu is
dit evenwel volgens Henrich een realiteit van het zedelijk leven. Op
grond van de instemming met het zedelijk inzicht alleen komt de ver-
werkelijking van het moreel goede niet tot stand. In het zedelijk leven
overheersen veeleer de schuld en het tekortschieten. Maar deze
deficiente modus van het zedelijke kan zich, aldus Henrich, nimmer in
het volle licht van het zedelijk inzicht afspelen. Wie willens en wetens
tegen het goede ingaat, verliest minstens het moment van zekerheid dat
naast die van aanspraak en instemming in het zedelijk inzicht aanwezig
zijnJO

). Wat Henrich bedoelt, is naar onze mening dat in het zedelijk
inzicht altijd al ons bestaan gethematiseerd wordt. Daarom is dit inzicht
oorspronkelijk ontologisch. Wanneer wij met het goede instemmen,
affirrneren wij het bestaan daarvan.

De vier genoemde momenten vormen een geheel, ze maken duidelijk
op welke wijze het zedelijk inzicht een weten is. Het is een taak van de
ontologie de zin en de grond van deze vorm van weten te bepalen. Deze
opgave wordt evenwel evenzeer door het zedelijk bewustzijn gesteld.
"Wenn ... die Einheit von Ethik und Ontologie urspriinglich eine Proble-
matik der Ersten Philosophie ist, so tritt sie doch auch aus der Frage-
stellung der Ethik mit der gleichen Notwendigkeit hervor.'?"

In deze slotconclusie van Henrich ligt een probleem besloten dat,
indien wij zijn analyse op Kants ethiek betrekken, kenmerkend lijkt te
zijn voor de traditionele visie op de samenhang van ethiek en theoreti-
sche filosofie bij Kant. De ontologie zou de zin en de grond van het
zedelijk inzicht moeten bepalen, een opvatting die de traditionele visie
eigen is. De onmiddellijkheid van het zedelijk inzicht maakt de gedachte
van een ontologische grand overbodig en wei in dezelfde zin waarin
Henrich in verband met de zin van het goede opmerkt dat het goede
geen fundament behoeft. De ontologische taak de grond van het zedelijk
inzicht te bepalen, verstaat Henrich wellicht als de opgave de structuur
van het subject van dit inzicht te verhelderen. We begrijpen evenwel niet
dat dit een ontologische grand genoemd kan worden: Henrichs begrip
van ontologie volgt naar onze mening uit zijn analyse van het "feno-
meen" zedelijk inzicht. In ons slothoofdstuk komen we hierop terug,
onze volgende paragraaf is gewijd aan een poging te tonen dat een be-
grip van recht essentieel is voor Kants praktische filosofie. We hebben

30) Henrich, o.c., p. 231.
31) Henrich, o.c., p. 233.
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bewondering voor Henrichs duiding van het zedelijk inzicht, maar insis-
teren op de these dat Kants praktische filosofie niet in reactie op een
ontologie ontwikkeld is, maar in samenhang met een rechtsbegrip.

§ 2.4. Een berucht voorbeeld: het leugenverbod

Het is voor velen onaanvaardbaar om 66k in die gevallen waarin een
ander geschaad kan worden, de waarheid te moeten spreken: ze schrik-
ken terug voor de mogelijke gevolgen van het bekend worden van die
waarheid. Zo wordt voor hen Kants ethiek minstens gedeeltelijk onaan-
vaardbaar. Kant staat immers bekend als de modeme denker bij uitstek,
die op een strikte naleving van de uitzonderingsloze plicht de waarheid
te moeten spreken heeft aangedrongen.

Toch is Kant zeker niet de eerste geweest die dit standpunt verde-
digd heeft. Thomas van Aquino insisteerde hierop nog stelliger dan
Augustinus dit v66r hem al gedaan had3

2). Maar qat Kant meestal in
verband met dit probleem genoemd wordt, is niet verbazingwekkend:
niet aileen omdat de middeleeuwen vaak al uit het blikveld verdwenen
zijn, maar ook en vooral omdat Kant op uiterst provocerende wijze
verdedigd heeft dat de plicht de waarheid te moeten spreken geen uit-
zonderingen toestaat. We zouden, aldus Kant, ook tegen een moorde-
naar de waarheid moeten spreken als hij ons vraagt of de door hem
gezochte vriend zich in ons huis bevindt. Het morele dilemma treedt op
omdat we weten dat onze vriend kort tevoren ons huis binnen gevlucht
is.

Apel is van mening dat Kants toepassing van de categorische imp era-
tief in het geval van het leugenverbod aantoont dat onze filosoof "die
Situationsabhangigkeit der Geltung materialer Normen und damit das
Problem der moralischen Verantwortung fur aile Folgen und Nebenfol-
gen nicht hinreichend retlektiert hat."?', Of dit werkelijk het geval is,
zullen we nog moeten beoordelen. In elk geval ontkomt Apel zelf niet
aan Kants probleernstelling. Juist de communicatieve ethiek moet het
liegen afwijzen; de leugen geldt binnen Apels eigen denken als een
prive-taal welke een dialoog van argumenterenden onmogelijk

32) Oberer, H., Zur Vor- und Nachgeschichte der Lehre Kants Yom Recht der
Luge, p. 8. Hoffe, Rechtsprinzipien, p. 191.

33) Apel, K.-O., Transformation der Philosophie, II, p. 427n.
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maakr'", Ook Kant zou van mening zijn dat het liegen aan de moge-
lijkheid van communicatie atbreuk doet; in het geval van ons morele
dilemma is evenwel geen sprake van een vrije dialoog van argumenteren-
den, tenzij men de bedreiging, die ons evenzeer als onze vriend raakt als
een argument wenst aan te merken. Een oproep tot dialoog is in dit
cruciale geval nauwelijks serieus te nemen. Riedel tracht Kants positie
vanuit een andere invalshoek te problematiseren. De categorische impe-
ratief wordt in het voorbeeld problematisch omdat eenieder voor zich-
zelf een uitzondering op de plicht zal bepleiten. De ervaring vanwaaruit
Kant zijn gedachte van de categorische imperatief kan formuleren is,
aldus Riedel, niet meer de ervaring van onze eigen tijd. In onze tijd leeft
niet het probleem van een uitzondering op een regel. De situatie welke
Kant beschreef, zou zelf met de opkomst van door de staat op grondige
wijze georganiseerde massavervolgingen tot een uitzondering geworden
zijrr'", Kants ethiek is in dit opzicht machteloos. Dat is inderdaad het
geval, maar elke ethiek is in onze ogen machteloos in het geval waarop
Riedel doelt. Het probleem van de massavervolgingen is echter niet
aileen van onze tijd; men bedenke de telkens terugkerende jodenvervol-
gingen in onze westerse geschiedenis of de hugenotennacht. Niet aileen
gaat Riedels vergelijking van de tijdservaringen mank, hij interpreteert
de categorische imperatief kennelijk als een verantwoording ten opzichte
van de overheid en daarmee verleent hij deze imperatief een niet bij
Kant voorkomende betekenis. Riedels poging Kants ethiek te discredite-
ren vanuit diens betrokkenheid op een eigen historische en maatschap-
pelijke ordening is zeker niet nieuw, we vinden haar tevens bij Heideg-
ger'", Volgens Heidegger zou het zelfs onnatuurlijk geweest zijn wan-
neer Kants wijsgerig denken niet de invloed van het eigentijdse Pruisen
ondergaan zou hebben. Niettemin relativeert Heidegger zijn stellingna-

34) Apel, O.C., pp. 399ff.
35) Riedel, M., Zweck- und bedtirfnisgebundenes Handeln, p. 142.
36) Heidegger, M., Vom Wesen der menschlichen Freiheit, p. 2i37:"Kategori-

scher Imperativ der reinen praktischen Vernunft - das gehort in das Zeital-
ter der Aufklarung, in die Zeit des Preussisehen Staates Friedrichs des
Grossen. Mit den Mitteln heutiger Denkweise ausgedruckt: Der Kategori-
sehe Imperativ ist eine bestimmte, soziologiseh eigentiimlieh bedingte phi-
losophiseh-ethisehe Ideologie, aber beileibe nieht das allgemeinste Gesetz
mensehliehen Handelns iiberhaupt oder gar des Handelns eines jeden
endliehen Vernunftwesens, als was Kant dieses Grundgesetz aufgefasst
wissen mochte.".
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me door er op te wijzen dat hij de vraag inhoever een sociologische
verklaring een wijsgerige probleemstelling vermag te verhelderen buiten
zijn eigen analyse zallaten. We kunnen met Heidegger aan de sociolo-
gisch-historische interpretatie van Kants ethiek toegeven dat Kant onge-
twijfeld de invloed van zijn eigen tijd ondergaan heeft; we zijn evenwel
van mening dat deze invloed volstrekt irrelevant voor het probleem van
deze paragraaf is, zoals nog zal blijken.

Duintjer?' beschouwt Kants vasthouden aan de uitzonderingsloze
plicht als een voorbeeld van diens "levensvreemd rigorisme". Meer re-
centelijk heeft Deltgaauw'? getracht een "weerlegging" van Kants these
tot inzet te maken van zijn boek over Kants ethiek. Ook bij Delfgaauw
ontbreekt het historisch-sociologisch perspectief niet. Een soldaat die
gedwongen wordt als bewaker in een concentratiekamp mensen te mis-
handelen, kan kiezen tussen gehoorzaamheid en menselijkheid. Wie
toegeeft aan de bevelen heeft het makkelijk: "De enige plicht van de
soldaat is te gehoorzamen. Hij heeft (in de Pruisische traditie van Fre-
derik de Grote en van Kant!) nooit anders gehoord als: de plicht van de
soldaat is te gehoorzamen.?". Kortom, al deze commentatoren stem-
men overeen in de gedachte dat Kants ethiek volledig te identificeren is
met een a priori-ethiek waarin voor de ervaring en de feitelijke mense-
lijke noden helaas geen plaats is. Kennelijk zijn Delfgaauw en Duintjer
niet op de hoogte (geweest) van studies van Hans Wagner en Hariolf
Oberer'". Ook Patzig heeft zeer scherp gezien dat er geen enkel ver-
band is tussen Kants plichtsbegrip en de militaire kadaverdiscipline'".
In deze paragraaf zullen we Kants voorbeeld, dat afkomstig is uit diens

37) Duintjer, 0., De vraag naar het transcendentale, pp. 143-145; Hints voor een
diagnose, p. 157.

38) Delfgaauw, B., Filosofte van de vervreemding, III, p. 9.
39) Delfgaauw, o.c., p. 116.
40) Oberer, o.c.; Wagner, H., Kant gegen "ein vermeintes Recht aus Menschen-

liebe zu liigen". Tussen haakjes geven we de paginering in de bundel van
Geismann en Oberer.

41) Patzig, G., Ethik ohne Metaphysik, p. 140: "... aber natiirlich ist fur Kant
unbedingt verbindlich nicht der Befehl der Vorgesetzten, sondern das Sit-
tengesetz, das wir als Vernunftwesen erkennen konnen, weil wir es uns
selbst geben. Der einzige Instanz, der wir vorbehaltslos Gehorsam schul-
den, sind wir in gewissem Sinne selbst, insofern wir vernunftige Wesen
sind. Militarischer sogenanter "Kadavergehorsam" hat mit Kants Pflichtsbe-
griff nichts zu tun.".



95
Uber ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lugen42) , nader onder-
zoeken. Hoe "rigoureus'' is Kant nu werkelijk? Een antwoord op deze
vraag moet ons inziens recht doen aan de positie van het voorbeeld
bfnnen de context van Kants artikel.

Het artikel van Kant is een polemische reactie op een studie van
Benjamin Constant?'. Constant bespreekt daarin de vraag of het een
overtreding is als we liegen tegen een moordenaar die vraagt of een
door hem gezochte vriend in ons huis verblijft. Volgens de uitgever van
zijn studie zou Constant tegen hem hebben gezegd dit voorbeeld aan
Kant te ontlenen. Oberer wijst er op dat er geen geschriften van Kant
bekend zijn waarin dit voorbeeld te vinden is'? en ook Kant zelf is
zich van de prins geen kwaad bewust?', maar adopteert het voorbeeld
onmiddellijk. Hij heeft kennelijk geen problemen met de inhoud ervan.

Niemand kan ontkennen dat het voorbeeld provocerend is. Des te
relevanter en verrassender is het dat het voorbeeld noch bij Constant
noch bij Kant de strekking van een persoonlijk en existentieel probleem
heeft. Hun discussie betreft niet zozeer de vraag of we in concrete situa-
ties altijd de waarheid moeten spreken. De eigenlijke twist heeft be trek-
king op de meer abstracte vraag of een menselijke samenleving mogelijk
is wanneer plichten zonder enige uitzondering nageleefd dienen te wor-
den'". Zowel Constant als Kant onderscheidt zich dus van bijvoorbeeld
Delfgaauw die het voorbeeld in de onmiddellijkheid van de persoonlijke
levenssfeer trekt; net als Duintjer en Riedel overigens?'. We zullen
nog zien hoe de betrekking van deze plicht op de onmiddellijkheid van
het alledaags leven gedacht moet worden en pas dan wordt duidelijk wat
de echte verschillen tussen de genoemde denkers zijn.

42) VIII 425-430 (35-39). Tussen haakjes de paginering in de reeds genoemde
bundel.

43) Constant, B., Ober politische Reaktion, in de bundel van Geismann en
Oberer, pp. 23-25.

44) Oberer, O.C., p. 12. VuiIIemin suggereert dat het voorbeeld in MST VI 431
te vinden zou zijn. Wij hebben het daar evenwel niet aangetroffen. Cf.
Vuillemin, J., On Lying: Kant and Benjamin Constant, in de bundel van
Geismann en Oberer, p. 103.

45) Menschenliebe VIII 425 n (35n).
46) Constant, O.C., p. 23; Kant, O.C., 425,426,427 (35, 36, 37).
47) Delfgaauw, o.c., pp. 9, 115-117; Duintjer, O.C., p. 144: "levensvreemd";

Riedel, O.C., pp. 142f.
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Het is de moeite waard even stil te staan bij de vraag waarom Kants
voorbeelden zo uitdagend zijn. Hoffe heeft het ons inziens bij het rechte
eind een antwoord op die vraag te zoeken in de speciale manier waarop
Kant de praktische wijsbegeerte ontwikkeld heeft. Wanneer aangetoond
moet worden dat de categorische imperatief het hoogste morele principe
is, kan dit alleen ten overstaan van een situatie waarin dit principe ons
een maxime voorschrijft dat ons dwingt afstand te nemen van ons na-
tuurlijk strevingsleven, in dit geval van onze neiging te liegen om zo een
vriend te redden. Precies onder deze omstandigheden kan de positie van
het redelijk wezen als wetgever verhelderd worden. Onder andere voor-
waarden dan de hier geschetste omstandigheden zouden al onze gedra-
gingen samenvallen met impulsen uit ons natuurlijke strevingsleven; de
macht van de categorische imperatief als hoogste moraalprincipe kan
dan op geen enkele wijze geconstateerd kan worden''",

De verschillen tussen Kant en Constant kunnen verhelderd worden
wanneer aan een drievoudig criterium wordt voldaan. Elke interpretatie
van Kants strijdschrift moet ten eerste verhelderen waarom in de titel
van zijn werk sprake is van een vermeend recht op grond van naasten-
liefde te mogen liegen, ten tweede moet duidelijk worden wat de beteke-
nis is van de voetnoor'" waarmee Kant een toelichting geeft bij zijn
stelling dat waarachtigheid in onvermijdbare uitspraken een formele
plicht ten overstaan van allen is. In deze voetnoot geeft Kant te kennen
dat deze these niet verscherpt kan worden tot een plicht tegenover ons-
zelf: "Denn dieser gehort zur Ethik; hier aber ist von einer Rechtspflicht
die Rede.". Ten derde moet iedere duiding van dit zo vaak gelaakte werk
verklaren waarom Kant hierin meerdere keren naar de gevoZgen van ons
handelen verwijst, deze nadruk is vanuit een plichtsethiek bezien opmer-
kelijk te noemen. Bovendien zou nog geeist kunnen worden te beoorde-
len of naastenliefde een rechtsgrond tot liegen kan zijn. Nu gaan Apel
en Heidegger te weinig expliciet op de onderhavige tekst van Kant in
om deze maatstaf zinvol op hun interpretaties te kunnen toepassen;
zeker is dat de duidingen van Riedel, Delfgaauw en Duintjer niet aan
ons criterium voldoen.

48) Roffe, 0., Kants nichtempirische Verallgemeinung: zum Rechtsbeispiel des
falschen Versprechens, pp. 210ff. Het heeft dus geen enkele zin met Vuille-
min (o.c., I.c.) Kants voorbeeld als "far-fetched" af te doen.

49) Kant, Menschenliebe VIII 426n (36n).
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Constant verdedigt samen met Kant dat het een plicht is om de waar-
heid te spreken. Voor hem is evenwel een plicht altijd relatief op het
recht van een ander. Welnu, een moordenaar zou geen rechten hebben
en derhalve heeft de aangesprokene uit het voorbeeld geen plichten
tegen hem. Hij mag dus liegen om zijn vriend te beschermen. Geen
mens heeft, zo is Constant van mening'", recht op een waarheid die
een ander schaadt. Deze opmerking is volgens Kant de proton pseudos of
vader van de leugerr'": de plicht de waarheid te spreken zou slechts
gelden tegenover iemand die recht op de waarheid heeft. Natuurlijk kan
men weI de subjectieve overtuiging hebben dat dit zo is, maar die ge-
dachte is niet in de sfeer van het recht objectiveerbaar. Met onverholen
spot merkt Kant op: "Denn objektiv auf eine Wahrheit ein Recht haben,
wurde soviel sagen als: es komme wie uberhaupt beim Mein und Dein
auf seinen Willen an, ob ein gegebener Satz wahr oder falsch sein solle;
welches dann eine seltsame Logik abgeben wiirde."52l. Iemand kan
slechts van zichzelf waarachtigheid of veracitas eisen: we zijn onszelf niet
verplicht a1 hetgeen we weten aan een ander te vertellen, maar wat we
zeggen dient waar te zijn. Maar met deze kritiek is nog niet duidelijk
geworden waarin Kants stellingname nu principieel van die van Constant
onderscheiden is.

Het wezenlijk onderscheidende bestaat in het zuiver rechtsfilosofische
kader van Kants argumenten. Natuurlijk zal Kant nimmer ontkennen dat
de plicht de waarheid te spreken ook een morele plicht is. In deze con-
text gaat het Kant evenwel om de rechtsplicht en niet om de deugds-
plichr'" de waarheid te spreken. Het gaat dus om een plicht waarvan
de naleving in principe door anderen afgedwongen kan worden en wel
ongeacht de vraag of we in deze naleving de plicht als een doel van
onszelf gesteld hebberr'". Zo wordt begrijpbaar waarom Kant in deze
studie zo vaak verwijst naar de gevolgen van ons handelen: precies in het
recht zijn we aansprakelijk te stellen voor deze gevolgen. De nadruk op
gevolgen van het handelen is niet goed te begrijpen als we de plicht
primair als morele plicht opvatten. Want in dat geval zou de nadruk op
de wilsgerichtheid moeten liggen. En de nadruk op het recht blijkt bo-

50) Constant, o.c., p. 24.
51) MST VI 431, Tractat VIII 422, d. Job. 8:44.
52) Menschenliebe VITI 426 (36), cursief van Kant.
53) Kant, o.c., p. 426n (36n); Piidagogik IX 484,487.
54) MSR VI 239.
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vendien nog eens uit de titel van zijn werk. Daarmee onderscheidt Kant
zich niet aIleen van Constant maar tevens van Riedel, Duintjer en Delf-
gaauw: zij beoordelen het voorbeeid met prim air morele argumenten.
Zij stellen zich daarmee op het standpunt dat door de rechtsfilosofen uit
Kants tijd overwegend werd ingenomen. Kants tijdsgenoten stellen zich
vragen aangaande de geoorloofdheid van krijgslisten, verdragen met
geheime c1ausules en een mentaal voorbehoud bij het afsIuiten van vre-
desverdragen. Of ze dit nu verwerpen dan wel billijken, ze verdedigen
bijna allen hun visie met morele principes. Ook voor Constant is de
plicht de waarheid te spreken een morele plichr'", en daarmee is zijn
standpunt al een ander dan dat van Kant. Kant zal verdedigen dat het
toelaten van uitzonderingen op deze plicht elke vorm van contract on-
mogelijk zou maken. En dan zijn natuurlijk tevens onmogelijk geworden
de rechten die op een contract gestoeid zijn. Kortom: de gehele mense-
lijke samenleving wordt onmogelijk, de mogelijkheid van een samenle-
ving kan niet meer begrepen worderr'".

Eo ipso gaat Duintjer voistrekt voorbij aan Kants intenties wanneer
hij in Kants verdediging van de onderhavige plicht een gevaar van hete-
ronomie ziet en hij diens stellingname bekritiseert in het kader van een
transcendentale ethieki". Ten eerste speelt hier geen probleern van au-
tonomie dan weI heteronomie: wegens het maatschappelijk afdwingbare
karakter van de naleving der rechtsplichten voistaat ten enenmale de
legaliteit. Precies dit is de pointe van Kants reeds gememoreerde voet-
noot; het gaat Kant niet om de ethische maar om de juridische invals-
hoek op het Ieugenverbod. Er speeit wel een transcendentaal aspect mee
in Kants stellingname: het Ieugenverbod is de voorwaarde waaronder

55) O.c., p. 23.
56) Menschenliebe VIII 426, 427, 428 (36, 37, 38). Oit argument vinden we

reeds bij de vroege Kant, cf. Praktische Philosophie Herder XXVII 59: de
leugen is onmiddellijk afschuwelijk "da diese ... die Menschliche Ge-
seUschaft innigst trennt und die Wahrheit das Band der Menschlichen Ge-
sellschaft ist.". Bemerkungen XX 153: "Weil in der Gesellschaft alles Mein
und Dein auf pacta ankommt diese aber auf Worthaltung so ist Wahrheits-
liebe das fundament aller gesellschaftlichen Tugend und Luge das Haupt-
laster gegen andere nebst dem Raube, dem Morde und der stuproviolatio.".
Soortgelijke opmerkingen vinden we in de latere collegeverslagen: Prakti-
sche Philosophie Powalski XXVII 231; Moral Mrongovius XXVII 1561,
1564; Gerhardt-Menzer, pp. 240-243, 244 (283,287,288).

57) O.c., p. 144.
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een contract zinvol kan zijn en dus objectieJ in een praxis gerealiseerd
kan worden. Natuurlijk speelt het transcendentale gezichtspunt vanwaar-
uit tussen zuiver praktische wetten en empirisch voorwaardelijke regels
onderscheiden wordt een rol in de discussie met Constant, maar dat
perspectief is zelf geen thema. Ten tweede gaat het bij Kant, zoals reeds
gezegd, om een probleem van het recht en wei ongeacht de vraag of
overtredingen van wetten niet 66k moreel laakbaar zijn. Het is vanuit
deze invalshoek dat Kants voorbeeld begrepen en beoordeeld dient te
worden.

Wagner heeft het wijsgerige recht van deze invalshoek ingezien. Door
Kants voorbeeld in de sfeer van het strafrecht te trekken kan hij laten
zien dat Kants positie in het geheel niet zo rigoureus is als vaak gedacht
wordt. Gesteld dat we doelbewust en weloverwogen tegen de rnoorde-
naar liegen en dat vervolgens onze leugen uitlekt. Volgens Wagner kun-
nen we ons voor de rechter tegen een aanklacht verweren door ons te
beroepen op het noodrechr": Op grand van dit noodrecht voeren we
aan dat we niets anders konden doen dan liegen: we bepleiten een
schuldig zonder straf. Onze leugen is natuurlijk wel een "strafliche (cul-
pabile)" daad, maar moet als "unstrafbar (impunibile)" beoordeeId wor-
den. De vrijspraak zou moeten volgen omdat de rechter niet in staat is
ten gunste van een der beide partijen te besluiten, aldus Wagner. We
merken direct op dat de liefde voor een mens geen objectieve grond
voor vrijwaring van straf kan vormen, niemand kan ons tot liefde dwin-
gen; zouden we onszelf uit liefde tot een daad bewegen, dan is daarmee
de rechtmatigheid van de leugen nog niet verdedigd.

Deze interpretatie heeft onze instemming. Toch willen we de moge-
lijkheid van deze uitweg duidelijker in het licht stellen. In zijn discussie
met Constant weet Kant de mogelijkheid hiervan te verhelderen. Con-
stant wijst er op dat een als waar bewezen principe niet toepasbaar kan
blijken te zijn omdat we het "tussenprincipe", het middel der toepasbaar-
heid, niet kennen. Hij meent dat een logische analyse van het ware prin-
cipe samen met het nauwkeurig definieren van andere beginselen vol-
doende zou zijn om dit "tussenprincipe" te vinderr'". Kant geeft Con-
stant toe dat we op zuiver redelijke wijze de plichten in hun algemeen-
heid a priori kunnen denken. Maar hij wijst de gedachte af dat via een

58) MSR VI 235f, Gemeinsprucn VIII 3OOn.Cf. Wagner, O.C., noot 5, p. 95
(101).

59) Constant, o.c., p. 23f.
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logische analyse van plichten de regels voor het gebruik of de toepassing
van die plichten gevonden kunnen worden'?'. In het begrip plicht kun-
nen de "Mittel der Anwendung" niet besloten liggen. Want als dit wel
het geval is, verdwijnt de algemeenheid van de plicht en daarmee de
plicht zelf. Er zou een logische contradictie optreden tussen de alge-
meenheid van de plicht en de door het "Mittel der Anwendung" in de
plicht getrokken bijzonderheid van empirische toepassingen. Een verwij-
zing naar Kants leer van het schematisme kan hier verhelderend werken.
Eerst door ons vermogen te oordelen kan er een verbinding tot stand
komen tussen een algemeen begrip en de voorstelling van een bijzonder
aanschouwelijk gegeven. Het schema waarmee deze verbinding tot stand
is gekomen kan niet als zodanig Iogisch-analytisch uit het algemene
begrip afgeleid worden. Naar analogie kunnen we zeggen dat er een
bijzondere oordeelskracht vereist is om te bepalen hoe een a priori
rechtsprincipe op een bijzonder geval toe te passen is. Het "Mittel der
Anwendung" kan niet met logische middelen uit dit rechtsprincipe afge-
leid worden?", Nu is het zo dat we nimmer a priori aile bijzondere toe-
passingen kunnen overzien. Daarom moeten we, als we voor onszelf een
bijzondere rechtstoepassing willen vragen, geen inperking van het rechts-
principe bepleiten. Want in dat geval wordt het recht zelf buiten werking
gesteld en vervalt dus de mogelijkheid om ons op rechten te kunnen
beroepen. We moeten derhalve een uitzondering vragen in de sfeer van
de rechtstoepassing.

Om dit met succes te kunnen bepleiten, zuilen we duidelijk moeten
maken dat we slechts zo konden handelen als we feitelijk gedaan heb-
ben. Hoe lofwaardig "Menschenliebe" ook moge zijn, een beroep op
onze liefde voor de mens vermag de beweerde noodzakelijkheid om in
dit cruciale geval te liegen niet in objectieve zin te ondersteunen. Liefde
voor de mens is naar Kants mening aileen een subjectieve gevoelshoe-
danigheid die we in de strikte zin van het woord niet eens kunnen wil-
len: onze liefde voor een ander is onafhankelijk van onze wil. We hou-
den van iemand omdat we dat doen en niet omdat we dit willen. De
liefde voor een ander kan ook niet door derden afgedwongen wor-

60) Menschenliebe VIII 427-430 (37-39).
61) Vergelijk Gemeinspruch VIII 275: "... zu dem Verstandsbegriffe, welcher

die Regel enthalt, muss ein Actus der Uneilskraft hinzukommen, wodurch
der Praktiker unterscheidet ob etwas der Fall der Regel sei oder nicht .... ".
Onze cursivering.
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den62l en blijft dus louter subjectief.

Nu is het natuurlijk wel zo dat Kant in zijn strijdschrift de mogelijk-
heid van een beroep op het noodrecht als strafuitzonderingsgrond niet
noemt. Maar dat moet veeleer als een indica tie gezien worden voor het
eigenlijke thema van zijn studie. Het gaat Kant niet om het voorbeeld
als zodanig (dat hem door Constant in de schoenen geschoven is), maar
om de principiele gedachte dat een recht te liegen elke vorm van con-
tract onmogelijk zou maken. Ook het "oercontract" dat aan de menselij-
ke samenleving ten grondslag geacht wordt te liggen, zou samen met alle
daarop te baseren rechten onmogelijk worden, aldus Kant. En wat het
voorbeeld zelf betreft: de mogelijkheid van een beroep op noodrecht is
op grond van de tekst in te zien. In elk geval is deze mogelijkheid niet
in strijd met de gedachten van Kant over het noodrecht: de discussie
met Constant vindt plaats in het zelfde jaar waarin Kant zijn Rechtslehre
geschreven heeft, namelijk in 1797. In dit werk bespreekt Kant het
noodrecht aan de hand van een fictieve situatie waarin het probleem
rijst of we ons eigen leven mogen redden door een onschuldige zo te
behandelen dat deze een gewisse dood niet ontlopen kan?". De louter
fysieke aanwezigheid van een onschuldige mens op een te klein red-
dingsvlot kan ons eigen leven bedreigen. Daarom zouden we de subjec-
tieve overtuiging kunnen hebben dat we het recht hebben de ander niet
op ons vlot te hoeven toelaten. In dit geval moeten we kiezen tussen ons
leven en dat van de ander. Maar volgens Kant is dit recht er niet in een
objectieve zin: het is slechts een venneend recht. Nochtans is Kant zich
bewust dat de grenzen van het recht in het onderhavige geval bereikt
zijn. Er zijn vermoedelijk maar weinig mensen die zich in deze situatie
door de dreiging van de doodsstraf weerhouden zouden voelen voor hun
eigen leven te kiezen. De rechter zal oordelen dat zij schuldig zijn, maar
hij hoeft geen straf op te leggen. In het geval van de leugen bestaat een
soortgelijke situatie waarin de rechter tot een schuldig zonder straf kan
concluderen. En ook hier geldt natuurlijk dat er geen objectief recht
maar slechts een vermeend recht te mogen liegen kan bestaan.

Samenvattend kunnen we dus stellen dat Kants beruchte voorbeeld
vanuit rechtsfilosofisch perspectief bezien dient te worden; het gaat
Kant om de mogelijkheid van de rechtsorde als zodanig en slechts se-
cundair om de toepassing van het recht op bijzondere gevallen. Kants

62) MST VI 401 f.
63) MST VI 235, rr. 16-17.



102

critici hebben dit niet ingezien en zij hebben bovendien niet begrepen
dat juist de toepassing van het recht volgens Kant niet op louter logische
wijze geschiedt: zij verwarren de argumentatie voor hetgeen als a priori
principe gedacht moet worden met de voorwaarden waaronder een
dergelijk beginsel toegepast moet worden en miskennen zo Kants posi-
tie. Met de stelling dat een universaliseerbare uitzondering op de plicht
niet te liegen niet gedacht kan worden, laat Kant zien dat dit een volko-
men plicht en dus een rechtsplicht is. Daarmee weten we evenwel nog
niet in welke mate een feitelijke leugenaar laakbaar is en welke sanctie
we zouden moeten treffen.

Op dit vlak wordt het verschil tussen toeschrijven en toerekenen van
belang'". We kunnen iemand iets toeschrijven zonder hem dit ook toe
te rekenen: we hoeven geen sancties te treffen indien iemand bij het
stellen van zijn daad zijn vrijheid niet ten volle kon ontplooien. Een
daad of factum kan ons eerst toegerekend worden als wij daarvan de
schepper of vrije oorzaak zijn?" en dat is ter beoordeling van een ex-
terne instantie'v. Zo zien we opnieuw dat het leugenverbod aan de
rechtsleer en niet aan de ethiek toevalt: niet onze motieven, maar onze
feitelijke daad met haar gevolgen is het voorwerp van beoordeling. We
kunnen natuurlijk wel een ethisch oordeel over de leugen geven, maar
daarmee zouden we niets aan de rechtsverhoudingen zelf toevoegen.

64) MSR VI 223f, 227f; Gerhardt-Menzer 66 (69): "Wir konnen etwas zuschrei-
ben, aber nicht zurechnen, z.E. einem Rasenden oder Besoffenen konnen
seine Handlungen zugeschrieben, aber nicht zugerechnet werden. Bei der
Zurechnung muss die Handlung aus Freiheit entspringen; dem Besoffenen
konnen zwar seine Handlungen nicht, wohl aber die Trunkenheit selbst,
wenn er niichtern ist, zugerechnet werden. Bei der Imputation muss also
die freie Handlung und das Gesetz verbunden werden.". Zie ook Praktische
Philosophie Powalski XXVII 152; Moralphilosophie Collins XXVII 288;
Moral Mrongovius XXVII 1437; Refl. 6790 (1772), 7295 (1780-89), 7297
(1780-89): "Eine Mordthat konte ich unterlassen, auch nach dem Gesetze.
Also ist das begehen davon imputabel. Aber meine Gegenwehr durfte ich
nicht unterlassen, also kan mir der tod des Angreifers nicht imputiert wer-
den.".

65) MSR VI 227.
66) Namelijk de rechter, het recht van de actor is het voorwerp van dispuut: "...

diese Befugnis kommt dem nicht zu, dessen ius controversum ist", Refl.
6896 (1776-79?).
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Hoe zit het evenwel met het begrip noodrecht of noodleugen bij
Kant? Het doen van een beroep op dit begrip wordt door Kant een
aantal malen atgewezen?', maar soms ook aanvaard'", We zien
enkele mogelijkheden deze ongerijmdheden te verklaren. De eerste
mogelijkheid bestaat in een toepassing van wat het criterium van
Adickes genoemd kan worden. Een Reflexion of collegeverslag mag wat
de inhoud betreft niet in strijd zijn met door Kant zelf in die periode
gepubliceerde teksten. Wat dit betreft kan het criterium bij de vroege
Kant niet gebruikt worden wegens het ontbreken van ons thema in zijn
vroege teksten. Men kan aannemen dat Herder en Powalski Kant ver-
keerd weergaven. Dit zou eventueel kunnen, maar het is niet waarschijn-
lijk dat dit zo is: hun verslagen verschillen ongeveer een periode van
dertien jaar terwijl Herder gedurende drie jaar Kants college gevolgd
heeft en derhalve, zou deze aanname juist zijn, beter had moeten weten.
We achten een andere verklaring veel plausibeler: Kants begrip van de
noodleugen is dubbelzinnig en valt daarom niet altijd samen met zijn
begrip van noodrecht. Hebben we reeds uitvoerig gewezen op het functi-
oneren van het noodrecht binnen de sfeer der toepassing van het recht,
de omschrijvingen van de door Kant gelaakte noodleugen bij Herder en
Powalski suggeren dat het hier niet om de rechtstoepassing, maar om
een uitzondering in de wet zelf gaat.

Het is van belang de betekenis van deze onderscheiding in te zien;
als wij het bij het rechte eind hebben, is meteen duidelijk dat Kant het
aldus begrepen begrip noodleugen op zeer goede gronden afwijst. Men
moet hier het beeld van het strafproces voor ogen houden. In het geval
van het noodrecht gaat het om een handeling welke in strijd is met een

67) Praktische Philosophie Herder XXVII 62: Nothliige ist contradictio in adjec-
to oft, so wie kiinstliche Rausch."; Praktische Philosophie Powalski XXVII
231: "Die Liige ist aber allen Bedingungen nach unrecht. Es gibt keine
Nothliige, denn weil diese dem Recht wiederstreitet, so kann sie auch in
der Noth nicht rechtfertigt werden.",

68) Moral Mrongovius XXVII 1564f: Ret noodgeval maakt de morele regels
onzeker. Wanneer ik me echter door stilzwijgen niet redden kan "so ist die
Liige ein Gegenwehr. Die abgenothigte Declaration die gemissbraucht
wirdt, erlaubt mich zu vertheidigen. ... Also ist kein Fall, wo eine Noth-
Liige stattfinden soli, als wenn die Declaration abgezwungen ist, und ich
noch iiberzeugt bin dass der andere einen unrechtmassigen Gebrauch
davon machen will.". Cf. Gerhardt-Menzer p. 244 (289). Cf. MSR VI 235f
samen met 238n.
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volstrekt algemene wet, de extreme omstandigheden waarmee de daad
gesteld werd vormen in de ogen van de rechter een strafuitzonderings-
grond. Wie evenwel een uitzondering in de wet zelf wil opnemen, stelt
zich niet in de positie van de rechter maar in die van de wetgever. Maar
het is juist niet de wetgever die alle mogelijke situaties waarin over-
macht zou kunnen optreden, kan overzien. De wetgever zou natuurlijk
wel de volgende wet kunnen formuleren: het is verboden te liegen, be-
halve in geval een, geval twee en geval drie. En de opsomming van uit-
zonderingen dient limitatie] te zijn: er kunnen geen nieuwe gevailen aan
toegevoegd worden, eventuele kandidaat-situaties moeten tot de ge-
noemde uitzonderingen herleidbaar zijn. Men ziet onmiddellijk dat deze
taak aan de rechter moet toevallen, een rechter die evenwel ten opzich-
te van de omstandigheid waarin een volstrekt universele wet zou gelden
aanzienlijk aan mogelijkheden tot een schuldig zonder straf te conclude-
ren heeft ingeboet. Kant verwerpt dit begrip van de noodleugen met aile
recht, het zou aanleiding kunnen geven tot een volmaakt inhumane
rechtsgang. En daar waar Kant de noodleugen billijkt, stelt hij haar
kennelijk gelijk aan het noodrecht. We kunnen stellen dat de tegenstan-
ders van Kants zogenaamde "levensvreemd rigorisme" groot gevaar 10-
pen in een ook door hen niet gewenste abjecte praxis te vervallen. Kant
gaat er van uit dat voor volstrekt bijzondere gevallen geen speciale wet-
ten gemaakt dienen te worden en dat zij aan het oordeeisvermogen van
de rechter overgelaten dienen te worden. En het oordeelsvermogen, het
inzicht hoe bijzondere gevallen onder een algemene regel gesubsumeerd
dienen te worden, is volgens Kant een bijzonder talent waarvan voor de
uitoefening geen regels te geven zijn en dat slechts door de ervaring
verder te ontwikkelen valt?", De wetgever kan hierin niet voorzien.

Dat Kant de noodleugen in de boven omschreven zin verwerpt, is
volledig consistent met zijn afwijzing van hetgeen hij wel Jezuietencasu-
istiek noemt. Voor volstrekt bijzondere gevallen maakt men geen wetten
en daarom nemen we ze niet in een algemene wet op. De Jezuieten
echter maken elk bijzonder geval tot regel: "Es giebt viele unanstandige
Dinge z.B. die casuistische Moral, welche von einem Jesuiten geschrie-
ben worden, worinn der Verfasser handelt wie sich ein Geistlicher bey
allen Fallen des Ehestandes zu verhalten habe ist ein unanstandige
Schrift. Es sind da Regeln tiber Falle geschrieben, die sich niemals ereig-

69) Vergelijk KdrV A 133f = B 172f; Gemeinspruch VIII 275ff; Anthrop. VII
199.
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nen werden."?". De casuistiek is in deze zin van moreel neutrale aard,
een adiaphoron, een soort van micrologie met betrekking tot de rectitu-
do actionis'". In verband met het mentale voorbehoud bij het afsluiten
van bijvoorbeeld vredesverdragen verwijst Kant opnieuw naar de Jezuie-
tencasuistiek'". Zodra echter de noodleugen opgevat wordt als nood-
recht is het bezwaar tegen de casuistiek afwezig, kan het handelen van
de mens tussen empirie en a priori beoordeeld worden vanuit een door
ervaring gescherpt oordeelsvermogen.

Kants rechtsfilosofische visie op het leugenverbod sluit, zoals we
uitvoerig betoogd hebben, elk levensvreemd rigorisme uit. Ooze analyse
steunt voornamelijk op het tegen Constant geschreven strijdschrift. We
willen ons van deze beperking ontdoen en richten ons daarom op een
aantal passages uit andere werken van Kant waarin het leugenverbod
besproken wordt.

De gedachte dat de leugen de grondslag van onze samenleving raakt
en elk contact zinloos maakt, is tevens in Kants Grundlegung aanwezig.
We zullen laten zien dat zijn positie hier geen wezenlijk andere is dan
die in de discussie met Constant. Bij de poging een leugen als een alge-
mene wet te den ken "... werde ich bald inne, das ich zwar die Luge, aber
ein allgemeines Gesetz zu lugen gar nicht wollen konne."?". Wat we in
een bijzondere situatie kunnen willen, kunnen we niet als een algemene
wet willen. Wij kunnen dit niet willen omdat eenieder ons met gelijke
munt terugbetalen zou, zo voegt Kant ter verklaring toe. Niemand zou
ons nog vertrouwen, de algemene wet zou voor iedereen gelden en der-
halve zou dit tot de bekende resultaten leiden. Bet maxime te mogen
liegen vernietigt zichzelf, aldus Kant, zodra we er een algemene wet van
willen maken.

We hebben er al op gewezen dat Kant het begrip maxime niet direct
op handelingen betrekt, een maxime is veeleer op de subjectieve motiva-
tiestructuur van het handelen betrokken'", Deze structuur betreft het

70) Logik Philippi XXIV 385. In Moralphilosophie Collins XXVII 278 wordt
nog over "Jezuitenstreken" gesproken.

71) Moral Mrongovius II, XXIX 615, voor de term micrologie verwijzen we
naar hoofdstuk vier.

72) ZeF VIII 385.
73) GMS IV 403.
74) Hoffe, 0., Kants kategorischer Imperativ als Kriterium des Sittlichen,

p.1oo.
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geheel van redenen en overwegingen vanwaaruit een daad gesteld wordt.
Een leven willen leiden waarin geen plaats is voor leugens is een voor-
beeld van een dergelijke motivatiestructuur'", Kants voorbeeld uit de
Grundlegung betreft niet zozeer de beoordeling van een feitelijke daad,
maar is gericht op een beoordeling van de maxime als de motivatiestruc-
tuur van de handeling. Bovendien is het belangrijk te zien dat Kant niet
de bedoeling heeft een morele plicht, niet te liegen, af te kondigen of te
bewijzen dat we aan deze plicht gebonden zijn. Sterker nog, deze passa-
ge in een dergelijke zin interpreteren, betekent geheel en al voorbijgaan
aan de methodische betekenis van de voorbeelden binnen de Grundle-
gung. Binnen het volgens analytische methode opgezette deel van dit
werk ziet Kant immers af van de vraag of plichten wel rneer dan lege
begrippen zijn. Kants voorbeeld dient dan ook niet om te bewijzen dat
we niet mogen liegen, maar het dient als een toelichting bij hetgeen hij
verderop in zijn werk de kanon der morele beoordeling'" noemt: we
moeten kunnen willen dat ons maxime een algemene wet wordt?',
Eerst met deze Kanon kan, zo merkt Kant aansluitend op, uitgemaakt
worden of het begrip plicht niet "ein leerer Wahn und chimarischer
Begriff sein soll". Deze beoordeling met behulp van de kanon is niet op
de feitelijke daad, maar op haar motivatiestructuur betrokken, dit bete-
kent dat 66k in deze tekst het voorbeeld niet te mogen liegen niet van-
uit de onmiddellijkheid van het feitelijke alledaagse leven begrepen kan
worden.

Dit perspectief is eveneens aanwezig in de voorbeelden welk in het
tweede gedeelte van de Grundlegung gegeven worden. "Nun wollen wir
einige Pllichten herzahlen .... "78), zegt Kant, die dan vervolgens komt
met de voorbeelden van de plichten geen zelfdoding te begaan, geen
geld te lenen in de wetenschap deze schuld niet te kunnen voldoen (en
dus te liegen), zijn talenten niet te verwaarlozen, hulpbehoevenden niet

75) Verderop in dit hoofdstuk verbinden we deze interpretatie met de gedachte
van een leven als een geheel.

76) GMS IV 424.
77) GMS IV 402: "Da ich den Willen aller Antrieb (het begeerde doel, W.P.)

beraubt habe, die ihm aus der Befolgung irgend eines Gesetzes entspringen
konnten, so bleibt nichts als die allgemeine Gesetzmassigkeit der Handlung
uberhaupt ubrig, welche allein dem Willen zum Prinzip dienen solI, d.i. ich
solI niemals anders verfahren als so, dass icb aucn wollen konne, meine
Maxime solie ein allgemeines Gesetz werden", cursivering van Kant.

78) GMS IV 421, onze cursivering.
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aan hun lot over te laten?". Inderdaad is Kant van memng dat dit
plichten zijn: "Dieses sind nur einigen von den vielen wirklichen oder
wenigstens von uns dafur gehaltenen Ptlichten, deren Ableitung aus den
einigen angefuhrten Prinzip klar in die Augen fallt."?'. Deze afleiding
geschiedt met behulp van de kanon. Ook hier is het Kant niet te doen
om een bewijs dat dit plichten zijn; zijn subjectieve overtuiging dat ze
het daadwerkelijk zijn, is in deze context irrelevant. De gedachte dat
Kant hier een afkondiging van plichten beoogt te geven, kan geen recht
doen aan de "opsomming" van plichten die hij geeft, men moet bed en-
ken dat een dergelijke opsomming een uitwendigheid van de eerste orde
zou betekenen ten opzichte van de gedachte van de zichzelf verplichten-
de praktische rede. Veeleer gaat het Kant in deze samenhang om een
afleiding van "die Art der Vetbindlichkeit" van deze plichten, een analyse
van de wijze waarop plichten een verplichtende werking hebben. Kant
onderscheidt tussen strikte en ruime of verdienstelijke plichten. Een strikte
plicht is betrokken op een wet ten aanzien van ons handelen en stelt dus
vast welke handeling gedaan moet worden. Deze soort van plichten
moeten in de sfeer van het recht gedacht worden en uitzonderingen zijn
op dit vlak niet te denken: ze zijn van volkomen aard. Een ruime of ver-
dienstelijke plicht heeft betrekking op een gesteld doel dat als nastre-
venswaardig wordt ingezien. AI deze ruime plichten zijn van onvolkomen
aard: ze schrijven geen specifieke handelingen voor en ze kunnen, juist
omdat ze aileen een doel voorschrijven, tot zeer verschillende daden
aanleiding geven. Deze verschillende wijzen van verplichten geven aan-
leiding tot een opdeling van de metafysica in een deel over het recht en
een deel over de deugd?'. Zelfs als Kant ten tijde van zijn Grundle-
gung nog geen precies idee omtrent de opbouw van de metafysica der
zeden gehad zou hebben'", is het niettemin volstrekt duidelijk dat het
leugenverbod door hem in de Grundlegung reeds aan de Rechtslehre
toegewezen wordt: de leugen wordt uitdrukkelijk met het recht in ver-
band gebracht'". Binnen het perspectief van de Grundlegung zelf komt

79) GMS IV 422-423, d. 429-430.
80) GMS IV 423f, cursief van ons.
81) MSR VI 220; MST VI 390.
82) Kants enigszins terughoudende formulering in GMS IV 421n suggereert dit.
83) GMS IV 429f: "Denn da leuchtet klar, dass der Ubertreter der Rechte der

Menschen sich der Person anderer bloss als Mittel zu bedienen gesonnen
sei .... ", onze cursivering.
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aan de voorbeelden de betekenis toe de aard van de eategorisehe impe-
ratief in de kanonversie'" in versehillende forrnuleringen'" te verhel-
deren. Aan het prineipieel reehtsfilosofiseh karakter van Kants visie op
de leugen voegt dit evenwel niets toe.

We eonc1uderen dat ook de voorbeelden uit Kants Grundlegung niet
gebruikt kunnen worden om hem van rigorisme te besehuldigen; we
eonc1uderen bovendien dat er een inhoudelijke overeenstemming tussen
de Rechtslehre en het strijdsehrift tegen Constant bestaat, namelijk een
reehtsfilosofisehe visie op de leu gen. Binnen de Rechtslehre verheldert
Kant de verhouding tussen reeht en ethiek door er op te wijzen dat
pliehten als zodanig tot de ethiek behoren zonder dat dit betekent dat
hun wetgeving daarom tot de ethiek behoort: "So gebietet die Ethik, dass
ich eine in einem Vert rage gethane Anheisigmachung, wenn rnich der
andere Theil gleieh nicht dazu zwingen konnte, doeh erfullen miisse,
allein sie nimmt das Gesetz und diesem korrespondierende Pflieht aus
der Reehtslehre als gegeben an. Also nieht in der Ethik, sondern im Ius,
liegt die Gesetzgebung, dass angenommene Verspreehen gehalten wer-
den mussen.v". De ethiek laat zien dat indien de reehtsdwang ont-
breekt de idee van de plieht zelf reeds een voldoende drijfveer om aan
de verpliehting te voldoen kan zijn, zo voegt Kant toe. "Es ist keine
Tugendpflieht, sein Verspreehen zu halten, sondern eine Reehtspflieht,

84) GMS IV 421: "Der kategorische Imperativ ist also ein einziger und zwar
dieser: handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen
kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.", onze cursivering.

85) Oat er verschillende formuleringen van de "einziger" categorische impera-
tief zijn, betekent dat de Kanonversie als principe van zijn formuleringen
onderscheiden is: "Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch
deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte.", GMS IV 421.
"Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person als in der
Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloss als
Mittel brauchst.", GMS IV 429. De derde formulering van het praktische
principe van de wil "als oberste Bedingung der Zusammenstimmung dessel-
ben mit der allgemeinen praktischen Vernunft, die Idee des Willen jedes
vernunftigen Wesens als eines allgemein-gesetzgebenden Willens" in GMS
IV 43lf wordt door Kant niet van voorbeelden voorzien, hij volstaat met de
opmerking dat hier dezelfde voorbeelden gebruikt kunnen worden, GMS
IV 432n.

86) MSR VI 219f, cursief van Kant.
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zu deren Leistung man gezwungen werden kann."S7)Des te beter valt
nu de voetnoot in het strijdschrift tegen Constant te begrijpen: het leu-
genverbod is voor Kant een rechtsplicht.

In het kielzog van onze bespreking van het leugenprobleem in de
GrundZegung valt Kant nog tegen een ander verwijt in bescherming te
nemen, een verwijt dat van Hegel afkomstig is. Wijst Heyde er reeds op
dat Hegel Kant "weIlicht niet geheel recht doet"S8),wij menen dat dit
nog te voorzichtig geformuleerd is. Heyde laat zien hoe Hegels bezwa-
ren tegen Kants moraalfilosofie neerkomen op een betwisting van het
categorische karakter van de morele imperatief'": er kan alleen een
verbod op diefstal zijn als eigendom gerespecteerd dient te worden.
Kants categorische imperatief vooronderstelt het recht op eigendom en
is dus eigenlijk hypothetisch van aard. Maar dit verwijt gaat voIledig aan
de betekenis van de voorbeelden in de GrundZegung, zoals we deze bo-
yen uiteengezet hebben, voorbij. De argumenten die we in het geval van
de leugen naar voren gebracht hebben, zijn ook hier van toepassing. Het
recht op eigendom wordt in het onderhavige werk niet met behulp van
de categorische imperatief geinstaureerd; maar de aard van de verplich-
ting wordt met behulp van de imperatief als strikt aangemerkt. Dit bete-
kent dat de wijsgerige rechtvaardiging van het eigendomsrecht aan de
RechtsZehre toegewezen wordt en daarin ook op eigen gronden beoor-
deeld wordt. Zeker, Kant vooronderstelt het eigendom in de voorbeel-
den welke hij opsomt. Sommige mensen, en in elk geval Immanuel Kant,
zijn van mening dat men niet mag stelen. Dit contingente empirische
gegeven is evenwel niet Kants vertrekpunt: nog voor hij met zijn voor-
beelden komt, heeft hij de kanonformulering van de categorische impe-
ratief opgesteld en beargumenteerd. De toepassing van deze imperatief
op een maxime die zich op dit empirisch contingent gegeven (waarvan
de verplichtende werking tussen haakjes is gezet) betrekt, maakt ener-
zijds duidelijk dat de diverse formuleringen van de imperatief onderling
gelijkwaardig zijn omdat zij in toepassingen op voorbeelden tot identie-

87) a.c., I.e.
88) Heyde, L., De verwerkelijking van de vrijheid, p. 138.
89) Heyde, o.c., p. 139: "Indien eigendom een fundamenteel principe is, dan is

stelen contradictorisch.", zijn cursivering. Voor Kant is evenwel Diet het
begrip diefstal contradictorisch; de gedachte als zou een maxime volgens
welk we mogen stelen als een algemene wet aangemerkt kunnen worden,
bevat volgens Kant de tegenspraak.
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ke resultaten leiden; anderzijds maakt de toepassing duidelijk dat het
eigendomsrecht een eigen fundering behoeft, welke als zodanig evenwel
niet als een thema van een Grundlegung zur Metaphysik der Sitten als
"Vorarbeitung der Grundlage"?' van een Metaphysik der Sitten kan gel-
den.

Tot slot van deze paragraaf beschouwen we nog een aantal passages
waarin het leugenprobleem aan bod komt, we zullen hier zeer kort zijn.
Over Kants collegeteksten hebben we reeds het nodige opgemerkt. Bin-
.nen Kants tweede kritiek zijn een drietal passages voor ons thema rele-
-vant. Direct voorafgaande aan het leerstuk omtrent het factum der zui-
ver praktische rede geeft Kant het voorbeeld van iemand die liegen
moet om zijn eigen leven te redden. Ook dit voorbeeld heeft niet de
strekking een plicht als een realiteit welke ons verplicht te bewijzen: het
gegeven dat men slechts bewust kan liegen betekent dat we ons een
plicht bewust zijn en op grond daarvan weten we vrije wezens te zijn'".
De tweede passage verschilt niet wezenlijk van Kants analyse in de
Gtundlegung: de praktische rede laat zien dat een vals getuigenis nim-
mer van maxime tot algemene natuurwet kan worden, "Denn es kann
nicht mit der Allgemeinheit eines Naturgesetzes bestehen, Aussagen fur
beweisend und dennoch als vorsetzlich unwahr gelten zu lassen."?", De
derde passage uit Kants tweede kritiek verwijst naar de zuiver ethische
invalshoek op de leugen: de tot achting oproepende idee van de per-
soonlijkheid is voldoende reden niet te liegen?",

In de deugdenleer komt Kant binnenhet kader van de casuistieke
vragen op het geval van een leugen uit hoffelijkheid. Men kan hier den-
ken aan de frase "uw gehoorzame dienaar" bij het slot van een brief aan
een hoogwaardigheidsbekleder voor wie we minachting koesteren. Kant
verwerpt deze leugen niet expliciet en lijkt het geval niet au serieux te
nemen. In de echt belangrijke zaken gaat het immers om het "Mein und
Dein" zodat Kant ook binnen de deugdenleer de positie uit de Rechtsleh-
re betrekt?". Daarnaast kan nog gewezen worden op de zuiver polemi-
sche strekking van het gegeven dat juist deze casuistieke vraag door
Kant naar voren gebracht wordt. Zijn Die Religion innerhalb der Grenzen

90) GMS IV 391£.
91) KdpV V 30 = A 54.
92) KdpV V 44 = A 75f.
93) Kdp V V 87f = A 156f.
94) MST VI 431.
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der blossen Vemunft en Das Ende aller Dinge hebben destijds een conflict
met koning Friedrich Wilhelm II en diens minister Wollner tot gevolg
gehad. Nog geen jaar na de dood van de koning neemt Kant in het
voorwoord van zijn Der Streit der Fakultiiten zijn briefwisseling met bei-
den op en hij merkt in verband met de slotfrase van zijn brief aan de
koning op dat hij de uitdrukking "uwe majesteits trouwste onderdaan"
voorzichtig gekozen heeft "damit ich nicht der Freiheit meines Urtheils
in diesem Religionsprocess auf immer, sondern nur so lange Seiner
Majestat am Leben ware, entsagte."?", De passage uit de deugdenleer
kan dus als een vorm van zelfspot gezien worden.

Voorts zijn er nog enkele passages in de klein ere geschriften van
Kant, een daarvan stamt uit 1791 en bevat een opmerking over waarach-
tigheit die overeenkomt met die in het strijdschrift tegen Constant. Ten
opzichte van die discussie is slechts het onderscheid tussen de waarach-
tigheid als formele gewetensvolheid en de behoedzaamheid in het doen
van uitspraken als materiele gewetensvolheid als nieuw aan te mer-
ken'", Hebben we al gewezen op de gedachte dat de Jezuietencasu-
istiek voor Kant in Zum ewigen Frieden onaanvaardbaar is, in een voor-
studie van dit werk merkt hij op dat het gebod niet te liegen innerlijk in
een wijsheidsleer opgenomen dient te worden. Optimistisch voegt hij
hieraan toe dat dit de eeuwige vrede "nicht nur bewirken, sondern auch
in aIle Zukunft sichern konnen"?',

We hebben in deze paragraaf niet aIleen Kant willen beschermen
tegen een telkens terugkerend misverstand, tevens hebben we laten zien
hoe het oordeelsvermogen en het noodrecht in de verhouding tussen
ervaring en a priori kan bemiddelen. In de volgende paragraaf beschou-
wen we deze verhouding vanuit de methodenleer in de eerste kritiek.

§ 2.5. Praktische kennis en vrijheid in de methodenleer

1. Het begrip methodenleer en de kanon van de zuivere rede
We beginnen deze paragraaf met een bespreking van de plaats van de
Kanon der zuivere rede binnen het geheel van de eerste kritiek. Aange-
zien de Kanon binnen de transcendentale methodenleer gelocaliseerd is,
hebben we eerst het onderscheid van dit gedeelte met de transcendenta-

95) SdF vn IOn.
96) Theodicee VIII 267f.
97) TractatVIII 42lf.
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le elementenleer te bespreken. We roepen in herinnering dat de Kritik
der reinen Vemunft als een transcendentale kritiek onderscheiden is van
het systeem der transcendentale filosofie en dat dit werk de aard van dit
systeem slechts zo ver als voor de volledige beoordeling van de mogelijk-
heid van synthetische a priori kennis noodzakelijk is, analyseert. Vanuit
een algemene optiek op hetgeen onder een systeem te verstaan is, on-
derscheidt Kant tussen een elementen- en een methodenleer. In over-
eenstemming hiermee valt der eerste kritiek uiteen in twee transcenden-
tale leerstukken'". Omdat de a priori voorwaarden waaronder het ken-
object gegeven wordt in logische zin voorafgaan aan de a priori voor-
waarden waaronder dit object gedacht wordt, dient de elementenleer
met een transcendentale esthetica te beginnen. Hiermee is evenwel
alleen de indeling van de elementenleer beargumenteerd en niet de
indeling van de methodenleer'f zelf. Bovendien kan opgemerkt wor-
den dat indien het transcendentale karakter van de elementenleer in het
licht van ons vorige hoofdstuk verklaard wordt met een verwijzing naar
Kants leer van objectconstitutie deze verklaring niet zonder meer toe-
pasbaar is op de methodenleer. We zullen verdedigen dat het transcen-
dentale karakter van de methodenleer op andere gronden te verklaren
is. De transcendentale elernentenleer omvat zowel de esthetica als de
logica, waarbij deze logica eveneens de dialectica omvat. Onder de me-
thodenleer vallen de Disziplin, de Kanan, de Architektonik en de Ge-
schichte der zuivere rede. De vraag welke functie deze delen vervullen,
komt met de opsomming automatisch naar voren. In het vervolg zullen
we deze functies, waar en voor zover nodig, bespreken.

Het transcendentale karakter van de elementenleer kan zoals opge-
merkt vanuit de gedachte van objectconstitutie begrepen worden. Aan-
schouwing en denken vormen samen de voorwaarden waaronder een
voorwerp voor ons een ervaringsobject kan zijn, dit denken is evenwel in
zich niet beperkt tot de aanschouwing'?". We begrijpen zo dat de dia-
lectica tot de logica en daarmee tot de elementenleer gerekend wordt;
we keren terug naar het onderscheid met de methodenleer.

98) KdrV A 14f = B 29f.
99) O.e., I.e.: "Jeder dieser Hauptteile wiirde seine Unterabteilung haben,

deren Grunde sieh gleiehwohl hier noeh nieht vortragen lassen.".
1(0) Vergelijk § 1.2.
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Heirnsoeth'?" wijst er op dat de onderscheiding tussen Elementar-
en Methodenlehre georienteerd is op Kants visie op logica en weten-
schappen in het algemeen. Hij citeert een collegetekst van Kant: "Die
Logik wird, wie alle Wissenschaften, die a priori ihre Begriffe haben,
geteilt in die logische Elernentar- und Methodenlehre .... Die Methoden-
lehre ist die Logik von der Form eines Systems der Erkenntnisse.t''?".
We kunnen stellen dat de onderscheiding in logisch opzicht vergelijkbaar
is met die tussen inhoud en vorm'?". Wanneer Kant nu deze onder-
scheiding in zijn eerste kritiek in transcendentaal opzicht maakt, bete-
kent dit dat de toevoeging van "transcendentaal" aan "methodenleer"
geen betrekking heeft op een transcendentale methode, maar op een
transcendentale methodenzeer'?". We zullen deze stelling uitvoerig be-
argumenteren. Hieraan laten we een korte bespreking van de wijze
waarop Kant het onderscheid tussen elementen- en methodenleer be-
klemtoont voorafgaan.

101) Heimsoeth, H., Transzendentale Dialektik, pp. 645ff. Op grond van de zo-
juist gegeven indeling van Kants eerste kritiek kan gesteld worden dat de
titel van Heimsoeths werk onjuist is: de methodenleer is immers geen
onderdeel van de dialectiek. Dit doet niets af aan de waarde van Heim-
soeths studie. Deze is ontstaan uit de behoefte om het "tweede deel" der
Kritik der reinen Vemunft van commentaar te voorzien; dit "tweede deel"
wordt niet besproken in het boek van Paton. Cf. het voorwoord in de eer-
ste band van Transzendentale Dialektik, pp. viif. Z6 begrepen omvat dit
"tweede deel" tevens de Methodenlehre.

102) Wiener Logik XXIV 794/5, onze cursivering.
103) Logik IX 139: "Wie die Elementarlehre in der Logik die Elemente und

Bedingungen der Volkommenheit einer Erkenntniss zu ihrem Inhalt hat: so
hat dagegen die allgemeine Methodenlehre, als der andre Theil der Logik,
von der Form einer Wissenschaft iiberhaupt, oder von der Art und Weise
zu handeln, das Mannigfaltige der Erkenntnis zu einer Wissenschaft zu
verkniipfen.", onze cursivering. We merken op dat de eis van "Volkommen-
heit" niet als zodanig aan de methodenleer gesteld wordt. Op de betekenis
hiervan zullen we nog ingaan.

104) Wij verwerpen de gedachte van een transcendentale methode. Kant heeft
zijn eigen methoden onderscheiden in een analytische en een synthetische,
binnen de dialectica zouden we volgens een sceptische methode te werk
moeten gaan, vergelijk KdrV A 424 = B 451. Cf. Refl, 4469 (1772-73). Aan
het einde van zijn eerste kritiek verwijst Kant nog eens naar zijn eigen
methode: "Der kritische Weg ist allein noch offen", A 856 = B 884. Ver-
derop in deze paragraaf zullen we nog eens terugkomen op het begrip van
een "transcendent ale methode".
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Onder de elementenleer vallen begrippen die "elementair" zijn inzo-
ver ze niet verder herleidbaar zijn tot andere begrippen. Men kan hier
denken aan de betekenis van de elementen in de scheikunde'?", Kant
noemt ruimte en tijd wel de zuivere "Elementarbegriffe" der zinlijk-
heid'P"; eerst door hun bemiddeling is een zinlijke voorstelling moge-
lijk. De categorieen zijn de elementaire, meest oorspronkelijke begrip-
pen van het denken. Binnen Kants reflectie op de mogelijkheidsvoor-
waarden van synthetische a priori kennis gaat een onderzoek naar de
elementen der zinlijkheid vooraf aan een onderzoek naar de elementen
van het verstand. Ware kennis onderstelt immers een betrekking op een
via onze zinlijkheid gegeven voorwerp. Binnen de transcendentale est he-
tica blijken ruimte en tijd de vormen van onze zinlijkheid te zijn; zij
vormen de voorwaarden waaronder een voorwerp gegeven kan zijn. De
voorwaarden waaronder dit voorwerp gedacht kan worden, worden on-
derzocht in de transcendentale logica. Het eerste gedeelte van deze
logica is belast met het opsporen van de categorieen. In zijn omschrij-
ving van de taakstelling der transcendentale analytica laat Kant het
elementaire karakter van de categorieen duidelijk uitkomen. Hij stelt
vier eisen: ten eerste moeten de begrippen zuiver en niet empirisch zijn,
ten tweede moeten ze tot de sfeer van het den ken en niet tot de sfeer
der zinlijkheid behoren, ten derde moeten ze elementair zijn en dus te
onderscheiden zijn van hieruit samengestelde of afgeleide begrippen en
tot slot moeten ze in hun opsomming volledig zijn en het gehele veld
van het zuivere verstand opvullen. Kant merkt hierbij in een ademtocht
op dat deze taak alleen voltooid kan worden als we tenminste een idee
hebben van het geheel waarin deze categorieen onderling samenhangen,
van een systeem dus'?", Kennis is eerst mogelijk als de elementaire en
daaruit samengestelde of afgeleide begrippen betrokken zijn op de voor-
stellingen die in en middels de elementaire aanschouwingsvormen gege-
yen zijn. Eerst door de verbinding van deze elementen in een oordeel is

105) Zie KdpV V 163 = A 291: de moreel oordelende rede n ••• in we Elemen-
tarbegriffe zu zergliedern, in Ermangelung der Mathematik aber ein der
Chemie ahnliches Verfahren, der Scheidung des Empirischen vom Rationa-
len .... ". In Metaphysik Herder XXVIII 159 wordt in verband met de ele-
menten van het kennen over Stoicheiologie gesproken. Volgens Lehmann in
XXVIII 1389 wordt deze term ook nu nag in de chemie voor het systeem
der elementen gebruikt.

106) Prol. IV 323.
107) KdrV A 65f = B 89.
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synthetische a priori kennis mogelijk en het is vanuit dit perspectief dat
Kant over een transcendentale elementenleer spreekt.

De schijn van kennis die ontstaat wanneer we de categorieen hante-
ren 16s van enige mogelijke betrekking op onze zinlijkheid wordt onder-
zocht binnen de transcendentale dialectiek. Deze dialectiek bestaat in
een ongelegitimeerd gebruik van begrippen die voor zich mogelijkheids-
voorwaarden tot synthetische a priori kennis zijn. Omdat deze begrippen
voor zich niet beperkt zijn in hun toepassingen binnen het denken zelf
kan juist een ongelegitimeerd gebruik ontstaan.

We komen nu toe aan de samenhang tussen de transcendentale ele-
mentenleer en de transcendentale methodenleer. Deze willen we bespre-
ken via een verwijzing naar een aantal metaforen die her en der ver-
spreid in Kants werk voorkomen.

Kant zegt in zijn Prolegomenar" dat het opsporen van de catego-
rieen geen groter probleem vormt dan de poging om uit de taal die we
spreken de regels voor het werkelijke (het juiste) gebruik der woorden
te destilleren en zo de elementen der taal in een grammatica te bestude-
reno Wanneer we deze metafoor mogen voortzetten, dan kunnen we
zeggen dat onze aanschouwingsvormen de substantieven van deze taal
leveren. Maar er is een groot verschil tussen het kunnen aanwijzen van
zinsdelen en taalregels enerzijds en het correct spreken van de taal
anderzijds. De mogelijkheid van spreekvaardigheid, ons vermogen tot
uitdrukken komt binnen de methodenleer aan de orde. Aan het begin
van deze leer'?" blikt Kant terug op de elementenleer. Het geheel van
dat werk, zo zegt hij metaforisch, kan opgevat worden als het materiaal
voor een bouwwerk. Vanuit onze natuurlijke drang tot speculatie en
dialectiek pogen we een toren te ontwerpen die tot in de heme! reikt
(namelijk die van Babel!) hoewel we slechts materialen in handen heb-
ben voor het bouwen van een bescheiden huis, en we bovendien geen
rekening houden met de spraakverwarring waardoor de arbeiders die
het bouwplan moeten uitvoeren, verdeeld worden. De mogelijkheid om
met het bouwplan om te kunnen gaan en daarover te kunnen spreken, is
het onderwerp van de transcendentale methodenleer.

108) Pro\. IV 322-3. In Metaphysik L2 XXVIII 576f vinden we een toespeling op
deze gedachte: een goede ordening van de categorieen is te begrijpen als
een transcendentale grammatica welke de grond van het menselijk verstand
bevat.

109) KdrV A 707 = B 735, d. Metaphysik Dohna XXVIII 626.
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We kunnen zeggen dat de elementenleer een explicitering moet ge-
ven van het bouwp1an, van de regels der taal die we a1tijd al impliciet
hanteren. De methodenleer spreekt zich uit over hetgeen a priori moge-
lijk is op basis van de systematische samenhang van het bouwp1an en
van het totaa1 der taalregels in een geheel: "Ich verstehe (also) unter der
transzendentalen Methodenlehre die Bestimmung der formalen Bedin-
gungen eines vollstandigen Systems der reinen Vernunft.v''".

Naar onze mening is het het aspect van volledigheid dat aan de me-
thodenleer haar transcendentale karakter verleent. Het zijn niet de
methoden, maar het is de leer der methoden welke transcendentaal
genoemd wordt. Een eerste ondersteuning voor deze interpretatie ligt in
haar verband met de taakstelling van de kritiek der zuiver speculatieve
rede, welke als een "Traktat von der Methode'"!" de mogelijkheid, de
aard en grenzen van synthetische a priori kennis moet verhelderen.
Vanuit dit gezichtspunt is het transcendentale karakter van de metho-
denleer primair betrokken op de volledigheid van de bepaling der gren-
zen waarbinnen dergelijke kennis mogelijk is. Zijn deze grenzen eenmaal
getrokken, kan de inhoud van hetgeen binnen die grenzen besloten ligt
systematisch ontwikkeld worden.

Een tweede ondersteuning voor onze stellingname kan gegeven wor-
den met een verwijzing naar het algemeen-logisch perspectief vanwaaruit
tussen elementen- en methodenleer onderscheiden wordt. Zoals we
reeds opgemerkt hebben, wordt binnen deze optiek niet expliciet de eis
van volledigheid aan de methodenleer geste1d. "Die Methodenlehre ist
die Vorschrift der Moglichkeit eines Systems der Verstandes- und Ver-
nunfterkenntnisses", heet het in een collegeverslag'?' uit 1792 waarin
de methodenleer niet a1s transcendentaal aangemerkt wordt en we zien
tevens dat met het predicaat transcendentaal tevens de aan de syste-
matiek gestelde eis van volledigheid vervallen is. Er wordt natuurlijk wel
geeist dat de methodenleer systematiscb opgezet wordt, dit is evenwel
geen reden een transcendentaa1 gezichtspunt te vermoeden. Binnen een
algerneen-logisch gezichtspunt op de onderscheiding tussen beide leer-
stukken kan nimmer een transcendentaal perspectief aanwezig zijn: de
algemene logica ziet immers van alle inhoud en daarmee tevens van alle

110) KdrV, I.e., onze eursivering.
111) KdrV B xxii.
112) Logik Dohna-Wundlacken XXIV 779.
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objectbetrokkenheid afI13).Ons inziens wordt de methodenleer eerst
transcendentaal wanneer haar formele bepalingen als wezensbepalingen
van het volledige systeem der zuivere rede opgevat worden! 14).Onder
het aspect van volledigheid wordt binnen het systeem de verhouding
tussen de a priori principes en de inhoud van dat systeem gethemati-
seerd.

De metafoor van het bouwwerk brengt nog een perspectief op het
transcendentale naar voren. De bepaling van het volledige systeem is te
vergelijken met het bouwen van een huis volgens een goed begrepen
bouwplan, ons "praktisch" vermogen volgens schetsen een plan uit te
voeren is daarbij de voorwaarde waaronder .het bouwwerk ons huis kan
zijn. Hierin ligt de zin van Kants verwijzing naar de praktische
logica'P'

Kant wil in transcendentaal opzicht bereiken wat de praktische logica
van de eigentijdse schoolfilosofie niet vermocht te bewerkstelligen. Deze
praktische logica had tot taak het geven van praktische regels en metho-
den om de resultaten en stellingen van de logica en wiskunde in bijzon-
dere toepassingen hanteerbaar te maken. Daarmee bleef, aldus Kant,
deze praktische logica gebonden aan wat hijzelf de algemene logica
noemt. Er wordt dan afgezien van elke betrekking tussen een oordeel en
bijzondere objecten of wetenschappen. Daarom zou deze praktische
logica niets meer hebben kunnen doen dan het leveren van mogelijke
methoden en technieken zonder dat duidelijk kon worden dat deze
specifiek zijn voor en toepasbaar zijn binnen een bepaald soort van
wetenschappelijk kennen. Ret woord "praktisch" wordt hier dus in een
zeer ruime en technische zin gebruikt die in principe niet veel van doen
heeft met wat we praktische filosofie of ethiek noemen. Gegeven bij-
voorbeeld de definitie van "ellips", zal een praktische regel ons moeten

113) KdrV A 55 = B 79: "Die allgemeine Logik abstrahiert ... von allem Inhalt
der Erkenntnis, d.i. von aller Beziehung auf das Objekt, und betrachtet nur
die logische Form im Verhaltnisse der Erkenntnisse aufeinander, d.i. die
Form des Denkens iiberhaupt.". Natuurlijk stelt Kant oak de volledigheids-
eis aan de algemene logica, zij dient aile oordeelsvormen op te stellen. Dit
betreft echter een inhoudelijke volledigheid van de elementenleer.

114) Vergelijk Metaphysik Volckmann XXVIII 416: metafysische volkomenheid
bestaat in de graad van realiteit of wat-heid van een ding. "Transzendental
ist: die Vollstandigkeit der Bedingungen die ein Ding, es mag realitat oder
negation seyn, respective auf sein Wesen enthalt", onze cursivering.

115) KdrV A 708 = B 736.
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verteilen hoe we een ellips op papier kunnen construeren. Het prakti-
sche valt hier als de toepassing van theoretische beginselen te ver-
staan'!",

De gedachte dat de methodenleer een alternatief voor de vroegere
praktische logica moet vormen, betekent dat in principe elke methoden-
leer als een stelsel van hypothetische imperatieven beschreven kan wor-
den'!", Binnen het gedeelte over de kanon in de eerste kritiek blijkt
dit uit Kants poging een praktisch antwoord te geven op de theoretisch
niet beantwoordbare vragen naar hetgeen we moeten doen en mogen
hopen'!". Onder het praktische verstaat Kant in dit verband niet, zo-
als we nog zuilen laten zien, het zuiver praktische. Het gaat hem om een
systematische ontwikkeling van voorschriften waarmee verworven kennis
toepasbaar gemaakt kan worden. Deze gedachte komt ook in ander
werk van Kant naar voren. Zo verstaat Kant in zijn Kritik der praktische
Vemunft onder de methodenleer het geheel van regels volgens welke we
op principieel redelijke wijze de veelvoudigheid van ons weten in een
systeem onderbrengen; deze methodenleer wordt eerst praktisch (en dus
een alternatief voor wat men vroeger onder de praktische logica ver-
stond) wanneer zij methoden bevat om de objectieve morele wetten ook
subjectief tot drijfveer van ons handelen te maken'!". De ethische
methodenleer uit de deugdenleer sluit met de ontwerpen voor een ethi-
sche didactica en een ethische ascese'?" naadloos bij de tweede kritiek
aan. Omdat rechtsplichten aile van strikte aard zijn en er derhalve geen
speelruimte in hun toepassing kan bestaan, is voor de rechtsleer geen

116) Vergelijk Logik IX 17f, EE XX 195-197. Kant keert zich bier tegen de
traditionele visie op de praktische logica welke gebonden blijft aan de VOOT-

stelling van een object dat werkelijk moet worden. Kant kent wel een be-
grip van toegepaste logica: dit is de algemene logica welke gericht is op de
regels van het verstandsgebruik onder de subjectieve empirische voorwaar-
den waarmee de psychologie ons bekend maakt, cf. KdrV A 53 = B 77. Dit
is evenwel geen praktische logica. Zie oak Logik Blomberg XXIV 38: "Die
theoretische Logica zeiget uns nur die Reguln der gelahrten Erkenntniss,
die praktische aber wendet diese Reguln auf besondere Faile an.". Deze
regels behoren aIleen naar de vorm, niet naar de inhoud genom en, tot de
logica, cf. Logik IX 110.

117) Vergelijk Heidemann, I., Das Ideal des hochsten Guts, p. 243.
118) KdrV A 804f = B 832f.
119) KdpV V 151 = A 269.
120) MST VI 477ff resp. 484f.
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methodenleer nodig'?". De indeling van een wetenschap in een ele-
mentenleer en een methodenleer is op het vlak van de schone kunsten
niet mogelijk; omdat smaak nu eenmaal niet door principes bepaalbaar
is, zijn in de schone kunsten aIleen manieren en geen methoden moge-
lijkl

22). De taakstelling van de methodenleer der teleologische oor-
deelskracht, de plaatsbepaling van de teleologie binnen de encyclopedie
van aIle wetenschappen 123\ is verwant met de gedachte van de "Archi-
tektonik der reinen Vernunft" als de ontwikkeling van het gehele sys-
teem vanuit een "oorspronkelijke kiern"?". Deze interpretatie is in
voIledige overeenstemming met onze duiding van het transcendentale
karakter van de methodenleer der eerste kritiek als de eis van volledig-
heid met het oog op een nog te ontwerpen systeem van de transcenden-
tale filosofie als een geheel; we zijn van mening op deze wijze tevens te
kunnen verklaren waarom de methodenleer in de andere werken niet
transcendentaal genoemd wordt. Zo kan men niet a priori alle metho-
den bedenken waarmee objectieve wetten tot subjectieve drijfveren
gemaakt kunnen worden; op dit praktische en toegepaste gebied is geen
volledigheid mogelijk.

Kants methodenleer moet in transcendentaal opzicht een alternatief
voor deze praktische logica geven, en dit betekent dat deze leer op de
"transcendentale logica" gefundeerd moet zijn. We hebben boven al even
aangestipt dat de categorieen in hun elementair karakter door Kant
slechts in zover onderzocht worden als voor de methodenleer toereikend
isl2S). Maar reeds binnen de elementenleer heeft de transcendentale
logica een toegepast karakter: zij dient irnmers tevens te onderzoeken
onder welke voorwaarden de categorieen op het zinlijk gegeven materi-
aal betrokken kunnen worden. Juist zo kan Kant zijn schematismeleer
binnen de transcendentale logica rangschikken. In dit verband is het wel-

121) MST VI 411, zie de indeling van de metafysica der zeden in MSR VI 242.
122) KU V 354f.
123) KU V 416f.
124) KdrV A 835 = B 863, vergelijk A 840ff = B 868ff. Deze gedachte moet zo

begrepen worden dat in de Architektonik de delen vanuit het geheel be-
paald worden, cf. Refl. 414 (1771) en 442 (1771? (1770-71?)).

125) KdrV A 83f = B 108f. Dus voor zover als de categorieen kunnen dienen
ter verdere ontwikkeling van een systeem. Er is altijd al een "Idee des
Ganzen" van a priori kennis vereist om de categorieentafel te kunnen op-
stellen, cf. KdrV A 64f = B 89. Men zou hier van een impliciete teleologi-
sche structuur in de eerste kritiek kunnen spreken.
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licht verhelderend te bedenken dat Kant het schema wel aanduidt als
een "Vorstellung einer Methode'F", Moors'?" wijst hierbij expliciet
op het handelingskarakter dat aan het schematiseren eigen is. Welnu,
dit handelingskarakter laat zich heel wel begrijpen vanuit Kants revisie
van de bovengenoemde praktische logica. Het schema drukt uit op wel-
ke wijze een zuiver begrip "praktisch" verbonden kan worden met een
zuivere aanschouwing en beperkt daarmee de reikwijdte van dat begrip
tot een kennen van zinlijk-aanschouwelijke objecten. Binnen ons kennen
reiken onze voorstellingen niet als een toren van Babel tot in de hemel,
Maar deze begrenzing wordt nu telkens uitgesproken ten opzichte van
bijvoorbeeld de categorieen zoals die in het denken aanwezig moeten
zijn als mogelijkheidsvoorwaarden a priori tot kennen. Juist daarom kan
het funderen van de methodenleer op de transcendentale logica de
transcendent ale aard van deze methodenleer niet toereikend verklaren:
die heeft immers geen betrekking op bijzondere Kenntnisse, maar op het
totaal van de voorwaarden tot kennis, systematisch verenigd tot een
volledig systeem. Deze systematische eenheid moet daarom in een apar-
te sectie van de Kritik der reinen Vemunft beoordeeld worden.

De transcendentale methodenleer is transcendentaal omdat daarin de
questio iuris gesteld wordt ten aanzien van de formele, zuivere en a
priori mogelijkheidsvoorwaarden tot een volledig systeem der zuivere
rede. Dit systeem mag niet verward worden met het systeem der Trans-
zendental-Philosophie als wetenschap, het verhoudt zich als een
"Propadeutik"?" tot dat systeem van transcendentale filosofie. De me-
thodenleer onderzoekt om zo te zeggen de aard, grenzen en mogelijkhe-
den van het volledige systeem der zuivere rede en gaat in die zin aan de
Transzendental-Philosophie vooraf.

Na al deze propedeutische overwegingen komen we toe aan de opde-
ling van de transcendentale methodenleer in een Disziplin, een Kanon,
een Architektonik en een Geschichte der reinen Vemunft. Alleen over het
tweede hier genoemde gedeelte zullen we uitgebreid komen te spreken,
de andere zullen we slechts kort bespreken'?",

De opname van de Disziplin in de methodenleer heeft een zekere
didactische en pedagogische betekenis: het systeem moet tegen de dia-

126) KdrV A 140 = B 179.
127) Moors, M., Kants transcendentaal idealisme van fenomenen, p. 105.
128) KdrV B ix, vergl. A 841 = B 869.
129) Zie Heimsoeths commentaar in Transzendentale Dialektik.
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lectiek beschermd worden. In het hoofdstuk over de transcendentale
dialectica laat Kant zien hoe deze dialectiek ontstaat, de disciplinering
van de rede dient er toe het systeem van deze dialectiek te vrijwaren
door het menselijk kennen tot zekere a priori grenzen te beperken.
Onze empirische kennis kan niet beperkt worden 130) en hoeft ook niet
beperkt te worden, kenpretenties van empirische aard hebben immers
een bestendige toetssteen in de ervaring. De disciplinering van de zuive-
re rede strekt zich niet over aIle a priori kennis uit, zij heeft geen bete-
kenis in verband met de zuivere wiskunde. Het intuitief-dernonstratieve
moment in de wiskundige bewijsvoering vereist dat wiskundige begrip-
pen in de zuivere aanschouwing in concreto geconstrueerd dienen te
worden, hiermee is al een begrenzing van de rede gegeven.

Het zijn de speculatieve pretenties van de zuivere rede in haar trans-
cendentaal gebruik die aan de disciplinering onderworpen dienen te
worden. De disciplinering kan opgevat worden als een negatieve wetge-
ving met een waarschuwende betekenis: zij hoedt ons ervoor toe te
geven aan onze natuurlijke drang tot speculatie waarmee we van zekere
regels afwijken. In het hoofstuk over transcendentale dialectiek laat
Kant zien dat we de natuurlijke dialectiek niet kunnen opheffen, we
kunnen aIleen inzien hoe de dialectische tegenspraken ontstaan. De
disciplinering maant ons tot voorzichtigheid en zelfbeproeving. Om het
in termen van de taalmetafoor te zeggen: de disciplinering legt een
censuur op aan de manier waarop we speculatief spreken 131). Deze
censuur weerhoudt ons ervan een beroep te doen op een dogmatische
methode. Onder een dogmatische methode verstaat Kant een systemati-
sch denken dat zich op een dogma betrekt, dat wil zeggen op een syn-
thetisch oordeel a priori "aus Begriffen'P". Dogmata zijn van mathe-

130) Cf. Metaphysik Volckmann XXVIII 391: "Die Grenzen unser empirischen
Erkenntnisse lassen sich gar nicht bestimmen, denn so weit man auch
durch die Erfahrung gekommen ist: so kann man doch immer weiter ge-
hen, denn das Feld der Erfahrung ist unermesslich. Die Philosophie der
Erfahrung, d.i. die Physic hat also keine bestimmte Grenzen, denn ihre
Erkenntnisse werden nach Natur Kenntnisse, und diese nach empirischen
Prinzipien an die Hand gegeben, urn daraus die Erfahrung in der Natur zu
erklaren.".

131) KdrV A 708-712 = B 736-740, cf. Refl. 5044 (1776-78): "Der Geist muss
nicht allein unterwiesen werden: institution, sondern discipliniert werden,
d.i. seine Unarten ihm abgewohnt werden.".

132) KdrV A 736 = B 764.
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mata te onderscheiden: bij de laatste soort oordelen, die we in de wis-
kunde aantreffen, worden de begrippen van het oordeel van een con-
structie in de aanschouwing voorzien; in tegenstelling tot dogmata zijn
mathemata echte synthetische a priori oordelen. De gehele zuivere rede
kan in haar speculatieve gebruik niet een direct dogma bevatten; alleen
door de begrippen van deze oordelen op een mogelijke ervaring te be-
trekken, kan de zuivere rede een indirect dogma opstellen 133). We zien
dus dat de disciplinering of censuur de zuivere rede in haar gebruik tot
de mogelijke ervaring beperkt, op het vlak van de zuivere theoretische
rede is geen ruimte voor het speculatieve denken indien dit niet met
een mogelijke ervaring verbonden kan worden.

We stippen de functie van de Kanon der reinen Vemunft hier slechts
kort aan, op haar inhoud komen we onder terug. Het speculatieve den-
ken is machteloos en kan zich in principe slechts verheugen in de moge-
lijkheid zichzelf gedisciplineerd beperkingen op te leggen. Daarmee
ontdekt de rede geen waarheden maar heeft zij slechts de verdienste
fouten te vermijden. In deze sectie stelt Kant zich de vraag voor welk
gebruik van de rede een "Kanon" kan bestaan. Een kanon is een criteri-
um dan wel een geheel van criteria met behulp waarvan we kunnen
bepalen of we een kenvermogen correct gebruiken. Zo is de analytische,
algemene logica een Kanon voor verstand en rede; maar ze is dat aileen
op formele wijze omdat ze van alle inhoud afziet. De transcendentale
Analytica is een Kanon voor het zuivere verstand omdat zonder haar
geen ware synthetische a priori kennis rnogelijk is. In de transcendentale
dialectica heeft Kant laten zien dat op basis van alleen begrippen geen
synthetische a priori kennis mogelijk is. De speculatieve kennispretentie
moet afgewezen worden. De transcendentale Logik moet in deze samen-
hang als disciplinering besohouwd worden. Uiteindelijk rest zo de con-
clusie dat voor het speculatieve denken geen Kanon mogelijk is. Daar-
mee rijst de vraag of een Kanon in het praktische gebruik der rede
mogelijk iSI34

). In het vervolg zal blijken dat dit inderdaad het geval is.
De Architektonik der reinen Vemunft is als een "kunst der systemen"

de leer van het wetenschappelijke in ons kennen als zodanig. In deze
omschrijving komt impliciet naar voren dat de methodenleer als een
stelsel van hypothetische imperatieven beschreven kan worden. De term
kunst moet hier in tegenoverstelling aan cultuur verstaan worden: kunst

133) KdrV A 736f = B 764f.
134) KdrV A 795ff = B 823ff.
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is met technisch-praktische imperatieven verbonden en cultuur is aan
moreel-praktische imperatieven gerelateerd?". Een "systeem" heeft
hier de betekenis van de eenheid die aan ons kennen van menigvuldige
zaken onder een idee verenigd, toekomt. Deze eenheid is de vorm of het
doel van het geheel voor zover door die vorm de omvang van het geheel
en de onderlinge samenhang der delen a priori bepaald worden. In zo-
ver als deze architectonische eenheid betrekking heeft op het geheel der
kenvermogens wordt binnen de methodenleer een hernieuwde reflectie
op de aard van deze vermogens binnen een geheel noodzakelijk'?".
Met het oog op de beantwoording van de vraag in welke domeinen de
menselijke rede a priori tot wetgeving in staat is, impliceert de reflectie
op onze kenvermogens een opdeling van de filosofie in een wijsbegeerte
der natuur en een der zeden. Het typisch redelijke karakter van de Ar-
chitektonik komt tot uiting in de aard van deze indeling: zij sluit niet aan
bij een "ex datis" historisch overgeleverde geleding van wijsgerige disci-
plines, maar zij volgt "ex principio" uit de mogelijkheid van a priori wet-
geving door de menselijke rede. De weg (de "methodes") verloopt van
een geheel, een eenheid naar de delen (elementen) en niet omge-
keerd'?', Dit gehele eenheidssysteem is als de a priori mogelijkheids-
voorwaarde tot de delen van het systeem te begrijpen en kan in die zin
transcendentaal genoemd worden.

Tenslotte wordt het gedeelte over de transcendentale methodenleer
afgerond met een zeer kort hoofdstuk over de Geschichte der rein en
Vemunft. Juist omdat de eerste kritiek als een mijlpaal in het wijsgerig
denken geldt voor zover daarin een begrip van het systeem der transcen-
dentale filosofie als wetenschap ontworpen is, blijft een moment in de
geschiedenis open welke in de toekomst door het uitgewerkte systeem
opgevuld kan worden. In de methodenleer blikt Kant terug op de ge-
schiedenis van de filosofie welke ons een tafereel van ruines en niet van
bouwwerken toont. De les die Kant hieruit trekt, is dat aIleen door een
streng methodische voortgang in het onderzoek der menselijke rede de
filosofie resultaten boeken kan.

135) MST VI 387.
136) Vanuit dit perspectief wordt de vraag gesteld of er niet een vermogen, als

de "wortel" van a1 onze vermogens, is. Op dit probleem, de vraag naar de
grondkracht, zullen we in het volgende hoofdstuk uitvoerig ingaan.

137) KdrV A 835f = B 863f, cf. OP XXI 72.
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Het laatste gedeelte van de methodenleer lijkt enigszins een willekeu-
rige toevoeging te zijn, een tekst met slechts een didactische en waar-
schuwende inhoud. Ten opzichte van de andere onderdelen van de me-
thodenleer bevat het geen nieuwe onderwerpen anders dan een terug-
blik op de geschiedenis der filosofie. De gedachte dat het slot van Kants
eerste kritiek een uitwendige band met de rede van dit werk onder-
houdt, kan ondersteund worden met een paar Reflexionen waarin Kant
wel de Disziplin, de Kanon en de Architektonik, maar niet de Geschichte
noemt?". Toch kan men Kant hier z6 interpreteren, dat de opname
van de "geschiedenis van de zuivere rede"139)in de methodenleer een
systematische betekenis kan toekomen. Zo wijst Heimsoeth'r" op een
passage uit later werk van Kant waarin een filosofische en filosoferende
geschiedenis van de filosofie in de vorm van een wijsgerige archeologie
voor rationeel en a priori voor mogelijk gehouden wordt: "Den ob sie
gleich Facta der Vernunft aufstellt so entlehnt sie soIche nicht von der
Geschichtserzahlung sonders sie zieht sie aus der Natur der menschli-
chen Vernunft."?'. Op een embryonale wijze ligt de geschiedenis van
de wijsbegeerte in de menselijke ziel vervat'f"; de geschiedenis van de
filosofie is z6 met de aard van het redelijke wezen van de mens verbon-
den, dat de fouten van historische filosofieen opgevat kunnen worden
als stadia in de wordingsgang van de menselijke geest: "Denn es ist nicht
die Geschichte der Meynungen die zufallig hier oder da aufsteigen son-
dern der sich aus Begriffen entwickelnden Vernunft."?'. Men kan
wellicht de waarde van een dergelijke geisoleerde passage voor een
interpretatie van de eerste kritiek betwijfelen, niettemin zijn we van
mening dat in deze tekst een gezichtspunt naar voren kornt dat als zoda-
nig kenmerkend is voor Kants wijsbegeerte: uit de aard van het wijsgerig
kennen dient uiteindelijk de aard van het kennend subject verstaan te
worden'r". Precies dit komt in de eerste kritiek naar voren. De ge-

138) Ref!. 4858 (1776-78): "Die transcendentalphilosophie erfodert zuvorderst
Critick (gsie von der empirischen zu unterscheiden). 2. Disciplin, 3. Canon.
4. Architectonic.". Vergelijk Refl. 5039 (1776-78).

139) Het gaat in Kants eerste kritiek niet om een geschiedenis van de filosofie,
maar om de geschiedenis van de zuivere rede.

140) Heimsoeth, Transzendentale Dialektik, p. 821.
141) Fortschritte XX 341.
142) O.c., p. 342.
143) O.c., p. 343.
144) Zie Hoofdstuk 4.
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schiedenis komt vanuit drievoudig opzicht naar haar ontwikkeling ter
sprake: met betrekking tot het voorwerp van redelijke kennis, in relatie
tot de oorsprong van het kennen en in verband met de methode van het
kennen'?'. AI deze gezichtspunten zijn als momenten van het redelijk
kennen aan te merken en kunnen als zodanig als maatstaf voor de be-
oordeling van de historisch overgeleverde wijsbegeerte gelden.

2. Transcendentale methode?
Na deze schets van de opbouw der methodenleer komen we nogmaals
terug op de transcendentale aard van deze leer als een geheel. We zul-
len dat doen door te wijzen op het gevaar van de term "transcendentale
methode". Maar al te vaak gaat onder deze vlag een lading gedekt welke
niet op het canto van Kant te schrijven valt. Deze uitdrukking sugge-
reert het bestaan van een bijzondere methode die in een concurrentie-
verhouding met andere methoden zou staan. Maar dat is, zoals we ge-
zien hebben, zeker niet de bedoeling van Kants transcendentale metho-
denleer die in principe geen enkel methodisch gezichtspunt uitsluit.

Lotz kenschetst Kants wijsgerige positie als die van een "subjectieve
of transcendentale methode'v"; een standpunt dat te contrasteren is
met dat van de Scholastiek waarin de transcendentale methode in een
objectieve zin uitgewerkt zou zijn'?'. Daarmee is voor Lotz de weg
vrij am Kants transcendentale methode als filosofisch ontoereikend te
kritiseren: door het ontbreken van een echte objectiviteit zou Kant niet
in staat zijn een wijsgerig doordacht begrip van subjectiviteit te ontwik-
kelen. In het Kantiaanse denken "(ist) das menschliche Subjekt nicht
imstande (...), seine eigene Struktur als notwendig zu verstehen, weshalb
doch eine letzte Nicht-Notwendigkeit oder eben Beliebigkeit hinter der
transzendentalen Deduktion und damit hinter der ganzen transzendenta-
len Methode steht."?', Ter staving van deze stelling baseert Lotz zich
op een aantal uitspraken van Kant, waarin gezegd wordt dat we de her-
komst van onze aanschouwingsvormen en categorieen niet kunnen ken-
nen. Kant zegt dit inderdaad herhaaldelijk, en hij voegt hieraan soms
toe dat we oak niet vermogen te weten waarom we deze, in plaats van

145) KdrV A 853ff = B 881ff.
146) Lotz, J.B., Die transzendentale Methode in Kants "Kritik der reinen Ver-

nunft" und in der Scholastik.
147) o.e, pp. 55-56.
148) O.c., pp. 79, cursief van Lotz.
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andere categorieen hebben. Naar onze mening kan dit echter niet tot
steun voor Lotz' interpretatie strekken.

In feite berust het verwijt van Lotz aan Kant op een dubbelzinnigheid
van de term kennen. We zouden hier moeten onderscheiden tussen
kennis van iets en kennis over iets. De kennis van iets betreft bijvoor-
beeld Kants stelling dat de categorieen welke wij feitelijk blijken te heb-
ben de noodzakelijke categorieen van elk denkend eindig wezen zijnI4

9).

Op dit vlak is het weI degelijk mogelijk dat het menselijk subject zijn
structuur als noodzakelijk verstaat, zodat minstens in dit geval de bezwa-
ren van Lotz dienen te vervallen. Deze kennis van categorieen mag niet
verward worden met kennis over deze begrippen welke de herkomst van
de categorieen betreft. Kennis over de categorieen in deze zin van het
woord draagt niets bij aan onze theoretische kennis van de categorieen.
Plat wijst er op dat de harmonie tussen menselijke geest en de wereld
begrijpbaar is "als een gevolg van de gemeenschappelijke oorsprong, die
het menselijk verst and (met zijn categorieen) en de noumena in God
hebben'T". Een dergelijke opvatting is naar onze mening niet the ore-
tisch te funderen, maar zij wordt wel door het praktisch gebruik der
rede gerechtvaardigd. We merken op dat, hoewel we zijn analyse aan-
vaarden, Plats these Kant bij voorbaat in bescherming neemt tegen Lotz'
beschuldiging, maar dat zij daarbij geen directe betekenis heeft voor de
kenkritische inzet van Kants transcendentale gezichtspunt in de theoreti-
sche wijsbegeerte: of er nu al dan niet een harmonie tussen noumena en
onze categorieen bestaat, zelf in het geval onze a priori kenvormen
vanuit de dingen in zich toevallig zouden zijn dan nog zijn zij voor onze
kennis van fenomenen noodzakelijk?".

Vanuit dit perspectief kan een ander aan Kant gericht verwijt van
Lotz weerlegd worden. Kants Copernicaanse hypothese volgens welke de
dingen zich naar ons kennen te richten hebben, zou volgens Lotz impli-
ceren dat ons kennen slechts subjectief, toevallig en uiterlijk ten opzich-
te van de dingen in zichzelf iSI52

}. Ook al noemt Heinrichs Lotz niet,

149) Vergelijk Plat, J., De harmonie tussen de menselijke geest en de wereld bij
Immanuel Kant, p. 264. Hij verwijst naar KdrV B 148f, B 150f, A 254 = B
309f, A 258f = B 314f, Brief aan Beck van 20-1-1792. Zie ook Rescher, N.,
Kant and the "Special Constitution" of Man's Mind.

150) Plat, o.c., p. 263.
151) Zie § 1.2. .
152) Lotz, O.C., pp. 55f. Onze analyse in § 1.2. weerlegt dit argument.
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hij geeft wei een weerlegging van diens gedachtengang waarbij we ons
zonder meer willen aansluiten. Het verwijt van subjectivisme, aldus
Heinrichs, is methodisch onhoudbaar omdat Kants reflectie zich niet op
het denkende subject ais zodanig en aileen richt "sondern auf die "Er-
kenntnisart", die Erkenntnisleistungen und -Akte, somit auf die Bezie-
hung zwischen Erkennendem und Erkanntem. Sofern diese Beziehung in
der Reflexionsbewegung erfasst wird, "Gegenstand neuer Art" wird, stellt
transzendentales Denken in Kants Sinn wesentlich Beziehungsdenken
dar."IS3).

Het verwijt van Lotz doet een beroep op begrippen als objectiviteit
en subjectiviteit. Deze laatste term hebben we evenwel niet in Kants
werken aangetroffen. Wie een dergelijk begrip in verband met Kants
wijsbegeerte wenst te gebruiken, dient ons inziens rekenschap af te leg-
gen van het eigen methodische gezichtspunt vanwaaruit Kants filosofie
bestudeerd wordt. In verband met Heinrichs' kritiek op Lotz hebben we
gezien hoe Kants denken over subject-zijn plaatsvindt binnen een uit-
drukkelijke reflectie van een subject op een alteriteit. Het subject van
die betrekking is in zijn betrokkenheid altijd een in een bijzonder opzicht
beschouwd subject en dit subject mag dan ook niet uitgegeven worden
voor een subject als zodanig en op zichzelf. We menen dan ook te moe-
ten waarschuwen voor het gebruik van de term subjectiviteit in verband
met Kants wijsbegeerte: als het in zijn filosofie al mogelijk is de "sub-
jectiviteit van het subject" zelfstandig te thematiseren, dan zal dit een
leeg begrip blijken te zijn. Ter verheldering van deze stelling kan naar
Kants begrip van de oorspronkelijke apperceptie verwezen worden. We
doelen hier op zijn beroemde formulering van het "ik denk" dat al onze
voorstellingen moet kunnen begeleiden. De oorspronkelijke apperceptie
is niet zelf als een bewustzijnsinhoud in het denken aanwezigv", maar

153) Heinrichs, Johannes, Die Logik der Vemunftkritik, p. 57, cursief van Hein-
richs. Hij kent overigens het werk van Lotz. Men vergelijke Heimsoeth:
Kants filosofie is een bepaalde vorm van kennismetafysica "d.h. einer Be-
trachtung der Erkenntnis als einer bestimmten Seinsrelation", Studien I, p.
191.

154) Ze brengt de voorstelling "ik denk" voort en is als zodanig daarvan onder-
scheiden, vergelijk KdrV B 132: "Ich nenne sie ... die urspriingliche Apper-
zeption, weil sie dasjeoige Selbstbewusstsein ist, was, indem es die Vor-
stellung Ich denke hervorbringt, die aIle anderen muss begleiten konnen,
und in allem Bewusstsein ein und dasselbe ist, von keiner weiter begleitet
werden kann.", ooze cursivering.
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zij is om zo te zeggen aan het denken present als de voorwaarde waar-
onder aan bewustzijnsinhouden als zodanig het karakter van een mijn-
heid kan toekomen. De oorspronkelijke apperceptie is de voorwaarde
waaronder een voorsteiling als voorstelling mijn voorstelling kan zijn.
We zullen dit nader toelichten.

Allereerst moeten we er op wijzen dat de oorspronkelijke appercep-
tie niet op het vlak van het denken zelf te localiseren valt; zij heeft niet
dezelfde status als die van bijvoorbeeld de categorieen. Deze laatste
begrippen vormen de voorwaarden waaronder een bewustzijnsinhoud
deze inhoud kan zijn, de oorspronkelijke apperceptie is hiervan te onder-
scheid en voor zover zij de voorwaarde is waaronder een inhoud als
inhoud de mijne kan zijn. Ze hoeft niet bij elk denken bewust te zijn, ze
moet dit denken aileen kunnen "begeleiden". Zou de oorspronkelijke
apperceptie op het niveau van het denken zelf te localiseren zijn, dan
zou ze in elk denken expliciet geweten moeten worden. In dat laatste
geval wordt zij tot een bewustzijnsinhoud tussen andere inhouden gere-
duceerd" . Bij de apperceptie gaat het er evenwel om dat zij impli-
ciet aan elk denken en voorsteilen aanwezig is; dit impliciete karakter
wordt in Kants formulering van het "kunnen begeleiden" bedoeld. Ver-
volgens moeten we benadrukken dat de oorspronkelijke apperceptie niet
op enigerlei wijze uit het begrip van het denken afleidbaar of abstra-
heerbaar is. Ons inziens is hierin precies de betekenis van de term bege-
ieiien gelegen. Naar onze mening kan deze interpretatie met een verwij-
zing naar de tweede kritiek ondersteund worden. In dit werk komt een
passage voor waarin Kant de uitdrukking begeleiden in de door ons
bedoelde zin gebruikt. Hij bespreekt een begrip dat met het geluk over-
eenkomt zonder van empirische hoedanigheden afhankelijk te zijn15

6).

Dit begrip is dat van de tevredenheid met zichzelf, Deze tevredenheid is
een analogon van geluk en zij moet het bewustzijn van de deugd nood-
zakelijk begeleiden als een negatief welgevailen in ons bestaan waarbij
we weten van al onze behoeften onafhankelijk te zijn. Deze vorm van
tevredenheid kan niet aan enig empirisch geluk ontleend worden; geluk-

155) De gedaehte dat de oorspronkelijke appereeptie zelf niet op het vlak der
synthesehandelingen geanalyseerd kan worden, wordt aan het einde van
KdrV B 131 geantieipeerd in Kants eonclusie volgens welke de eenheid van
de verbonden menigvuldigheid "noeh hoher" gezoeht dient te worden dan
op het niveau der categorieen mogelijk is.

156) KdpV V 117 = A 211f.
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kig te zijn is iets dat we nimmer volledig in eigen hand hebben. Maar
oak uit de deugd zelf kan deze tevredenheid niet afgeleid worden. Dat
zou haar tot het doel van een streving maken, de tevredenheid met
zichzelf wordt daarentegen geacht van elk streven onafhankelijk te zijn.
Dat de term begeleiden door Kant inderdaad gebruikt wordt ter aandui-
ding van iets dat aan iets anders present is zander uit dit andere afleid-
baar dan wel daar van abstraheerbaar te zijn, wordt bevestigd door een
Reflexion volgens welke een "begZeitete Vorstellung im Gegensatz mit der
abgetrennte" te den ken is157).

De gedachte dat de oorspronkelijke apperceptie niet op het vlak van
het denken als synthesehandeling te localiseren valt, brengt een derde
aspect van Kants begrip van subject-zijn naar voren. We kunnen juist op
de apperceptie reflecteren omdat het "ik denk" als uitdrukking van zich-
zelf te onderscheiden is. In elk denken aan ... is het subject wel denkend,
maar het kan zich evenwel de identiteit van zijn zelfbewustzijn bij zijn
bewustzijnsinhouden slechts denken voor zover het "ik" de veelvoudig-
heid van de vele voorstellingen in het denken aan ... in een bewustzijn
verbinden kan. Ons inziens is dit de pointe van Kants opmerking dat de
analytische eenheid van de apperceptie slechts onder de vooronderstelling
van een synthetische mogelijk iS15

8). De analytische eenheid betreft
een subject zoals dit in elk feitelijk voltrokken denken en voorstellen
aanwezig is: ik: stel me iets VaaL Het "ik denk" treedt daarentegen niet
in het feitelijk voltrokken denken op, maar begeleidt het empirisch ken-
nen als de formele voorwaarde waaronder elke voorstelling als zodanig
de mijne kan zijn. Dit "ik denk" is slechts die formeZe voorwaarde; de
mogelijkheid van vele bewustzijnsinhouden als mijn inhouden impliceert
geen bepaaZde inhoudelijke overeenkomst tussen die inhouden en zij
impliceert derhalve oak geen bepaalde inhoud in het "ik denk".

Vanuit dit perspectief bezien kunnen we Lotz toegeven dat Kant er
niet in slaagt een begrip van subjectiviteit te ontwikkelen. Maar we stel-
len tegenover Lotz dat dit oak pricipieel onmogelijk is: juist omdat aan
het "ik denk" geen bepaaZde inhoud toekomt, valt hier niets te analyse-
renI59)! Het begrip subjectiviteit is leegr": Kant noemt het wel de

157) Refl. 196, S-Zusatz uit fase 1776-78, onze cursivering.
158) KdrV B 133n.
159) Vergelijk Prol. IV 334n: "Ware die Vorstellung der Apperzeption, das leh,

ein Begriff, wodurch irgendetwas gedacht wiirde, so wiirde es auch als
Pradikat von anderen Dingen gebraucht werden konnen oder solche
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"einfache Vorstellung Ich,,161)die juist als enkelvoudig niet nader te
analyseren is. Het "ik denk" wordt ook "das Vehikel aller Begriffe uber-
haupt,,162)genoemd.Hierbij duidt de term "Vehikel" het medium waar-
in zich iets bevindt aan'?'. Een medium kan niet op gelijke wijze als
haar inhoud gekend worden; op zich genomen is de voorstelling ik denk
"an Inhalt ganzlich leer"l64l,hier is werkelijk geen enkele kennis moge-
lijkl65).

Samenvattend kunnen we stellen dat de oorspronkelijke apperceptie
slechts denkbaar is naar aanleiding van en in reflectie op de betrekking
van een subject op een alteriteit zonder dat de apperceptie in deze ken-
nisrelatie zelf een positief kenbaar gegeven kan zijn. Deze gehele denk-
beweging heeft de vorm van een post-res reflectie'?". Lotz' bezwaren
tegen Kant gaan volstrekt voorbij aan de kritische inzet van diens wijs-
begeerte.

Het post-res karakter van Kants reflectiewijze verklaart waarom de
elementenleer aan de methodenleer vooraf dient te gaan. De methoden-
leer moet de transcendentale voorwaarden waaronder een volledig sys-
teem der zuivere rede mogelijk is, bepalen en beoordelen. Deze taak
moet a priori en dus zuiver voltooid worden. Maar ons wijsgerig denken
over een volledig systeem is slechts mogelijk binnen een reflectie op
hetgeen als element of materiaal van een denkbaar systeem "gegeven" is.
Vragen aangaande de volledigheid van een dergelijk systeem kunnen
slechts vanuit een reflectie op dit materiaal en de onderlinge ordening
daarvan beantwoord worden; een dergelijk antwoord is derhalve post res
van aard. De toevoeging van transcendentaal aan methodenleer kan
derhalve geen rechtvaardiging zijn voor het begrip van een transcenden-
tale methode. Ons inziens suggereert deze laatste term te zeer het be-
staan van een aparte methode die bijvoorbeeld met de deductieve of in-
ductieve methoden zou moeten concurreren. Een dergelijke taak gaat

Pradikate in sich enthalten. Nun ist es nichts mehr als Gefuhl eines Da-
seins ohne den mindesten Begriff und nur Vorstellung desjenigen, worauf
alles Denken in Beziehung (relatione accidentis) steht".

160) Zie tevens § 4.2.
161) KdrV B 135.
162) KdrV A 341 = B 399.
163) MAN IV 531, ReI. VI 107.
164) KdrV B 404, cf. A 355, 381.
165) Fortschritte XX 270, 338.
166) Vergelijk § 1.2.1.
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voorbij aan de doelstelling van Kants transcendentale methodenleer,
namelijk het a priori bepalen van de transcendentale voorwaarden waar-
onder een systeem der zuivere rede als een geheel mogelijk is en het
geven van richtlijnen voor de praktische toepassing van onze kennis;
daarnaast gaat een dergelijk methodebegrip voorbij aan het gegeven dat
Kant zich eerst binnen de methodenleer op de eigen aard van de wijsge-
rige methode bezint'?'. Aan Kants methodenleer komt om zo te zeg-
gen een systeemontwerpende functie onder het voorteken van volledig-
heid toe en zij moet ons inziens precies in die zin transcendentaal ge-
noemd worden.

Er zijn natuurlijk wel andere redenen denkbaar om toch over een
transcendentale methode bij Kant te spreken; men kan deze term of
uitdrukkingen als transcendentale reflectie of transcendentale filosofie
gebruiken om Kants wijsbegeerte van andere vormen van filosofie af te
greozen. In ooze ogen verheldert dit niet veel. Men kan natuurlijk ook
zijn toevlucht zoeken in het Opus postumum; Hierin omschrijft Kant de
transcendentale filosofie als een "gewisse Methode oder (form ales) Prin-
zip zu philosophieren'"?" waarbij deze filosofie in de ruimste bet eke-
nis van het woord transcendentaal heet te zijn. Er bestaat echter een
zekere spanning tussen het begrip transcendentaal zoals dit als adjectief
bij de methodenleer gebruikt wordt en zoals dit begrip in het gedeelte
over de kanon binnen de methodenleer gehanteerd wordt. Het is niet bij
voorbaat evident dat Kant die betekenis van transcendentaal voor ogen
stond bij de toekenning van het predikaat transcendentaal aan de me-
thodenleer. En zou men er al in slagen dit beroep op het postume werk
te rechtvaardigen, is het zeker niet vanzelfsprekend van een transcenden-
tale methode te spreken. Yoor wat Kants eigen methodebegrip kan men
heel wel volstaan met de analytische, synthetische en skeptische metho-
de. We concluderen dat de these van Lotz, als zou Kant niet in staat zijn
een adequaat begrip van subjectiviteit te ontwikkelen, verworpen dient
te worden. Lotz heeft naar onze mening te weinig oog voor het soort
van reflectie waaraan Kant een kenpretentie onderwerpt. Indachtig
Henrichs analyse van het zelf-zijn in het zedelijk inzicht, kunnen we
hieraan toevoegen dat Lotz in het verkeerde deel van Kants werken op
zoek is naar een begrip van subjectiviteit: hij zou zich op de tweede

167) Namelijk door te wijzen op het onderscheid tussen wiskunde en wijsbegeer-
te in het gedeelte over de Disziplin,

168) OP XXI 8Sf.
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kritiek moeten richten. We zullen in ons slothoofdstuk verdedigen dat
het begrip subjectiviteit bij Kant leeg is.

3. De kanon en de ervaringvan de vrijheid
Zoals we al vastgesteld hebben, is een kanon een criterium of een stelsel
van normen waarmee we kunnen vaststellen of we een kenvermogen
correct gebruiken. Zo is de algemene logica de formele kanon voor ons
verstand en de rede. Zij kan deze rol spelen omdat binnen deze logica
van alle inhoudelijkheid afgezien wordt. Op het vlak van de zuivere ver-
standskennis is, aldus Kant, ware synthetische a priori kennis mogelijk;
we kunnen dit met de transcendentale logica als kanon beoordelen. Het
speculatieve gebruik van de rede is evenwel dusdanig dialectisch van
aard dat hier geen kanon mogelijk is; er is namelijk geen sprake van
kennis. De transcendentale logica kan hier slechts ter disciplinering van
de speculatieve rede gebruikt worden. Zo er al een kanon voor het
juiste gebruik van de zuivere rede mogelijk is, zal deze niet de theoreti-
sche, maar de praktische rede betreffen'?". We benadrukken hier de
volstrekt hypothetische formulering van Kants project; in methodisch op-
zicht is het voor hem niet vanzelfsprekend dat voor het zuivere gebruik
van de rede een kanon mogelijk is. We zullen zien dat de mogelijkheid
van een dergelijke kanon verband houdt met de eigen aard van de men-
selijke rede. De speculatieve vragen waartoe we van nature gedreven
worden'?", hebben uiteindelijk hun hoogste betekenis en doel in het
praktische. In hun onderlinge samenhang drukken de vragen naar God,
vrijheid en onsterfelijkheid iets uit van de teleologische'?" structuur

169) KdrV A 796f = B 824f.
170) KdrV A vii, A 3, B 7, B 21, vergelijk A 798f = B 826f.
171) Gueroult, M., Yom Kanon der Kritik der reinen Vernunft zur Kritik der

praktischen Vernunft, p. 434: "Sie (de theoretische rede, W.P.) kann auf
einen praktischen gebrauch nur hinweisen als ein plausible Hypothese, die
ihren Bediirfnissen entsprechen wiirde, auch ihrer Struktur, ihrer inneren
Teleologie ohne doch im vorliegenden FaIle absolute Gewissheit zu errei-
chen. Damit ihr eine solche Gewissheit zuwachst, muss diese von irgend-
woher ausserhalb des spekulativen Bereichs ihr zugewiesen werden durch
die praktische Vernunft selbst.", onze cursivering. Vergelijk KdrV A 839 =
B 867: ..... Philosophie (ist) die Wissenschaft von der Beziehung alIer Er-
kenntnis auf die wesentliche Zwecke der menschlichen Vernunft (teleologia
rationis humanae) ..", Vergelijk Logik IX 23f: filosofie wordt bier niet in de
zin van een schoolbegrip, maar als "Weltbegriff" bedoeld. Op de aard van
deze teleologie zullen we in ons vierde hoofdstuk ingaan.
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van de rede zelf: "Die ganze Zurustung also der Vernunft, in der Bear-
beitung, die man reine Philosophie nennen kann, ist in der Tat nur auf
die drei gedachten Probleme gerichtet. Diese selber aber haben wieder-
urn ihre entferntere Absicht, narnlich, was zu tun sei, wenn der Wille
frei, wenn ein Gott und ein kiinftige Welt ist. Da dieses nun unser Ver-
halt en in Beziehung auf den hochsten Zweck betrifft, so ist der letzte
Absicht der weislich uns versorgenden Natur, bei der Einrichtung unse-
rer Vernunft, eigentlich nur aufs moralische gestellt."?",

In Kants gedachtengang is een zekere tegenoverstelling aanwezig. Er
is enerzijds sprake van een zuivere rede, ook al is zij praktisch en ver-
wijst ze naar een zekere zelfervaring. Maar juist die zelfervaring kan
niet vanzelfsprekend zijn in het licht van Kants oordeel dat hij zich zo
nauw mogelijk aan het begrip van het transcendentale, waarvan het
praktische uitgesloten is, wenst te houden'?". Anderzijds heeft Kant er
geen moeite mee om te verklaren dat de zuiver praktische rede in haar
moreel gebruik principes voor de mogelijkheid der ervaring bevat'?",
We menen dit contrast als volgt te moeten begrijpen. Naar de omvang
begrepen omvat het a priori kennen naast de transcendentale filosofie,
in de zin van een leer omtrent de constitutie van fen omen en, zowel de
zuivere wiskunde als de zuivere moraal welke van speculatieve respectie-
velijk praktische aard zijn 175). De inhoudelijke grond om de moraal van
de transcendentale filosofie uit te sluiten is de niet zuivere aard van de
moraal. Het praktisch gebruik van de rede gaat met gevoelens en neigin-
gen gepaard welke niets aan het objectkarakter van een kenobject toe-
voegen'?", De morele wetten, waarvan Kant het bestaan accepteert,
zijn zuiver en volledig a priori'?" voor zover deze wetten in de rede
zelf gegrond zijn en voor zover zij redelijkerwijs kenbaar zijn. De rede
kan a priori begrijpen waartoe deze wetten haar verplichten; deze ken-

172) KdrV A 80lf = B 828f, eursief van Kant.
173) KdrV A 801+n = B 828f+n, d. A 798 = B 826; zie § 1.2.1. en § 1.2.2.
174) KdrV A 807 = B 836, in deze paragraaf komen we hierop terug.
175) KdrV A 480 = B 508: "Ausser der Transzendentalphilosophie gibt es noeh

zwei reine Vernunftwissenschaften, eine bloss spekulativen, die andere
praktisehen Inhalts: reine Mathematik, und reine Moral.". Strikt genomen
zou Kant de wiskunde niet speculatief maar theoretiseh moeten noemen.
Belangrijker is evenwel dat hij zonder enige theoretische bedenking vast-
stelt dat er een zuivere moraal is.

176) Cf. § 1.2.
177) KdrV A 807 = B 835.
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rris verleent aan de rede evenwel nag geen praktische betekenis. Het
praktische moment ligt veeleer in het gebiedende karakter en in de
motieven waarmee we aan deze wetten gehoor geven; onze beweegrede-
nen tot het stellen van handelingen is eerst dan moreel te noemen in-
dien we niets anders beogen dan onze "waardigheid gelukkig te
zijn"?". Het praktische als zodanig is evenwel niet tot het morele be-
perkt; aan het gebruik van de praktische rede kunnen bovendien empiri-
sche voorwaarden ten grondslag liggen'?". Het eigenlijke onderscheid
tussen het theoretische en het praktische kennen ligt dus niet zozeer in
de aard van deze vermogens als wel in de bijzonderheid van de voor-
waarden waaronder deze vermogens uitgeoefend kunnen worden. Zo
valt te begrijpen dat Kant herhaaldelijk over het theoretisch en praktisch
gebruik der rede spreekt'f". Men mag aan termen als theoretische en
praktische rede geen gesubstantialiseerde betekenis hechten. De rede
zelf is als zodanig zuiver en a priori; de voorwaarden waaronder zij
praktisch wordt, zijn bij de niet met een heilige wil begiftigde mens soms
van empirische aard. Er bestaat dan ook geen contradictie tussen Kants
ene opmerking waarin de moraal tot het zuivere kennen gerekend wordt
en zijn andere uitspraak dat de moraal wegens haar niet-zuivere aard
buiten de transcendentale filosofie valt. We zullen zien dat beide invals-
hoeken op de moraal terugkeren in het ervaringsbewijs voor de prakti-
sche vrijheid.

De speculatieve vragen naar de vrije wil, de onsterfelijkheid van de
ziel en naar het bestaan van God zijn niet theoretisch te bean twoorden
en kunnen alleen in een praktische samenhang zinvol beantwoord wor-
den. Voor wat de vrije wil betreft, blijkt dit uit hetgeen we een erva-
ringsbewijs voor onze praktische vrijheid kunnen noemen: "Wir erken-
nen ... die praktische Freiheit durch Erfahrung, als eine von den Natur-
ursachen, namlich eine Kausalitat der Vernunft in Bestirnmung des
Willens, indessen dass die transzendentale Freiheit eine Unabhangigkeit
dieser Vernunft selbst (in Ansehung ihrer Kausalitat, eine Reihe von Er-
scheinungen anzufangen,) von allen bestimmenden Ursachen der Sin-
nenwelt fordert, und sofern dem Naturgesetze, mithin aller moglichen

178) KdrV A 806 = B 834.
179) KdrV A 818 = B 846.
180) O.a. KdrV B xxv,A 43 = B 61, A 305 = B 362, A327f = B 384f, B 421, B

424, A 633 = B 661, A 796ff = B 824ff, A 804 = B 832, A 807ff = B 835ff,
A 818 = B 846, A 841 = B 869; GMS IV 391, 395, 452, 454, 456f, 463.
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Erfahrung, zuwider zu sein scheint, und also ein Problem bleibt."'?',
Het ervaringsbewijs draagt niet bij aan onze theoretische kennis van de
vrijheid, veeleer is het zo dat we op grond van de ervaring de werkelijk-
heid van onze praktische vrijheid erkennen. Voor Kant is al hetgeen
door vrijheid mogelijk is praktisch'?', Wat deze vrijheid is, kan ver-
staan worden vanuit een onderscheiding tussen de voorwaarden waaron-
der we onze willekeur of keuzevrijheid kunnen uitoefenen. We kunnen
kiezen voor de verwerkelijking van de door onze zinlijkheid voorgestelde
doelen; in dit gevallevert de rede pragmatische regels voor de coordina-
tie van doel-middel verhoudingen en zij heeft daarin tevens een regula-
tieve betekenis voor zover zij de eenheid tussen de daartoe strekkende
empirische regels bewerkstelligt. Dit pragmatische perspectief op onze
keuzevrijheid impliceert het besef te kunnen kiezen voor doelen welke
geheel zuiver en a priori door de rede voorgesteld worden. Hoezeer
Kant de praktische vraagstelling van de theoretische wenst te onder-
scheiden, blijkt uit zijn benadrukking dat hij de keuzevrijheid in prakti-
sche en niet in transcendentale zin verstaat. Vrijheid in de laatste bete-
ken is van het woord is zelf een probleem v~~r de rede. Kant geeft een
indeling van het praktische vrijheidsbegrip welke niet principieel ver-
schilt van die welke hij in verband met de antinomieenleer gegeven
heeft. In praktische zin betekent vrijheid dat ons vermogen te kiezen
van zinlijke drang en neiging onafhankelijk is. Onze keuzevrijheid heet
zinlijk voor zover zij door de zintuiglijkheid beinvloed wordt en ze heet
dierlijk indien ze door neigingen gedetermineerd kan worden'f". In
strikte zin is onze willekeur vrij te noemen wanneer zij door de rede
bepaald wordt.

Forschner"? wijst er op dat Kants onderscheiding van vrijheid in
transcendentale en in praktische zin geen buitenwerkingstelling van het
transcendentale impliceert. Met deze onderscheiding zou Kant slechts te
kennen geven dat de discussie omtrent vrijheid niet in verband met ons

181) KdrV A 803 = B 83l.
182) KdrV A 314 = B 371, A 800 = B 828, A 802 = B 830.
183) KdrV A 802 = B 830, cf. A 534 = B 562: "Die menschliche Willkur ist

zwar ein arbitrium sensitivum, aber nicht brutum, sondern liberum, weil
Sinnlichkeit ihre Handlung nicht notwendig macht, sondern dem Mensch
ein Vermogen beiwohnt, sich, unabhangig von der Notigung durch
sinnliche Antriebe, von selbst zu bestimmen.", cf. MSR VI 213f.

184) Forschner, M., Gesetz und Freiheit, pp. 161-187.
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kenvermogen, maar in relatie tot ons vennogen te begeren gevoerd dient
te worden'f", We zouden hieraan willen toevoegen dat het bij Kant
juist om het onderscheid zelf tussen dit vermogen te begeren en het
redelijke gaat. Op het vlak van het zuiver praktische komt de mogelijk-
heid van een redelijke verhouding tot ons natuurlijke strevingsleven naar
voren'f", Forschners opmerking over het vermogen in verband waar-
mee de vrijheid begrepen dient te worden, zullen we nader in het licht
stellen. In zijn interpretatie worden Kants opvattingen over het prakti-
sche en de wil begrepen vanuit Kants begrip van substantie.

In theoretisch opzicht vermogen we in te zien dat de vrijheidsgedach-
te in ieder geval niet op logische wijze strijdig is met natuurnoodzake-
lijkheid; binnen dit perspectief is dat tevens het laatste dat we hierover
kunnen zeggen. De structuur van ons kennen kan a priori geanalyseerd
worden vanuit een reflectie op hetgeen ons in materiele zin in de aan-
schouwing als een veelvoudigheid gegeven is door de krachten welke een
alteriteit op ons uitoefent'?', Ret innerlijk van dit op ons inwerkende
blijft ons verborgen'f". Dit geldt evenzeer voor hetgeen we van ons-
zelf innerlijk kunnen kennen. Onze innerlijke ervaring is als zodanig
slechts door een uitwendige ervaring mogelijk't"; de voorstellingen
van de uitwendige zin vormen de "eigentliche Stoff' van de innerlijke
zin"". Echte kennis is aIleen door de bemiddeling van onze lichame-
lij~eid mogelijk; onze kennis van onszelf als subject is slechts mogelijk

185) Forschner, o.c., p. 18I.
186) Vergelijk onze weergave van Hoffes analyse van het moderne wilsbegrip in

§ 1.4.
187) KdrV A 265 = B 321. De analyse die we laten volgen, kan voor een ge-

deelte teruggevonden worden in Der Streit der Fakultiiten waarin Kant, met
kritische distantie, een aan zijn eigen inzichten verwante gedachtengang van
zijn tijdgenoot Wilmans weergeeft. We menen dat de eventuele bezwaren
die Kant tegen Wilmans' opvattingen zou kunnen inbrengen onze duiding
niet raken. Vergelijk SdF VII 69-75.

188) KdrV A 277 = B 332: "Die Materie ist substantia phaenomenon. Was ihr
innerlich zukommt, suche ich in allen Teilen des Raumes, den sie ein-
nimmt, und in allen Wirkungen, die sie ausiibt, und die freilich nur immer
Erscheinungen ausserer Sinne sein konnen. Ich habe also zwar nichts
Schlechthin- sondern lauter Komparativ-Innerliches, das seiber wiederum aus
iiusseren Verhaltnissen besteht", onze cursivering. Vergelijk A 285 = B 34I.

189) Zie KdrV B 278f i.v.m. de weerlegging van het idealisme.
190) KdrV B 67.

/
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binnen een reflectie op de kenrelatie welke we als redelijke en lichame-
lijke wezens met een op ons inwerkend object onderhouden. Deze post
res reflectie dwingt ons te onderscheiden tussen datgene wat als zinlijk
gegeven gekend wordt en datgene wat op grond van een principe gekend
wordt. Het bewustzijn van onze spontaniteit stelt ons niet in staat tot het
kennen van het innerlijk der dingen. Nu doet het transcendentale vrij-
heidsbegrip, begrepen als het vermogen een toestand in de wereld van-
zelf te laten beginnen, een beroep op het innerlijk van de dingen en van
onszelf. Op dit vlak is zoals gezegd geen kennis mogelijk. Bovendien
moet opgemerkt worden dat de spontaniteit van het kennen niet als
zodanig gelijkgesteld mag worden aan de spontaniteit welke ons als een
innerlijke bepalingsgrond tot het stellen van handelingen beweegt. De
praktische vrijheid, begrepen als het vermogen vanuit een motief te
handelen, berust op de laatst genoemde innerlijke bepalingsgrond. Deze
grond moet dan op een andere dan theoretische wijze toegankelijk zijn;
Kant kent deze toegang uit de traditie van het klassieke rationalisme.

Leibniz verstaat onder substantie een "Etre capable d'Action'"?",
een zijnde dat tot handelen in staat is waarbij "L'Action du principe
interne qui fait le changement ou le passage d'une perception a une
autre, peut etre appelle Appetition ..."192). Deze interne activiteit van
een monade met zijn "denomination intrinsique't'f" is een neiging,
streving of begeerte. Dit element van Leibniz' wijsbegeerte keert terug
in Kants metafysisch begrip van leven'?". Kants levensbegrip sluit aan
bij zijn gedachte van het praktische als de intentie iets werkelijk te rna-
ken. Volgens Forschner wordt het object van de object-subject relatie
vanuit de kracht van het handelende subject begrepen: "Leben beinhaltet

191) Leibniz, G.W., Principes de la Nature et de la Grace [andes en Raison, § 1.
192) Leibniz, Monadologie, § 15.
193) O.e., § 9.
194) MAN IV 544: "Leben heisst das Vermogen einer Substanz, sich aus einem

inneren Pricip zum Handeln, einer endlichen Substanz, sieh zur
Veranderung, und einer materiel/en Substanz, sieh zur Bewegung oder
Ruhe ais Veranderung ihres Zustandes zu bestimmen. Nun kennen wir
kein anderes inneres Prineip einer Substanz, ihren Zustand zu veranderen,
als das Begehren und uberhaupt keine andere innere Thatigkeit ais Denken
mit dem, was davon anhangt, Gefiihl der Lust oder Unlust und Begierde
oder Willen. Diese Bestimmungsgrunde aber und Handlungen gehoren gar
nieht zu den Bestimmungen der Materie als Materie. Also ist alle Materie
als soIche leblos.", cursief van Kant. Cf. MSR VI 211.



138

einen handelnden Bezug zum Anderen, dergestalt, dass die Anderung
des Gegebenen (het object, W.P.) seine wirkliche Verwandlung einer
tatigen Kraft der lebendigen Substanz und den Zielen dieser Substanz
verdankt.t'?". In tegenstelling tot het louter rnateriele dat slechts van
buiten af beinvloedbaar is, kan het levende zich innerlijk tot verandering
bewegen. Nu is het zo dat ook in verband met het kennen van een in-
nerlijkheid gesproken kan worden. Zo zijn de subjectief-spontane acten
van verbinden, krachtens welke een aanschouwelijk gegeven menigvul-
digheid als eenheid begrepen kan worden, als een innerlijke bepaling
van het kennende subject te begrijpen. Maar deze bepaling zet niet aan
tot een praktische handeling. In het antwoord op de vraag naar hetgeen
een innerlijke bepalingsgrond tot het stellen van een praktische hande-
ling kan zijn, blijkt dat daarbij gevoel noodzakelijk is!%). Zonder een
willen dat het karakter van een begeren heeft, komt geen praktische
handeling tot stand. De innerlijke bepalingen waarvan in verband met
het kennen sprake kan zijn, hebben als zodanig niet het karakter van
krachten welke een verandering in een object teweegbrengen. Ze zijn
noodzakelijke vooronderstellingen die verklaren onder welke voorwaar-
den iets voor ons dit ene object kan zijn; ze zijn geen beschrijvingen van
de reele toedracht in het innerlijk van het kennend subject.jHet.begrip
van de synthesehandeling heeft bij Kant dan ook niet de status van een
feitelijk voltrokken daad. Een praktische daad vereist iets dat als zoda-
nig geen enkele bijdrage levert aan de constitutie van een object als
object, maar dat ons er nochtans toe brengt het voorgestelde werkelijk
te willen maken: begeerte. Eerst de begeerte is in de volle zin van het
woord innerlijk te noemen; ze is slechts op het subject betrokken.

Dit speelt een rol in de samenhang waarbinnen Kant het wilsbegrip
in zijn Kritik der praktischen Vemunft en zijn Metaphysik der Sitten
plaatst'?". Kant opent de eerste sectie van de inleiding van het laatst-
genoemde werk met de stelling volgens welke de begeerte ons vermogen
is door onze voorstellingen oorzaak te zijn van het object van die voor-
stellingen. Het leven wordt door Kant opgevat als het vermogen over-
eenkomstig deze voorstellingen te handelen. De gevoelens van lust en
onlust zijn niet op een object, maar slechts op een subject betrokken en
zijn dus innerlijk aan dat subject eigen. Voor zover de lust met het ver-

195) Forschner, O.C., pp. 181f, onze cursivering.
196) Zie onze weergave van Henrichs analyse in § 2.3.
197) KdpV V 9n = A 15n; MSR VI 211ff.

/
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mogen te begeren noodzakelijk verbonden is, is deze lust een praktische
lust; deze praktische lust is een lust niet zozeer in het object als wel in
de existentie van het voorgestelde object. Wanneer deze lust in de exis-
ten tie van het object ontbreekt, spreekt Kant van een contemplatieve
lust, smaak of een "unthatiges Wohlgefallen". Indien de praktische lust
het vermogen te begeren zelf bepaalt, wordt zij zelf begeerte genoemd.

Vanuit het gezichtspunt van het belang dat we in een begeerte of in
de lust stellen, kan onderscheiden worden tussen het belang in de nei-
ging en een zedelijke interesse. In het eerste geval gaat de lust vooraf
aan de bepaling van het begeervermogen tot een voorwerp; in het geval
van de zedelijke interesse is de lust een gevolg of in elk geval volgend
op de wilsbepaling. Het gaat Kant hier dus niet zonder meer om het
begeervermogen op zichzelf, maar evenzeer om de verhouding van het
vermogen te begeren met de wil en het verstand, welke samen met de
gevoelens van lust en onlust tot de innerlijke activiteiten van een leven-
de substan tie behoren'?". Deze samenhang komt tot uitdrukking in
Kants begrip van een "begeervermogen volgens begrippen'"?". Hieron-
der verstaat Kant het vermogen naar willekeur te handelen of niet te
handelen. De bepalingsgrond tot het al dan niet stellen van de handeling
ligt hierbij.in het begeervermogen zelf en niet in het object. Het begeren
volgens begrippen heerrhet- karakter van een redelijke wilsbepaaldheid
en omvat zo de mogelijkheid ons op grond van redelijke motieven tot
handelen te bewegen. Doorslaggevend is dat het begeervermogen zelf de
bepalingsgrond van de handeling is. Er is natuurlijk weI een verband
tussen de begeerte en het verstand; maar het ~et verstand dat
ons tot het stellen van een handeling beweegt.

Het belang van Forschners analyse -voor onze studie ligt ten eerste
besloten in zijn poging vanuit een substantiebegrip te tonen dat vragen
omtrent onze vrijheid in verband met onze wil en niet primair in ver-
band met ons vermogen te den ken gesteld dienen te worden. Hij laat
zien dat onze mogelijkheid vanuit een innerlijk principe handelingen te
stellen niet gelijkgesteld kan worden aan de spontaniteit van het denken.
Zonder de wil en het begeren komt geen praktische handeling tot stand.
Het "begeervermogen volgens begrippen" is om zo te zeggen geen
"begeervermogen onder begrippen". We kunnen dit aan de hand van een

198) MAN IV 544, cf. MSR VI 211, Traume II 3270, Metaphysik L I XXVIII
247f, 285.

199) MSR VI 213.
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voorbeeld toelichten. De formulering "ik wil iets" bevat minstens twee
elementen. Als we de nadruk op het gewilde iets leggen, heeft het willen
de betekenis van onze willekeur of keuzevrijheid. Het wilsaspect van dit
willen van iets wordt evenwel niet door de begrippelijke inhoud van het
gewilde iets voortgebracht; het willen is geen willen "onder begrippen" of
"op grond van begrippen". Binnen het "ik wil iets" is iets aanwezig dat als
zodanig op geen enkele voorstelling van het verstand te herleiden is. We
bedoelen hier het wilsaspect als zodanig; het gaat ons om het "ik wil
iets" dat altijd mijn willen is en dat bij Kant als de wil begrepen dient te
worden. Dit wilsaspect is zonder grond in iets anders en is van elk ver-
standelijk begrip onafhankelijk. Onze vrijheid moet derhalve vanuit dit
wilsaspect verstaan worden'?".

Ten tweede is Forschners verwijzing naar Kants levensbegrip voor
ons van belang. Het leven is, zoals we gezien hebben, het vermogen van
een substantie zich innerlijk op grond van een principe tot handelen te
bewegen. We willen een verband leggen tussen dit begrip van leven en
het hoofdstuk over de kanon der zuivere rede. Meer specifiek zullen we
laten zien hoe in deze tekst impliciet de gedachte van een [even als een
geheeZ wijsgerig doordacht wordt. De kanon is een beginsel dat door de
zuiver praktische rede opgesteld wordt, maar dat op al onze.wilsbesehik-
kingen, dus ook op die welke van _empirisehe---aarozijn, toegepast kan
worden. Het begrip van het leven als een geheel ligt naar onze mening
besloten in Kants begrip van maximen. Met Hoffe interpreteren wij een
maxime als de meest uiteindelijke motivatiestructuur van ons handelen.
Wanneerwe.nnal onze maximen in een ordening zouden onderbrengen,
geven we daarmeetekennen wat voor soort leven we wensen te leiden.
In deze ordening van maximen Isergens een plaats ingeruimd voor de
categorische imperatief. We willen laten zien hoe de kanon gebruikt kan
worden om te beoordelen of wij op grond van onze ordening van
maximen waardig zijn gelukkig te worden.

4. Het leven als een geheel
Binnen het kanonhoofdstuk herhaalt'?" Kant de eerder besproken
vrijheidsbegrippen van arbitrium liberum en brutum. We hebben al
gezien dat voor Kant al hetgeen als grand dan wel als gevolg met de

200) We zullen in het volgende hoofdstuk laten zien dat Kant met de zelfstan-
digheid van de wil afstand van de rationalistische substantieleer neemt.

201) KdrV A 802 = B 830.

/
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vrije willekeur samenhangt praktisch heet. Hij neemt in dit geval dus
zijn uitgangspunt in de willekeur of keuzevrijheid en niet in de wil. We
moeten daarom concluderen dat het hem in dit verband niet om de
zuivere zedelijkheid als zodanig te doen is; het hoogste morele principe
kan slechts vanuit de wil verstaan worden. Het is ook niet de transcen-
dentale vrijheid, welke als ratio essendi aan de morele wet ten grondslag
ligt2(2),maar het is de praktische vrijheid als willekeur of keuzevrijheid
waarvan de werkelijkheid in de ervaring bewezen wordt. Men moet
bedenken dat in het "ik wil iets" met de voorstelling van het "iets" altijd
al een vorm van ervaring gegeven is. Voor Kant is het ervaringsbewijs in
eerste instantie niets meer dan een toelichting bij het begrip van onze
keuzevrijheid.

Ret ervaringsbewijs zelf bestaat in ons feitelijk weten dat onze wille-
keur niet geheel en al door neigingen van een bepaald moment in ons
leven bepaald wordt. We kunnen immers door onze voorstellingen van
hetgeen op termijn nuttig dan wel schadelijk is, afzien van een onmidde-
lijke behoeftebevrediging. Dit negatieve begrip van de vrije willekeur is
te onderscheiden van het positieve begrip daarvan als het vermogen van
de rede zich vanuit zichzelf tot handelen te bewegen. Men kan zich
natuurlijk afvragen welk verband tussen deze twee begrippen bestaat; zo
zou men het positieve begrip tot de grond van het negatieve kunnen
verklaren. Hiermee schieten we niet veel op; een dergelijke ordening
verklaart niet wat deze grond inhoudelijk: gesproken is. De mogelijkheid
van het afzien van het nastreven van behoeften is in elk geval een moge-
lijkheid van de wetgevende rede. Of deze rede in haar wetgeving niet
zelf bewogen wordt door iets dat tot de natuur gerekend zou moeten
worden, wordt door Kant als een zuiver speculatieve vraag terzijde ge-
schoven'?", Voor hem telt binnen de sfeer van het praktische slechts
de mogelijkheid dat de rede een voorschrift geeft. Dat aan de rede
causaliteit toekomt, blijkt, zoals Kant al eerder vastgesteld heeft, uit de
imperatieven "welche wir in allem Praktischen den ausiibenden Kraften
als Regeln aufgeben.v.P?

De praktische ervaring van onze vrijheid betekent dat we weten zo-
wel op grond van materiele motieven als krachtens de morele wet daden
te kunnen stellen. We zijn dus niet gebonden aan momentane of episo-

202) KdpV V 4n = A 5n.
203) KdrV A 803 = B 831.
204) KdrV A 547 = B 575.
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dische toestanden van onze zinlijkheid en daarmee opent zich naar onze
mening een eerste toegang tot het begrip van een leven als een geheel.
In een aantal stappen zullen we dit bespreken.

In negatieve zin weten we dat we vrij zijn voor zover we niet door de
neigingen van een bijzonder moment bepaald worden, in positieve zin
weten we dat we vrij zijn voor zover we op grond van een principe onze
handelingen een bepaalde vorm geven. Het positieve begrip van vrijheid
maakt het ons mogelijk ons leven zo in te richten dat we vanuit het
geheel van de situatie waarin wij verkeren onze handelingen bepalen.
We orienteren ons dan op hetgeen "... in Ansehung unseres ganzen
Zustandes begehrungswert, d.i. gut und niitzlich iSt."20~.De verwijzing
naar het nuttige betekent dat Kant hier niet per definitie een moreel-
goede actor beoogt, maar veeleer een willekeurige alledaagse mens
bedoelt. Deze mens kan op redelijke wijze vanuit het geheel van zijn
situatie kiezen voor hetgeen hem begerenswaardig lijkt te zijn. Maar
welke keuze hij ook zal maken, de ene keuze zal andere mogelijkbeden
tenietdoen; naar onze mening vinden we hier een redelijke overweging
waarin impliciet al een keuze voor een bepaald soort leven gemaakt
wordel6). Ook Heimsoeth wijst er op dat de praktische interesse van
de rede hierin gelegen is dat de mens de opgave heeft zijn leven en zijn
wereld een bepaalde gestalte te geven'?". Maar, we zullen dit dadelijk
bespreken, ons thema van het leven als een geheel treffen we bij Kant
eerst in volle kracht aan wanneer de redelijke keuze vanuit het geheel
der situatie verbonden wordt met het begrip van gelukwaardigheid.

Wanneer we een redelijke keuze maken vanuit het geheel der situatie
waarin we ons bevinden, orienteren we ons al op een nieuwe situatie
waarin we het nastrevenswaaardige zouden kunnen ontvangen en waarin
dus ons geluk gerealiseerd zou zijn. De redelijke keuze waarover Kant
in dit verband spreekt, is niet noodzakelijk een moreel-goede keuze: de
redelijkheid zou immers ten dienste gesteld kunnen worden van een
afweging tussen twee concurrerende pathologische motieven. Maar ook
dit betekent dat we onze praktische vrijheid gebruikt hebben en hierop
kunnen we op objectieve wijze moreel beoordeeld worden. De mens

205) KdrV A 802 = B 830.
206) Vergelijk Praktische Philosophie Herder XXVII 44: "Da unser Leben ein

Ganzes im Dasein ist: so kann nicht ein Stuck dem andern aufgeopfert
werden ... Ein Stuck opfre man nicht dem Ganzen auf.".

207) Heimsoeth, H., Transzendentale Dialektik, p. 751.
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kent immers de morele wet en Kant stelt vast dat "Unser ganzer Le-
benswandel" aan zedelijke maximen onderworpen dient te zijn2(8). Hoe
komt nu deze overgang van het geheel der situatie naar onze levensloop
tot stand?

We menen dat Kants begrip van gelukwaardigheid hier van belang is.
In dit begrip ligt de nadruk op de waardigheid gelukkig te zijn: deze
waardigheid kan ons ook toekomen indien wij door een speling van het
lot nimmer gelukkig zuilen zijn. Zoals gezegd, kan het subjectieve ge-
bruik van iemands vrijheid objectief moreel beoordeeld worden. In die
beoordeling maken we gebruik van de praktische idee van de morele
wereld. In dit idee der morele wereld wordt van elke menselijke zwak-
heid geabstraheerd; zij is de wereld zoals die in perfecte overeenstem-
ming is met alle morele wetten. We kunnen ons begrip der morele we-
reld door de praktische rede op de zinlijke wereld betrekken en zo
vormt deze idee een norm voor het gebruik van onze vrijheid: als we
weten goed te handelen, maar ons nochtans in de zinlijke wereld geen
geluk als beloning voor de morele kwaliteit van ons handelen ten deel
yah, kunnen we onze gelukwaardigheid toch met de idee van de morele
wereld denken. Kant heeft hier overigens niet zonder meer de moreel
goede actor op het oog, maar een willekeurige mens die naar eigen
goeddunken zijn vrijheid gebruikt. Deze vrijheid wordt door Kant ver-
staan als hetgeen we juridische vrijheid genoemd hebben: de keuzevrij-
heid in voiledige systematische eenheid met zich en met de vrijheid van
anderen. Die vrijheid staat natuurlijk wel onder de morele wet. Maar
iemand die de morele wet kent, leidt niet op grond van zijn kennis
aileen al een moreel leven zoals ook iemand die de stelling van Pytha-
goras kent niet daarom al een leven als wiskundige wil leiden. Het gaat
hier om het handelen van de mens; de mens handelt niet omdat hij iets
weer, maar omdat hij aan een of andere behoefte tegemoet moet komen.
De gelukwaardigheid die iemand toekomt, wordt bepaald door de wijze
waarop hij het zedelijk principe in zijn beweegredenen betrekt. Met de
gedachte van de morele wereld als een ideaaltype kan hij beoordelen in
hoever hij het door hem nagestreefde geluk waardig is. De kanon der
zuiver praktische rede luidt daarom: handel z6, dat je waardig wordt
gelukkig te zijn2(9). Nu is gelukwaardigheid'?" een begrip dat naar

208) KdrV A 812 = B 840.
209) KdrV A 808£ = B 836f.
210) KdrV A 806 = B 834.
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een dispositie verwijst en niet naar een feitelijke situatie. Als we zeggen
dat een glazen ruit breekbaar is, bedoelen we niet naar een feitelijk
brekende ruit te verwijzen. We zeggen dan slechts dat die ruit, ook al
zal hij feitelijk nooit breken, gebroken kan worden. Onze gelukwaardig-
heid is weI op eike concrete situatie van ons leven betrokken, maar kan
niet tot een bijzondere situatie gereduceerd worden: zij is op ons leven
ais een geheel betrokken. Een misdadiger die in zijn gehele Ieven slechts
eenmaal een moreel goede daad zou stellen, zou in Kants ogen bitter
weinig aanspraak op gelukwaardigheid kunnen maken. Omgekeerd zal
een moreel goede persoon die een enkele keer in strijd met de morele
wet gehandeld heeft, niet terstond zijn geIukwaardigheid verliezen. Onze
gelukwaardigheid is geen beioning voor een enkele daad, maar komt ons
toe op grond van het soort van leven dat we leiden: op grond van de
manier waarop we de morele wet in onze motieven tot handelen betrek-
ken. In uiteindelijke zin betekent dit naar onze mening dat dit betrek-
king heeft op de meest fundamentele keuzes die we in ons leven maken,
de keuzes die bepalen hoe de rode draad van ons leven er uit zal zien.
Dit is wat we met het begrip van het leven als een geheel bedoelen; we
zullen enkele interpretaties waarin aan ons thema aandacht geschonken
wordt, nader beschouwen.

Ten eerste noemen we die van Hoffe, Zijn analyse is een duiding van
het maximebegrip in de tweede kritiek en heeft een verheldering van de
betekenis van de categorische imperatief voor de metafysica der zeden
tot doel. We kunnen de categorische imperatief op onze feitelijke daden
toepassen; we hanteren deze imperatief dan in de sfeer van het recht. In
de sfeer van de deugd of meer in het algemeen vanuit het gezichtspunt
der ethiek liggen de zaken ingewikkelder: daar wordt de de categorische
imperatief niet op onze dad en, maar op onze maximen betrokken en
daarenboven zijn deze maximen niet rechtstreeks, maar indirect door de
praktische regels met onze daden verbonden. De maxime zelf, waarop
we dus de morele wet toepassen, is een praktische grondregel welke een
subjectieve, maar nochtans algemene wilsbepaling uitdrukr'!", Hoffes
these is dat een maxime betrekking heeft op onze meest algemene mo-
tieven tot het stellen van een handeling; hij noemt een maxime ook wel

211) KupV V 19 = A 35; cf. KdrV A 666 B 694; GMS IV 400n, 421n; MSR
VI 225.
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de motivatiestructuur van het handelerr'!". We kunnen deze motivatie-
structuur opvatten als de algemene gedragslijn die we subjectief voor
ons eigen leven gekozen hebben. Binnen de opzet van onze studie mo-
gen we afzien van de wijze waarop Hoffe de kritische intentie van zijn
interpretatie, de verheldering van het verband tussen de categorische
imperatief en een maxime in de ethiek, verwerkelijkt. Voor ons is
slechts van belang dat Hoffe Kants begrip van maximen zo opvat dat zij
ons een inhoudelijke orientatie+" op de menselijke praxis bieden; ze
drukken als onze meest fundamentele wilsbepalingen de eigen aard van
onze levensstijl uir'!". Een maxime drukt bijvoorbeeld ons subjectieve
wilsbesluit uit dat we in heel ons leven zuilen pogen mensen in nood te
helpen. Op geen enkele wijze valt uit dit besluit af te leiden welke con-
crete daden we, in het geval dat het leven ons in de nabijheid van een
hulpbehoevende plaatst, te steilen hebben. Maar een maxime vormt wel
de intentionele anticipatie op dergelijke situaties; zonder de feitelijke
ervaring van de situatie waarin we ons geplaatst weten, is het onmogelijk
de "praktische regels" welke "onder de maxime staan" te specificeren.
Ons [eitelijk leven kunnen we nimmer geheel overzien, maar met onze
maximen brengen we wel een rode draad in ons leven aan en het is in
deze subjectieve zin dat we mogen zeggen dat de maximen ons een
bee1d van ons leven als een geheel geven. Hoffes analyse is verwant aan
die van Plat. Ook in het geval van diens interpretatie kunnen we afzien
van de kritische inzet van zijn studie. Binnen een onderzoek naar "de
eerste subjectieve grond van alle slechte maximen='" wijst Plat er op
dat deze eerste grond niet in de sfeer van de zintuiglijkheid gezocht kan
worden. Dat dit plausibel is, voIgt onmiddelijk uit het gegeven dat er
vanuit een zinlijke en dus natuurlijke grond van om het even welke

212) Roffe, 0., Kants kategorischer Imperativ als Kriterium des Sittlichen,
p. 100. In Metaphysik Dohna XXVIII 678 wordt een maxime als de proposi-
tio maior van een praktisch syllogisme omschreven. Zie tevens Metaphysik
Herder XXVIII 95.

213) Roffe, o.c., p. 89.
214) Roffe, o.c., p. 90f: "... in ihnen (wird) ausgesprochen, was fur ein Mensch

man sein will: jemand, der gesund, der riicksichtsvoll oder riicksichtslos,
rachsiichtig oder grossmiitig, hilfsbereit oder gleichgiiltig lebt ... Maximen
beinhalten die Art und Weise sein Leben als ganzes zu fuhren, bezogen auf
bestimmte Grundaspekte und allgemeine Situationstypen des Leben: bezo-
gen auf Beleidigungen, Hilfsbedurftigkeit usf.", onze cursivering.

215) Plat, J., Ret radicale kwaad en de bekering bij Kant, p. 94, cursief van ons.
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maxime geen moreel probleem kan ontstaan. De bedoelde grond moet in
een door de mens vrij aangenomen en gehuldigde maxime liggen; eerst
dan kan de mens moreel verantwoordelijk voor zijn daden zijn. Aan elke
goede of slechte daad gaat een maxime vooraf als iets dat zelf geen
daad is. Niettemin moet het aannemen van een maxime een eigen vrije
daad van de mens zijn. Plat laat zien hoe Kant aan dit probleem ont-
komt door een dubbele betekenis toe te kennen aan het begrip van de
eigen vrije daad'!". Enerzijds, aldus Plat21

7), is de daad een wilsdaad
waardoor de mens een beginsel voor zijn gehele leven aanneemt als zijn
hoogste beginsel. Anderzijds zijn er die wilsdaden waarmee de mens vrij
reageert op een concrete situatie. Voor Kant is nu het hoogste beginsel
de formele grond''" van onze reactie op een concrete situatie; Plat
spreekt over de hoogste maxime als de hoogste bepaling van onze le-
venswandef'"? .

De analyses van Plat en Hoffe hebben onze instemming. Zij themati-
seren in feite het begrip van de wetgever binnen de morele praxis. We
willen hier nog enkele opmerkingen maken over de betekenis van de
kanon voor het begrip van een leven als een geheel. Duidelijk is dat de
huldiging van een bepaalde ordening van maximen een specifiek soort
praxis in het persoonlijk domein van de mens mogelijk maakt. Op dit
vlak zijn de hedonist en degene die de categorische imperatief tot zijn
hoogste beginsel maakt niet te onderscheiden. Voor de hedonist geldt
immers dat diens genotsstreven de eerste formele grond van al zijn
reacties op een concrete situatie is; ook hij leeft zijn leven als een ge-
heel. Maar met behulp van de kanon kan objectief de gelukwaardigheid
van zijn praxis beoordeeid worden. We mogen hier van een transcenden-
taal gezichtspunt op de praxis spreken: de a priori principes daarvan
worden in de vorm van iets objectiefs gedacht en wel met behulp van de

216) Vergelijk ReI. VI 31: "Es kann aber der Ausdruck von einer That uber-
haupt sowohl von demjenigen Gebrauch der Freiheit gelten, wodurch die
oberste Maxime (dem Gesetze gemass oder zuwider) in die Willkur aufge-
nommen, als auch von demjenigen, da die Handlungen selbst (ihrer Mate-
rie nach, d.i. die Objecte der Willkur betreffend) jener obersten Maxime
gemass ausgeubt werden.".

217) Plat, o.c., p. 95.
218) ReI. VI 31.
219) Plat, o.c., p. 96.
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onderscheiding tussen formele en materiele wilsbepalingenf". Op het
vlak van de maximen zelf speelt ook een vraagstuk van de ordening van
maxim en: we menen te mogen stellen dat eerst als de morele wet de
hoogste plaats in de ordening heeft, van een systeem van goede maxim en
sprake kan zijn22

l). Wat nu als de categorische imperatief niet die
hoogste plaats in een ordening heeft? Met behulp van de kanon kunnen
we oordelen dat al hetgeen iemand in zijn leven aan geluk verwerft
krachtens maximen die over het morele principe prevaleren niet in een
objectieve zin aan diens gelukwaardigheid bijdraagt. In feite zeggen we
dan op objectieve wijze dat een dergelijk leven in zich moreel verdeeld
is en dus geen eigenlijke morele eenheid vormt. Op dit probleem, hoe
het leven als een geheel een morele of substantiele eenheid kan zijn,
komen we in ons slothoofdstuk terug. Voor het moment keren we terug
naar de ervaring van de praktische vrijheid.

Hoe dient de ervaring waarvan sprake is in het bewijs voor de prakti-
sche vrijheid begrepen te worden? We zullen een aantal interpretaties
beproeven en herinneren aan Plats kritiek op Kant als zou onze denker
niet over afdoende middelen beschikken om het niet-empirische karak-
ter van deze morele ervaring tot uitdrukking te kunnen brengenf".
Plat verwijst met name naar de ervaring van ons eigen bestaan welke
Kant in wijsgerig opzicht niet voldoende zou hebben kunnen verant-
woorden. Welnu, deze aandacht voor de ervaring van ons eigen bestaan
staat centraal bij een aantal commentatoren. We merken nog eens op
dat de ervaring welke onze praktische vrijheid bewijst, gelegen is in ons
bewustzijn dat we in ons handelen niet geheel en al door neigingen en
behoeften bepaald worden. In de interpretatie van Heimsoeth over-
heerst een ontologisch of zo men wil een kenmetafysisch perspectief;
Gueroult brengt een psychologische invalshoek naar voren. Aan de hand
van duidingen door Forschner en Heidemann zullen we enkele eigen
gedachten ontwikkelen.

220) En dit is natuurlijk niet aileen een objectieve beoordeling van de keuze
voor een soort leven in termen van gelukwaardigheid, maar tevens een
antwoord op de vraag of deze mens goed dan wel slecht is, cf. ReI. VI 36:
"Also muss der Unterschied, ob der Mensch gut oder bose sei, nieht in
dem Unterschiede der Triebfedern, die er in seine Maxime aufnimmt
(nieht in dieser ihrer Materie), sondern in der Unterordnung (der Form
derselben) liegen: welcher von beiden er zur Bedingung der andern
macht.".

221) Cf. KU V 274, Sommer, M., Identitat im Ubergang: Kant, p. 51.
222) § 1.2.1.
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Heimsoeth begrijpt de bedoelde ervaring als een ervaring van ons
eigen bestaanf". Met deze omschrijving doemt onmiddelijk de vraag
op wiens bestaan dan ervaren wordt. Enerzijds, aldus Heimsoeth, kan
hier geen sprake zijn van het bestaan van een wezen waarvan het empi-
rische karakter geheel onder natuurwetten valt. In dat geval zou van vrij-
heid geen sprake kunnen zijn. Anderzijds kan het hier ook ruet slechts
om het intelligibele wezen van de mens gaan; de transcendentale vrij-
heid welke op dat vlak te localiseren is, blijft ondoorgrondelijk en kan
nimmer ervaren worden. Volgens Heimsoeth kan Kant slechts bedoeld
hebben te verwijzen naar de ervaring van het menselijk bestaan waarin
de mens zich zijn keuzemogelijkheid tussen redelijke motieven en louter
zinlijke prikkelingen en neigingen bewust is. We ervaren dat we wezens
zijn welke niet aIleen door de natuur bepaald wordenf'", We kunnen
dus stellen dat in Heimsoeths interpretatie het wezen dat zijn vrijheid
ervaart zich zowel zijn fenomenale als zijn noumenale karakter bewust
is. Binnen de context van het kanonhoofdstuk is de mens derhalve niet
zozeer een "burger van twee werelden" als wel een wezen dat zijn eigen
mogelijkheden vanuit het onderscheid tussen deze twee werelden er-
vaart. Per definitie is dit een ervaring van de menselijke eindigheid, na-
melijk de wetenschap dat we geen goddelijke heilige wil hebben, maar
nochtans niet met de natuur samenvallen en door haar gedetermineerd
worden. We zijn eerder het wezen dat een begrip van beide uitersten in
ons leven verbinden kan. Heimsoeths duiding heeft onze instemming.
De negatie van de ervaren mogelijkheid handelingen uit motieven te
stellen is niet slechts een ontkenning van onze vrijheid, maar vooral een
loochening van onze menselijke bestaanswijze. De ervaring van onze
praktische vrijheid is dus tevens een affirmatie van onze zijnswijze. Deze
affirrnatie dat onze rede op een of andere wijze oorzaak van ons hande-
len kan zijn, betekent evenwel nog niet dat we reeds daarom al morele
daden kunnen stellen. Voor dit laatste is immers vereist dat de rede niet
zelf door rnateriele oorzaken bewogen wordt.

Gueroult legt, zoals gezegd, de nadruk op een psychisch moment in
de ervaring van onze vrijheid. Hij brengt twee voor ons belangrijke as-
pecten van het ervaringsbewijs naar vorenf", Ten eerste citeert hij

223) Heimsoeth, H., Transzendentale Dialektik, p. 753: "Daseinserfahrung".
224) Heimsoeth, o.c., p. 754.
225) Gueroult, M., Vom Kanon der Kritik der reinen Vernunft zur Kritik der

praktischen Vernunft, p. 435.
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Kant inzake de ideeen welke onder de kanon vallen: die van de (voort-
bestaande) ziel en God. De idee der transcendentale vrijheid valt buiten
de kanon. Het probleem dat deze vrijheid voar de speculatieve rede is,
heeft geen betekenis voor het praktisch gebruik van de rede. Voor de
kanon resten derhalve alleen vragen aangaande Gods bestaan en het
toekomstig leven226l• Het tweede aspect dat Gueroult naar voren
brengt, betreft het ervaringsbewijs. Alleen de vrijheid kan, aldus
Gueroult, een grond of reden zijn de werkelijkheid van het praktisch
gebruik der rede te verdedigen. "Diese Freiheit aber ist nicht die trans-
zendentale Freiheit, welche definitionsgemass unserer Erkenntnis sich
entzieht; vielmehr ist es der freie Wille (oder Kausalitat der Vernunft),
wie er durch psychologische Erfahrung unmittelbar erfasst wird."227).
Dit psychisch moment van de ervaring betreft volgens Gueroult niet de
innerlijke moraliteit van een handeling, maar de "realitas phaenorne-
non,,228)van deze handeling. Het gaat dan om hetgeen de handeling
inhoudelijk gesproken is: zij is gesteld en geen gevolg van een natuuroor-
zaak. Volgens onze commentator moet de transcendentale vrijheid wel
buiten het domein van de kanon vallen daar "... die metaphysische Rea-
Iitat ihres Gegenstandes nicht erfarderlich ist, urn den reinen praktischen
Gebrauch der Vernunft zu ermoglichen.ff".

Onze bezwaren tegen Gueroults interpretatie zijn op twee punten
gericht, namelijk enerzijds zijn benadrukking van het psychische aspect
van de ervaring en anderzijds het gegeven dat hij in zijn duiding het
zuiver praktisch gebruik der rede te onmiddellijk centraal stelt. Wat ons
eerste bezwaar betreft moeten we toegeven dat Gueroult gelukkig niet
bij het psychische stil blijft staan en op hetgeen inhoudelijk ervaren
wordt, wijst. In de ervaring van de praktische vrijheid speelt natuurlijk
een psychisch aspect een rol; dit is evenwel in elke ervaring het geval en
derhalve niet onderscheidend voor het onderhavige geval. We menen
dat in dit verband niet zozeer een beroep op de onmiddellijke en psychi-

226) KdrV A 804 = B 832.
227) Gueroult, o.e., I.e., onze eursivering.
228) Gueroult, o.e., p. 438.
229) Gueroult, o.e., p. 439, onze eursivering. Het vervolg van deze passage luidt:

"Dieser Gegenstand liegt jenseits der Erfahrung und darum konnte das
Problem seiner Realitat nieht die Wirkliehkeit dessen in Frage stellen, was
sieh unleugbar dureh die psyehologisehe Erfahrung als eine Tatsaehe erfas-
se.".
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sche gewaarwording van de praktische vrijheid gedaan moet worden als
wel geattendeerd moet worden op de verschillende wijzen waarop we
ons bestaan in het licht van de praktische vrijheid vermogen te ervaren.
In die ervaring weet de mens dat hij meer is dan aileen een zinlijk-stre-
vend wezen en dat hij als willend-redelijk wezen zijn verhouding tot zijn
eigen strevingsleven kan bepalen. Het gaat om de ervaring van zijn ei-
gen mogelijkheden; eerst een keuze voor hetgeen zich binnen die moge-
lijkheden toont, bepaalt wat het psychische inhoudelijk gesproken zal
zijn. Samenvattend zijn we van mening dat deze gedachte bij Kant zo
begrepen moet worden dat er niet een subject is dat in diens psyche de
praktische vrijheid ervaart, maar vanuit het bewustzijn van zijn vrijheid
moet dit subject zich vanuit zijn eigen mogelijkheden verstaan. Ons
tweede bezwaar hangt intrinsiek met het eerste samen. Binnen de con-
text van het ervaringsbewijs staat voor Kant het morele nog niet als
zodanig centraal. Hier gaat het om de mens die vanuit het geheel van
zijn situatie op het begerenswaardige gericht is, om de mens die in de
sfeer van het recht handelingen stelt. Natuurlijk gaat het Kant zelf om
een objectieve norm, die door de zuivere rede ingezien kan worden en
waarmee we dergelijke handelingen kunnen beoordelen. Dit is evenwel
Kants perspectief en niet noodzakelijkerwijs het perspectief van de mens
die hij in deze context beschouwt. We zien dus dat we naar geheel ande-
re dan morele beweegredenen verwezen worden. Uit puur opportunisti-
sche motieven kan men een keuze voor een bepaald soort leven maken.
Zelfs een dergelijke keuze is evenwel al een vorm van gemotiveerd
handelen; aldus blijkt de rede praktisch gebruikt te kunnen worden en
het is Kant juist om dat inzicht te doen. Zodra het Kant om het zuiver
morele te doen is, gaat het hem om iets dat het empirische en daarmee
ook het psychische onmiddellijk overstijgt. "De zuivere rede bevat ... in
haar morele gebruik principes voor de mogelijkheid der ervaring.r=".
Deze ervaring wordt volgens Gueroult door het bewustzijn van het "sol-
len" geconstitueerd'?". Hierin zien wij een probleem. Gueroult onder-
scheidt hier naar onze mening niet voldoende tussen de ervaring van de
praktische vrijheid en die van zedelijkheid. In het eerste geval gaat het
in een algemene zin over de ervaring van de praktische vermogens van
de rede; in verband met het factum der zuivere praktische rede gaat het
bij Kant evenwel om een specifiek morele ervaring. Omdat Gueroult

230) KdrV A 807 = B 835.
231) Gueroult, O.C., p. 439.
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deze ervaringsvorrnen direct met elkaar verbindt, vat hij de morele erva-
ring in psychische zin op; het bestaan van onze praktische vrijheid ver-
wordt bij hem tot een empitiscb factum'?" van onze wil. Op het vlak
van de ordening van onze maximen is het empirische altijd al overstegen
in de richting van onze rede als a priori wetgevende instantie. Dit wil
echter niet zeggen dat daarmee de moraliteit van de mens bewezen
wordt. Aan een handeling als fenomeen kan niets afgelezen worden om-
trent de bedoelingen waarmee zij gesteld is en daarom strekt het erva-
ringsbewijs slechts tot de mogelijkheid van een handelen in de sfeer van
het recht en de objectieve morele beoordeling daarvan in termen van
gelukwaardigheidf". Het is Kant in eerste instantie slechts te doen
om het gegeven dat we uit motieven kunnen handelen. Vanuit dit gege-
yen kunnen vervolgens vragen gesteld worden aangaande het leven dat
we willen leiden en naar de aard van ons eigen wezen. Men kan, om
met Heidemann"? te spreken, de praktische vrijheid of de morele
wetten niet aanvaarden of poneren zonder zich op enigerlei wijze reken-
schap te geven van een innerlijke ervaring of zelfervaring van de mens
op wie deze vrijheid en principes betrekking zouden hebben.

5. De esthetische symbolisering van het morele en het geschiedsteken
Het ervaringsbewijs stelt ons voor een tweetal problemen. Enerzijds is
er de verhouding tussen de empirische keuze welke we feitelijk maken
en het a priori van de wetgevende rede. Anderzijds dwingt de zelferva-
ring welke zich in elke overweging omtrent onze praktische vrijheid aan
ons opdringt tot een nadere bezinning op de verhouding van het feno-
menale met het noumenale. Het eerste probleem hebben we reeds uit-
voerig besproken. Samenvattend kunnen we stellen dat het ervaringsbe-
wijs een empirisch moment bevat voor zover deze ervaring altijd ge-
paard gaat met de feitelijke keuze al dan niet toe te geven aan neigin-
gen en driften uit ons strevingsleven. Dit empirische moment wordt
nader gespecificeerd door de voorstelling van het bijzondere doel waar-
naar we streven; we mogen in deze zin zeggen dat het empirische mo-
ment gebonden blijft aan een bijzondere episode uit ons leven. De mo-
gelijkheid van deze keuze brengt de gedachte van het leven als een ge-

232) Gueroult, o.c., p. 436, cf. p. 435.
233) Forschner, M., Gesetz und Freiheit, p. 186, n. 130: Heidemann, I., o.c.,

pp. 238, 245f.
234) Heidemann, o.c., p. 237.
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heel met zich mee; we blijken tot a priori wetgeving in staat te zijn.
Vanuit verschillende perspectieven benadrukken zowel Gueroult als Plat
het empirische karakter van Kants ervaringsbegrip. Tegenover deze
duidingen stellen wij dat de eigenlijke discussie over het ervaringsbewijs
niet zozeer de oppositie van empirische en niet-empirische ervaring als
wel de tegenoverstelling tussen een episode uit het leven en het leven
als een geheel dient te betreffen. Door de keuze voor het leven als een
geheel zal telkens onze reactie op een bijzondere situatie bepaald wor-
den, zij het niet in die zin dat hiermee bepaald is welke concrete daden
we zullen stellen. Maar deze daden zullen een uitdrukking zijn van onze
keuze voor een bepaalde levensloop. We menen hiermee, zoals we al
opgemerkt hebben, de diepere redenen gevonden te hebben voor de
plaatsing van het ervaringsbewijs binnen de transcendentale methodenleer
in plaats van bijvoorbeeld in de antinomieenleer. De volledigheidseis
van deze methodenleer keert terug in de gedachte van het leven als een
geheel.

Ons tweede probleem, dat van de verhouding van het fenomenale en
het noumenale, is impliciet aanwezig in de stelling dat de keuze voor het
leven als een geheel ons concreet handelen zal motiveren. Onze innerlij-
ke bepaaldheid wordt in onze empirische betrekkingen uitgedrukt. Nu is
bekend dat Kant ontkent dat we iets vermogen te kennen omtrent de
inwerking van het noumenale op het fenomenale. Ook het noumenale is
zelf onkenbaar+'". Niettemin kan hierover toch meer gezegd worden
dan in eerste instantie mogelijk lijkt. We zullen twee invalshoeken aan
de orde stellen. De eerste daarvan is van ontologische aard err kan in het
werk van Plat aangetroffen worden. Vervolgens beschouwen we een
aantal interpretaties welke als gemeenschappelijk element hebben dat ze
alle een beroep doen op hetgeen we de esthetische symbolisering van het
morele kunnen noemen=".

Plats23
7) interpretatie vertrekt vanuit een poging te ton en dat Kants

theoretische filosofie meer is dan een subjectivistische kenleer en mondt
uit in de stelling dat er niets op tegen is Kants opvattingen terzake te

235) Van de vele malen dat Kant hierop wijst, noemen we alleen KdrV B xx.
Voor een overzicht verwijzen we naar Adickes, E., Kant und das Ding an
sich, pp. 20-27.

236) De betekenis van deze term zullen we in het vervolg toelichten.
237) Plat, J., De harmonie tussen de menselijke geest en de wereld bij Immanu-

el Kant. De inzet van zijn studie blijkt nog eens uit de titel van het vrijwel
gelijktijdig verschenen artikel Inhoever is Kant een agnosticus en een sub-
jectivist.
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duiden als een algemene zijnsleer. De ervaring, aldus Plat, kan eerst tot
stand komen wanneer empirische aanschouwingen onder categorieen
gesubsumeerd worden. Ret is echter niet zo dat elke aanschouwing
onder om het even welke categorie geplaatst kan worden. De aanschou-
wing moet een zekere harmonie met een categorie vertonen; deze har-
monie ligt besloten in een principe van de oordeelskracht volgens welk
de aanschouwing het schema van die categorie in zich dient te verto-
nen238).Dit geeft aanleiding tot de vraag hoe het mogelijk is dat een
aanschouwing een dergelijk schema in zich draagt. In een aantal stapp en
beantwoordt Plat deze vraag. De schematisering vindt plaats in de tijd
welke een welbepaald aantal schema's bevat; de mogelijkheid hiervan
moet begrepen worden vanuit de wijze waarop de tijd-voorstelling zelf
ontstaat. We zullen Plats analyse niet in detail beschouwen en wijzen
slechts op zijn conclusie dat de tijd-voorstelling ontstaat vanuit de wijze
waarop het verstand de categorieen in de a priori menigvuldigheid van
de zinnen neerlaat; dit geschiedt zo dat daarmee "een voorstelling van
de natuur als zodanig ontstaat waarbinnen wij aile a posteriori-gegevens
begrijpen en opnemen.F". Ret echt ontologische element van de har-
moniegedachte ligt besloten in wat Plat de transcendentale affectie
noemt: de dingen in zich, die we niet kunnen kennen, maar die we wel
kunnen denken, werken in op het subject en uit deze inwerkingen volgen
de zinlijke indrukken als resultaar''?', Deze inwerking doet Plat uitein-
delijk concluderen dat "... wij hebben moeten voorondersteilen, dat de
verschijningen reeds gegroepeerd zijn - om zo te zeggen - voordat zij in
de tijd (als de vorm van onze aanschouwing, W.P.) gezet worden.P'".
De transcendentale affectie is van dusdanige aard dat de innerlijke
structuur van een noumenon als een schema in het fenomeen uitgedrukt
is. Vandaar een perfecte harmonie tussen geest en wereld. Plat is zich
het problematische karakter van zijn duiding expliciet bewust. Hij geeft
toe dat er geen teksten van Kant zijn waarin deze interpretatie naar
voren komt. Niettemin is zij volgens Plat niet in strijd met die werken.
De harmonie-gedachte levert geen enkele inhoudelijke kennis omtrent
de dingen in zich op en moet een expliciet beroep doen op het onder-
scheid tussen kennen en denken zoals dit bij Kant aangetroffen kan

238) Plat, o.c., pp. 228f.
239) Plat, o.c., p. 253f.
240) Plat, o.c., p. 224.
241) Plat, o.c., p. 255.
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worden. Bovendien is deze harmonie geen reden om de objectieve reali-
teit van onze begrippen te verklaren; integendeel verklaart Plats har-
monie alleen de mogelijkheid van die kennis waarvan de objectieve
realiteit van onze begrippen reeds vaststaat en zij is in die zin een ge-
voZgZijke harmonic'?', Het belang van Plats gedachtengang voor ons is
gelegen in zijn gedachte dat een dergelijke harmonie eveneens aanwezig
is op het vlak van de ethische doelmatigheid van de natuur en het is
opvallend dat hij daarbij zelf al naar een esthetische symbolisering van
het morele verwijsr'?'. We zullen een aantal van deze symboliseringen
nader beschouwen.

Forschner"? wijst in verband met de kosmologische antinomie op
de term zinlijk teken welke Kant gebruikt als een indica tie van de inwer-
king van het intelligibele op het empirische karakter van de mensr'",
We moeten ons dit empirisch karakter volgens Kant overeenkomstigr"
het intelligibele karakter van de mens denken als ware het empirisch
karakter het zinlijk schema=? van de bovenzinlijke intelligibele grond
of het transcendentale subject=? dat handelingen in de empirische
wereld stelt. Weliswaar kunnen we deze inwerking van het intelligibele
op het empirische niet in theoretisch-speculatieve zin begrijpen, noch-
tans weten we op grond van de imperatieven dat aan de rede een vrije
causaliteit toekomt'?', Men zou zich de relatie tussen de keuze voor
een leven als een geheel en onze reactie op een bijzondere situatie in
deze term en kunnen voorstellen. In verband met het ervaringsbewijs

242) Plat, o.c., pp. 260ff.
243) Plat, o.c., p. 265: "Als zuiver praktische rede, als subject van de zedelijk-

heid, heeft de mens behoefte aan een natuur die het goede loont en het
kwade straft, aan een natuur ook, die hem opwekt en aanspoort tot de
deugd. Weliswaar kan de mens niet vaststeUen, dat de natuur de goede
mens tenslotte begunstigt en de kwade zijn gerechte straf toebedeelt, hij
kan dat aIleen maar geIoven; maar wei kan hij vaststeUen, dat de natuur
hem door haar verhevenheid (das Erhabene) en door haar schone vormen
opwekt en aanspoort tot de deugd en hem versterkt in dat geloof.", onze
cursiveringen.

244) Forschner, o.c., pp. 177ff.
245) KdrV A 546 = B 574.
246) KdrV A 540 = B 568.
247) KdrV A 553 = B 581.
248) KdrV A 545 = B 573.
249) KdrV A 547 = B 575.
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evenwel liggen de zaken ons inziens anders; in die samenhang gaat het
niet om de vraag of het intelligibele in het empirische uitgedrukt is. De
blikrichting is hier omgekeerd. Gegeven onze mogelijkheid de bevredi-
ging van behoeften op termijn te stellen, is hier de vraag hoe we op
grond van deze mogelijkheid zieht kunnen verkrijgen op het intelligibele
in ons. Heidernann=" zoekt een antwoord met behulp van het zoge-
naamde schematisme der analogie uit Kants Die Religion innerhalb der
Grenzen der blossen Vemunfti": Met behulp van dit schematisme is
het mogelijk van het zinlijke naar het bovenzinlijke te redeneren en pre-
des hierdoor is het schematisme der analogie van elke andere vorm van
schematiseren onderscheiden; zij voert niet van enig begrip naar de
aanschouwing, maar doorloopt dit traject in omgekeerde richtingf".
Onze kennis van het bovenzinlijke wordt niet door dit schematisme ver-
meerderd, maar ons begrip van dit bovenzinlijke wordt er wel door
verhelderd. Als we bijvoorbeeld willen weten wat goddelijke liefde is,
kunnen we een voorbeeld vinden in de kruisiging. Gods liefde is zo
groot dat ook de onwaardigen door deze kruisiging gelukkig zouden
kunnen worden. Ret schematisme verklaart dus niet de goddelijke wil,
maar verheldert ons begrip van dit allerhoogste wezen. Omgekeerd kan
zij op geen enkele manier als een schema van objectbepaling gezien
worden. Kant wijst dit laatste als een vorm van anthropomorfisme
afS3). Ret gaat hem alleen om een verheldering van een begrip waar-
bij het zeker niet noodzakelijk is dat de aldus verhelderde begripsmo-
men ten als eigenschappen aan een ding toekomen. Zelfs als we het
ontstaan van een plant slechts analoog aan de relatie van een kunste-
naar met diens werk zouden kunnen begrijpen, mogen we aan de oor-
zaak van de plant geen verstand toeschrijven. Ret bovenzinlijke blijft dus

250) Heidemann, o.c., pp. 238ff. Zie tevens haar studie over Die Funktion des
Beispieles in der kritischen Philosophie, pp. 32f.

251) ReI. VI 65n.
252) Fortschritte XX 332: "Zum Prinzip der Erkenntniss, die a priori synthetisch

ist, gehort, dass die Zusammensetzung das einzige a priori ist, was, wenn
es nach Raum und Zeit iiberhaupt geschieht, von uns gemacht werden
muss. Das Erkenntnis aber fur die Erfahrung enthalt den Schematism,
entweder den real en Schematism (transzendental), oder den Schematism
nach der Analogie (symbolisch). Die objektive Realitat der Categorie ist
theoretisch, die der Idee ist nur praktisch. Natur und Freiheit.". Vergelijk
KU V 351; EE XX 212f.

253) Prol. IV 357ff; ReI. VI 65n; KU V 353.
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toto genere van het zinlijk kenbare onderscheiden=", Tussen een teken
en een symbool bestaat een verschil voor zover een teken niet zoals een
symbool een intrinsieke band met het betekende heeft. Een muzieknoot
heeft evenmin als een officiersinsigne een zelfstandige betekenis; de
schepper als een symbool van God daarentegen doet een beroep op
hetgeen onder dit wezen verstaan wordt en in zover kunnen we zeggen
dat het symbool een intrinsieke band met het betekende heeft25S).
Naar onze mening kan Kants ervaringsbewijs als een schematisme der
analogie opgevat worden. De wetenschap dat we niet geheel en al door
neigingen bepaald worden, doet ons de mogelijkheid inzien dat we voor
een bepaalde ordening van onze maximen en daarmee voor een bepaal-
de levensstijl kunnen kiezen.

Zowel het zinlijk teken als het schematisme der analogie moet begre-
pen worden vanuit hetgeen we de esthetische symbolisering van het
morele genoemd hebben. Wellicht het meest bekende voorbeeld hiervan
is de gedachte van het schone als symbool van het goede256).De reflec-
terende oordeelskracht welke van het gegeven bijzondere naar het alge-
mene daarvan moet opstijgen=", heeft precies in deze taak een
formele overeenkomst met het schematisme der analogie. Een symbool
is een aanduiding voor het reflecterende oordeel waarin een intuitieve
betekenis aan een begrip dat als zodanig niet aanschouwelijk voorstel-
baar is, toegekend wordt. Ret esthetische moment van het symbool
bestaat in het gegeven dat zowel het schema als het symbool intuitie] van
aard is en in die zin van elke discursieve kennis onderscheiden is258);

254) Fortschritte XX 279f, 299.
255) Anthrop. VII 19lf. Refl. 3398a (1776-89): "nieht jedes Zeiehen ist symbol,

sondern dieses ist ein Zeichen vom Zeichen. Analogisehe Anschauung:
symbol.". Vergelijk Kang, Y.A., Schema and Symbol, pp. 146f; Silber, J.R.,
Der Schematismus der praktischen Vernunft, p. 266; Kaulbaeh, F., Schema,
Bild und Modell naeh den Voraussetzungen des Kantischen Denkens,
pp. 124f.

256) KU V 351. We zullen nog zien dat dit zeker geen nieuwe bijdrage van de
derde kritik is.

257) KU V 179.
258) KU V 351, 352n; Anthrop. VII 191; Metaphysik Dohna XXVIII 673-676.

Kant keert zich in zijn derde kritiek tegen enkele "nieuwere logici" die het
symbolisehe niet tegenover het discursieve, maar tegenover het intuitieve
stellen. Het verslag van Dohna noemt in dit verband Wolff. De gelaakte
tegenoverstelling is overigens niet zo nieuw. We vinden haar bij Spinoza
(Ethica, II, prop. 40, seholium 2) en bij Leibniz (Meditationes de Cognitio-
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voor zover het hier om een schematisme der analogie gaat, bevat dit
schematisme tevens een reflexief moment. Het analoge karakter van het
schone met het goede wordt door Kant uitvoerig van een toelichting
voorzien. Ze hebben de onmiddellijkheid gemeen, zij het dat deze on-
middellijkheid van het schone in de bereflecteerde aanschouwing bestaat
en die van het goede begrippelijk van aard is. Onze aandacht voor het
schone is belangeloos; het zedelijke is daarentegen met een gevolgelijk
belang in een welgevallen verbonden. We stellen ons de vrijheid van de
verbeeldingskracht bij de beoordeling van het schone voor als zijnde in
overeenkomst met de wetmatigheid van het verstand; in verband met
onze vrije wil gaat het evenwel om een overeenkomstigheid van de wil
met zichzelf op grond van een algemeen redelijk principe. Het subjectie-
ve beoordelingsprincipe voor het schone is weliswaar algemeen, maar in
tegenstelling tot het objectieve morele beoordelingsprincipe is deze
algemeenheid niet van begrippelijke aard259

).

De poging het esthetische met het morele te verbindenf?', gaat te-
rug op de Kant van het begin der jaren zestig. In die periode is hij in de
ban van de vraag tot welke mate van algemeenheid'[" het esthetische

ne, Veritate et Ideis, 422), in Praktische Philosophie Herder XXVII 19,
Traume II 338f en, zoals we nog zullen zien, ook bij de Kant van 1770!

259) KU V 353f.
260) Deutlichkeit II 300: "Es ist eine unmittelbare Hasslichkeit in der Handlung,

die dem Willen desjenigen, von dem unser Dasein und alles Gute her-
kommt, widerstreitet.". Ook in ander vroeg werk heeft Kant aandacht voor
de wijze waarop we ons het bovenzinlijke analoog met het zinlijke voorstel-
len, vergelijk Traume II 339: "Auf diese Art wurden Ideen, die durch einen
geistigen Einfluss mitgeteilt sind, sich in die Zeichen derjenigen Sprache
einkleiden, die der Mensch sonsten im Gebrauch hat, die empfundene
Gegenwart eines Geistes in das Bild einer menschlichen Figur, Ordnung
und Schonheit der immateriellen Welt in Phantasien, die unsere Sinne
sonst im Leben vergniigen, u.s.w.". Zie tevens de in § 1.2 geciteerde Reflex-
ionen 6824, 6834 en 6877.

261) Beobachtungen II 217: "... kann wahre Tugend nur auf Grundsatze ge-
pfropft werden, welche, je allgemeiner sie sind, desto erhabener und edler
wird sie.", cursief van ons. Deze grondregels zijn niet van speculatieve aard,
maar veeleer het bewuste gevoel voor "... der Schonheit und der Wiirde
der menschlichen Natur. Das erstere ist ein Grund der allgemeinen
Wohlgewogenheit, das zweite der allgemeinen Achtung ...". Contra Kado-
waki, Das Faktum der reinen praktischen Vernunft, p. 389, zijn we van me-
ning dat de hier bedoelde algemeenheid weI degelijk absoluut in plaats van
slechts relatief kan zijn.
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en het morele oordeel in staat zijn. We achten het niet uitgesloten dat
deze vraag de esthetische symbolisering van het morele gemotiveerd
heeft. Het algemene kader van de tekentheorie betreft zowel de verhou-
ding tussen het intelligibele en het fenomenale als de problematische
gedachte van de invloed van de geest op het lichaam, nader toegespitst
op de relatie tussen gevoel en kennis. In Kants dissertatie keert dit pro-
bleem terug in de vorm van de cognitio symbolica waarmee ons menselij-
ke niet-aanschouwende verstand zich door algemene begrippen op ab-
stracte wijze een individueel voorwerp voorstellen kan262). Deze ab-
stracte voorstellingswijze staat evenwel het reele gebruik van deze ver-
standsbegrippen niet in de wer;63).Het intelligibele geldt in Kants dis-
sertatie als een model of een criterium voor het sensibele en betreft
evenzeer het theoretische kennen als de morele beoordeling van het
handelen'?". We zullen hier niet ingaan op de eigen vraagstelling van
Kants dissertatie; voor ons is slechts van belang dat Kants tekenleer een
ontologische achtergrond heeft.

Deze ontologische dimensie voert ons naar Baumgartens Metaphysica;
het teken heet hier het medium te zijn waarin de existentie van iets
anders gekend wordt en het doelt op het betekende=". De als drijf-

262) De mundus sensibilis II 396. We zien mer dus een belangrijk verschil met
de latere Kant. Wanneer we bedenken dat in de dissertatie al de basis van
de latere transcendentale esthetica ontworpen is, moet de reden voor de
veranderde betekenis van "symbool" in zijn visie op de verhouding van
lichaam en geest en dus in een the ore tisch probleem gelocaliseerd worden.

263) O.c., II 394: "... usus intellectus est realis ...".
264) O.c., II 395f. Voor de interpretatie van deze tekst verwijzen we naar Siegel,

C, Kants Antinomienlehre im Lichte der Inauguraldissertation; Lehmann,
G., Kritizismus und kritisches Motiv in der Entwicklung der Kantischen
Philosophie; Schmucker, J., Die Urspriinge der Ethik Kants, pp. 259-277;
Forschner, M. Gesetz und Freiheit, pp. 122-129.

265) Baumgarten, A. G., Metaphysica § 347,: "Medium cognoscendae alterius
exsistentiae signvm' est, signia finis signatvnr' ...
1. das Zeichen. 2. das bezeichnete.". Meiers omschrijving van het teken
gaat op die van Baumgarten terug, cf. Meier, G.F., Vemunftlehre § 440:
"Ein Zeichen (signum, symbolum) ist ein Mittel, durch dessen Gebrauch
die Wiirklichkeit eines andern Dinges erkannt werden kann, welches ande-
re Ding die bezeichnete Sache oder die Bedeutung (signatum, significatus)
genannt wird."; zie tevens Versuch einer allgemeinen Auslegungskunst § 7.
Kant heeft al in de jaren vijftig colleges gegeven over de Vemunftlehre, cf. I
503, II 10, II 25, II 35, II 310, Logik IX 21, Jasche in IX 3-5.
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veer van de zuiver praktische rede opgevatte morele wet kan als een
teken van de "Erhabenheit unserer ubersinnlichen Existenz'T" opge-
vat worden. Naar onze mening moet Kants gehele tekenleer tegen de
achtergrond van de schoolmetafysica verstaan worden; we zuilen hier-
voor enkele argumenten geven en op het belang van onze steilingname
voor de eigentijdse discussie omtrent Kants zogenaamde geschiedsfiloso-
fie wijzen. Dit onderdeel van Kants filosofie verdient om meerdere
redenen in dit hoofdstuk onze aandacht. Ten eerste vinden we ook daar
aandacht voor de problematiek van het opstijgen van het sensibele naar
het inteiligibele. Daarenboven, en dit rechtvaardigt opnieuw een bespre-
king van de geschiedsfilosofie in het huidige hoofdstuk, bestaat er een
intrinsieke band tussen Kants eerste kritiek, met name de methodenleer
en ideeenleer daarvan, en diens Der Streit der Fakultaten. De openings-
zin van de eerste versie van Kants eerste kritiek betreft een speculatieve
vraagstelling die de menselijke rede op grond van haar eigen natuur niet
uit de weg kan gaan, maar die zij ook niet vermag te beantwoorden. We
doelen hier op de vragen naar God, vrijheid en onsterfelijkheid. Van
belang is hier dat Kant het wezen van de menselijke rede opvat als een
hoedanigheid waara an juist deze specula tie eigen is. De vraag naar deze
ideeen keert terug in de hoofdstukkenindeling van Der Streit der Fakul-
taten, zij het op reflexief-academisch niveau: met de ideeen God, vrij-
heid en onsterfelijkheid corresponderen de universitaire faculteiten der
theologie, rechten en de medische wetenschap. Voor wie het verband
van onsterfelijkheid met de medische wetenschap niet terstond duidelijk
is, merken we op dat juist onze gezondheid de voorwaarde is waaronder
de gedachte van onsterfelijkheid in deze wereld zinvol kan zijn267). De
titel van dit werk kan begrepen worden vanuit de competentiestrijd die
onvermijdelijk tussen de wijsbegeerte en de universitaire faculteiten
ontstaat. In het gedeelte over de juridische faculteit, waarop we ons in
het vervolg zuilen concentreren, hanteert Kant net als in de ideeen- en

266) KdpV V 88 = A 158. Zie tevens onze verwijzingen in verband met de
"besterde heme! boven ons en de morele wet in ons" in § 1.2.

267) In feite polemiseert Kant hiermee tegen Wolff; vergelijk de titel van de
Duitse metafysica met de openingszin van het voorwoord. Wolff, Chr.,
Vemunfftige Gedancken von GOIT, der Welt und der Seele des Menschen,
Auch allen Dingen iiberhaupt: "Verstand, Tugend und Gesundheit sind die
drey vornehmsten Dinge, darnach die Menschen in dieser Welt streben
soUen ...".
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de methodenleer een juridisch vrijheidsbegrip=",

In het tweede gedeelte van zijn Der Streit der Fakultaten werpt Kant
de vraag "Ob das menschliche Geschlecht in bestandigen Fortschreiten
zum Besseren sei?" op. We zullen niet de manier waarop Kant deze
vraag beantwoordt in extenso weergeven; voor ons is slechts een ele-
ment daarin van belang. Elk antwoord op de gestelde vraag heeft het
karakter van een voorspelling: "Als wahrsagende Geschichtserzahlung
des Bevorstehenden in der kunftigen Zeit; mithin als eine a priori
mogliche DarsteIlung der Begebenheiten, die da kommen sollen. Wie ist
aber eine Geschichte a priori moglich? Antwort: Wenn der Wahrsager
die Begebenheiten selber macht und veranstaltet, die er zum voraus
verkun digt."269). Er moet een voorval aangewezen worden dat als een
geschiedsteken (signum rememorativum, demonstrativum, prognosti-
cum?7() van de vooruitgang kan dienen. Als een dusdanig teken
noemt Kant de door de Franse revolutie bij de toeschouwers veroor-
zaakte en aan enthousiasme grenzende sympathie'?"; we zuIlen deze
omschrijving nog nuanceren. Welnu, recentelijk is ten onzent de vraag
ontstaan of het teken op de sympathie voor de revolutie dan wel op de
revolutie zelf betrekking heeft.

In zijn proefschrift geeft Mertens eerst de stellingname van Hannah
Arendt weer. Hij verwerpt haar opvatting dat alleen de reactie van de
toeschouwers voor het antwoord op de vraag naar de vooruitgang rele-
vant zou zijn en verdedigt de stelling dat evenzeer de revolutie zelf als
een teken van de vooruitgang moet gelden. Ter staving van deze inter-
pretatie verwijst hij onder andere naar het recht dat ieder yolk heeft om
zonder inmenging van buitenaf een eigen constitutie te ontwerpen. Elk
yolk heeft niet aIleen het recht, maar zelfs de morele plicht een constitu-

268) Voor de betekenis van Wolff voor SdF, zie Selbach, R., eine bisher unbe-
achtete Quelle des "Streits der Fakultaten". Selbach heeft naar onze me-
ning de betekenis van het structurele verband van de methodenleer met
SdF niet gezien en mist daarom de inzet van Kants kritiek op de traditie.
In de slotparagrafen van Lockes Essay wordt een indeling der faculteiten
gegeven die door Leibniz in het einde van diens Nouveaux essais bekriti-
seerd wordt. Wolff en Kant nemen Leibniz' indeling der faculteiten over,
maar Kant laat juist zien hoe zij wijsgerig gerechtvaardigd kan worden
vanuit een reflectie op de aard van de mens als een redelijk wezen.

269) SdF VII 79f, onze cursivering.
270) SdF VII 84, op deze term en komen we terug.
271) SdF VII 85.
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tie te ontwerpen welke het voorkomen van een aanvalsoorlog tot doel
heeft. Juist deze ontwikkeling in de sfeer van het recht zou, aldus Mer-
tens, in de ogen van Kant de gedachte van een morele vooruitgang
rechtvaardigen'?". Van Erp273) is daarentegen van mening dat het
teken slechts betrekking kan hebben op "het enthousiasme van de toe-
schouwers voor die aspecten van de revolutie die uitdrukking geven aan
de idee van autonomie en mondigheid van de burgers.". Mertens kan
volgens van Erp uiteindelijk niet verklaren waarom Kant dan nog een
categorisch verbod op revoluties kan verdedigen. Voor Mertens zou een
geschiedsfilosofische beoordeling de plaats van een beoordeling op
grond van rechtsbeginselen gaan innemen; zou dit zo zijn, kan inderdaad
het categorisch karakter van dit verbod niet begrepen worden. Ook van
Peperstraten wijst Mertens' stelling, als zou de revolutie zelf als teken
beschouwd moet worden, af: "De daden zelf als o_orzaken tot uitgangs-
punt te nemen en die met het effect van een nieuwe rechtsorde verbin-
den, zou betekenen dat we in termen van een natuurlijke causaliteit
denken; en daarmee zou geen overgang naar de moraliteit geimpliceerd
worden.v"? .

We menen aan de discussie van Mertens met zijn critici enkele op-
merkingen te moeten toevoegen. Veel van Kants termen hebben techni-
sche betekenissen die vandaag de dag niet meer gangbaar zijn en zij
maken een verheldering noodzakelijk. We roepen in herinnering dat
Kant een Begebenheit zoekt welke ons het gezochte geschiedsteken aan
de hand kan doen. Deze term verdient als eerste ooze aandacht. Kant
ontleent dit begrip aan de metafysica van Baumgarten waarin deze uit-
drukking als vertaling van eventusi'" gebruikt wordt: een enkele han-

272) Mertens, Th., Kritische filosofie en politiek, pp. 14Off.
273) Erp, H. van, Kant en de ethische teleologie, p. 143.
274) Peperstraten, F. van, Verlichtingsfilosofie twee eeuwen later, p. 202, noot

10. Men kan zich afvragen of met deze kritiek niet een veel te letterlijke
betekenis aan de term "overgang" gegeven is en waarmee juist aan de strek-
king van het tekenbegrip afbreuk wordt gedaan.

275) Baumgarten, Metaphysica § 323: "Actio singularis cum effectu suo eventvs'
dicitur.
1. ein Vorfall, eine Begebenheit", onze cursivering.
De sectie waarin deze definitie zich bevindt, draagt a1s titel cavssa efficiens,
Ook in het een jaar na het verschijnen van de zevende editie van Baumgar-
tens werk geschreven verslag Metaphysik L} XXVIII 217 r. 22 vinden we
"Begebenheit" a1svertaling van "eventus".
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deling'?" samen met haar gevolgen. Met dit begrip duiden we dus een
specifiek gedeelte aan van een keten van werkoorzaken; we hanteren
deze notie impliciet wanneer we zeggen dat iets gebeurd is. Het is be-
langrijk om te weten dat Baumgarten de term factum gebruikt voor
zaken die niet zozeer gebeuren als wel gedaan worden'?". Een factum
is volgens Baumgarten een eventus met een vrije auctor of schep-
per27

8). Met deze onderscheiding begrijpen we Kant onmiddellijk wan-
neer hij zegt dat het gezochte voorval "... nicht etwa in wichtigen, von
Menschen verrichtete Thaten oder Unthaten ..." bestaat'?". Dit bete-
kent dat de vraag of de revolutionairen de instelling van de rechtsorde
als het succes van hun handelen mogen opvatten geheel en al buiten het
perspectief van Kant valt280).En op grond van de definitie van de
eventus mogen we stellen dat het geschiedsteken niet naar de revolutie
of naar de instelling van de rechtsorde, maar naar het causale verband
tussen beide verwijst.

We hebben gesteld dat het geschiedsteken de door de Franse revolu-
tie bij de toeschouwers veroorzaakte en aan enthousiasme grenzende

276) De "actio" in Baumgartens definitie dient volgens § 210 als handeling ver-
taald te worden. Bij Baumgarten betekent dit een verandering in de toe-
stand van iets; ook bij Kant heeft het begrip handeling niet direct een prak-
tische betekenis, cf. KdrV A 205 = B 250: "Handlung bedeutet ... das
Verhaltnis des Subjekts der Kausalitat zur Wirkung.". Men moet hier den-
ken aan synthese als handeling van het verstand, op dat vlak zou Kant over
agere spreken terwiji een praktische handeling bij hem facere heet. Zie KU
V 303, Metaphysik L2 XXVIII 565.

277) Baumgarten, Initia §§ 125ff. Vergelijk Wolff, Chr., Grundsatze des Natur-
und Volckerrechts § 2: "... Eine positive freye Handlung heist eine Bege-
hungs-That (factum commissionis). Eine privative, oder verneinende freye
Handlung, heist eine Unterlassungs-That (factum omissionis). Diese pflegt
man auch schlechtweg die That (factum), jene die Unterlassung (non fac-
tum) zu nennen ...". Op het moment van de toerekenbaarheid dat met een
factum verbonden is, zuilen we in het volgende hoofdstuk ingaan.

278) Baumgarten, Metaphysica § 940.
279) SdF VII 85.
280) Volgens Mertens (o.c., pp. 140, 145) is de Franse revolutie een factum van

de geschiedenis. Het gaat Kant hier echter niet om de revolutie op zich of
als historische werkelijkheid, maar om het causale verband tussen deze
specifieke revolutie en de daarop volgende instelling van een rechtsorde.
En dat verband is geen factum maar een eventus.



163

sympathie betreft. Die omschrijving is in feite niet toereikend en dient
genuanceerd te worden. Het is veel preciezer om te stellen: het ge-
schiedsteken bestaat in de aan enthousiasme grenzende sympathie en dit
teken verwijst naar een voorval dat de causale samenhang van de revo-
lutie met de instauratie der rechtsarde betreft. We willen deze interpre-
tatie nader onderbouwen en daartoe citeren we eerst een passage uit
Kants werk. Enkele begrippen daarin zullen we toelichten; het citaat
moet tevens duidelijk maken welke toeschouwer het bedoelde voorval
vermag te observeren. "Es ist bloss die Denkungsart der Zuschauer, wel-
che sich bei diesem Spiele grosser Umwandlungen offentlich verrath, urn
eine so allgemeine und doch uneigennutzige Theilnehmung der Spielen-
den auf einer Seite, gegen die auf der andern, selbst mit Gefahr, diese
Parteilichkeit konne ihnen sehr nachtheilig werden, dennoch laut werden
lasst, so aber (der Allgemeinheit wegen) einen Charakter des Menschen-
geschlechts im Ganzen, und zugleich (der Uneigennutzlichkeit wegen)
einen moralischen Charakter desselben, wenigstens in der Anlage, be-
weiset, der das Fortschreiten zum Besseren nicht al1ein hoffen Iasst,
sondern selbst schon ein solcher ist, so weit das Vermogen desselben fur
jetzt zureicht.F'". We geven eerst onze toelichtingen.

De term "Theilnehmung" vertalen we met sympathie= of deelne-
mingo Kant nuanceert deze deelneming tot een deelneming "... dem
Wunsche nach, die nahe an Enthusiasm grenzt ..."283). Dat we hier de
term sympathie mogen gebruiken, wordt duidelijk wanneer we bedenken
dat deelneming ook in het alledaagse taalgebruik sympathie betekent.
Wanneer we iemand condoleren met de dood van een dierbare naaste,
bieden we hem onze deelneming aan: we sympathiseren met hem. Ook
Kant verbindt deelneming uitdrukkelijk met de sympathia moralisr":
Deze sympathie, we komen hierop in het vierde hoofdstuk terug, heeft
voar Kant overigens niets met medelijden van doen: in de traditie van
het rationalisme is sympathie niet met medelijden maar met liefde ver-

281) SdF VII 85, cursief van ons. Terzijde merken we op dat het begrip van de
toeschouwer in deze specifieke context met de filosofie van Shaftesbury
verbonden dient te worden. Verge1ijk Gebrauch VIII 166: in verband met
het probleem of we een karakter in een portret kunnen uitdrukken, verwijst
Kant naar Shaftesbury. Zie tevens Metaphysik Herder XXVIII 97 en de
verwijzingen van Maier in VIII 488 en van Lehmann in XXVIII 1382.

282) Cf. SdF VII 87.
283) SdF vn 85 rr. 26f.
284) MST VI 456.
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bondenf", En dat ook in het alledaagse taalgebruik van Kants tijd
sympathie en liefde hand in hand gaan, blijkt uit de brief van een ver-
liefde dame aan hem: "... Meine Freundin und Ich uberschicken Ihnen
einnen Kuss per sympathie ...'0286). Kant spreekt ook over een sympa-
thetisch verband van de gepassioneerde ziel met het versrand'?' en
dat betekent dat de sympathie bij hem niet opgevat kan worden als iets
dat louter en alleen tot de sfeer der zinlijkheid zou behoren. En in
Kants vroege periode vinden we al genoeg aanwijzingen dat hij bezig is
een verband tussen sympathie en moraliteit te analyseren. Zo meent hij
in verband met de sanguinische mens dat deze over veel morele sympa-
thie kan beschikken zonder dat die sympathie op fundamentele beginse-
len berust. De strekking hiervan is duidelijk: dit soort van mens handelt
niet uit plicht, maar zijn gemoed is wel dusdanig aangedaan dat hij een
handelen tentoonspreidt dat op het morele handelen lijkt. De morele
sympathie zou echter op principes dienen te berusten. In dit verband
heeft Kant meer waardering voor de melancholicus die vanuit een on-
veranderlijke en algemene welwillendheid zonder onderscheid des per-
soons handelt=", Binnen deze fase van zijn ontwikkelingsgang merkt
Kant op dat de morele sympathie niet toereikend is om de trage mense-
lijke natuur tot het stellen van gemeinnutzlichen Handlungen te drijven;
daarom is het goed dat de voorzienigheid ons tevens met gevoelens van
eer en schaamte toegerust heeft289).Kant spreekt hier over de morele
sympathie in verband met hetgeen de mensen van nature doen en we
menen dat hij daarom precies dit element op het oog heeft waar hij
over de natuurlijke sympathie spreekt: die sympathie is op zich geen
voldoende grond voor de bereidwilligheid het goede te doen"?'. Naar
onze mening zou dit laatste volgens Kant slechts mogelijk zijn als de
mens zichzelf als wetgever begrijpt. Nochtans vinden we bij de vroege
Kant reeds een opmerking van het soort dat voor ons verstaan van de
onbaatzuchtige toeschouwer van belang is: "... das Ungluck anderer be-

285) Baumgarten, Metaphysica § 677: "Fortior appetitus ex obscuris stimulis est
instinctus (sympathia, amor), aversatio eiusmodi fvga (antipathia, odium).".
Zie ook Spinoza, Ethica III prop. 15, Scholium. Bij Baumgarten is commis-
seratio de technische term voor medelijden, cf. Metaphysica § 687.

286) Brief van Maria Charlotta Jacobi 12 juni 1762.
287) Traume II 326n.
288) Beobachtungen II 221£.
289) Beobachtungen II 218.
290) Bemerkungen XX 36 (33).
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wegt in dem Busen des Zuschauers theilnehmende Empfindungen und
lasst sein grossrnuthig Herz fur fremde Noth klopfen. Er wird sanft
geruhrt und [uhlt die Wurde seiner eigenen Natur,,291). De waarde van
het menselijke wezen is in strikte zin alleen door de zedenwet begrijp-
baar, maar dit sluit niet uit dat we in de sfeer der zinlijkheid iets gewaar
kunnen worden dat we als een teken van dit morele principe kunnen
ervaren.

In de -tekst over de juridische faculteit spreekt Kant over een aan
enthousiasme grenzende sympathie en niet zonder meer over enthousi-
asme; dat begrip heeft voor hem net als voor andere filosofen van zijn
tijd een negatieve betekenis. Enthousiasme bestaat volgens Kants derde
kritiek hierin dat de Idee van het goede met een affect verbonden wordt
en in esthetische zin zou men dit een vorm van verhevenheid mogen
noernen; deze verhevenheid wordt door Kant echter veellager aangesla-
gen dan die welke op een handelen volgens vaste principes berust'?",
Bekend is tevens Kants opvatting dat de gedachte als zou zonder en-
thousiasme niets groots tot stand komen, verworpen dient te wor-
den293). Nu is het zo dat Kant in dit verband slechts spreekt over een
opvatting die "men" gewoonlijk aanhangt, maar in feite moet deze op-
merking als een vorm van zelfkritiek opgevat worden: "... es ist niemals
ohne denselben (het enthousiasme, W.P.) in der Welt etwas Grosses
ausgerichtet worden.v'?", verdedigt Kant in 1764. In die tijd vinden we
bij hem evenwel al opmerkingen die deze stelling grondig relativeren:
indien het karakter van de melancholicus degenereert, neigt zijn vrij-
heidsdrang waarmee hij de dood niet schuwt tot enthousiasme'f", het
enthousiasme is schadelijk voor de ontwikkeling van onze smaak296).
In verband met het enthousiasme vinden we vaak term en als fanatisme,
Phantast, Schwarmer; wanneer we Kants opmerking over Baumgarten in
de aankondiging van zijn colleges ons ter harte nemen, zijn we in staat
de herkomst van zijn begrip van enthousiasme aan te wijzen: "Enthousi-

291) Beobachtungen II 212, cursief van ons.
292) KU V 271f, Bemerkungen XX 43 (37): "Die Leidenschaft des Erhabenen ist

Enthousiasmus.".
293) KU V 271.
294) Versuch II 267.
295) Beobachtungen II 221£.
296) Bemerkungen XX 7 (11).
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asmum, habitum vitium subreptionis in diuinis committendi.F'", Wij
leggen de nadruk op de term subreptie die eveneens een uiterst pejora-
tieve connotatie heeft: sluipend naderen, overvallen, heimelijk, steels,
raven, stelen. De enthousiaste mens heeft een levensgezindheid die net
als een indifferent gemoed en het fanatisme niet in overeenstemming is
met onze heldere kennis van God. Ook bij Kant heeft de term Subrep-
tion een negatieve betekenis'?",

De strekking van Kants verwijzing naar het enthousiasme is naar
onze mening een waarschuwende: de toeschouwer die de bedoelde even-
tus inziet, wordt zich het recht van de mensheid gewaar. Maar dat in-
zicht geeft hem niet het recht tot revolutie. Kants zoektocht naar een
antwoord op de vraag of het redelijk is op een verbetering van het men-
selijk geslacht te hopen, kan niet opgevat worden als een pleidooi voor
het enthousiast bestijgen van barricades. Kant waarschuwt hier veeleer
tegen. Hij merkt op een belangrijke mededeling voor de anthropologie,
waarin hij in zijn vroege tijd al begrippen als enthousiasme onderzocht,
te hebben: " ... dass wahrer enthusiasmus nur immer aufs Idealische und
zwar rein Moralische geht, dergleichen der Rechtsbegriff ist, und nicht
auf den Eigennutz gepropft werden kann'?". Deze verwijzing naar het
eigenbelang stelt ons in staat duidelijk te rnaken welke toeschouwer Kant
nu eigenlijk op het oog heeft. We hebben gezien dat deze als un-
eigennutzig omschreven wordt. Het zou verleidelijk kunnen zijn deze toe-
schouwer als een onpartijdige toeschouwer op te vatten; dat begrip tref-
fen we bij herhaling'?" in Kants werken aan. Een onpartijdige toe-
schouwer of rechter dient zijn eigenbelang niet met het oordeel dat hij
geeft en dit zou men inderdaad met de onderhavige tekst kunnen ver-
binden. Maar het is, ten eerste, belangrijk om te constateren dat de
figuur van de onpartijdige toeschouwer in het gedeelte over de juridi-

297) Baumgarten, Ethica philosophica § 39, cursief van ons.
298) KdrV A 643 = B 671: het is een gebrek aan oordeelskracht waardoor we

iets dat geheel buiten de grenzen van aIle mogelijke ervaring ligt, en dat
dus transcendent is, als een immanent ervaringsgegeven opvatten.

299) SdF VII 86, cursief van ons. Praktische Philosophie Powalski XXVII 175f
geeft een in dit verband verhelderende omschrijving van het enthousiasme:
"Wenn ein affect aus der Idee entspringt, so ist es der Enthusiasmus, und
derjenige, der durch diese Idee in affect gesezt wird, heisst Enthusiast.".

300) GMS IV 393, KdpV V 110 = A 199, V 124 = A 224, V 158 = A 283, KU
V 445, KdrV A 423 = B 451, cf. A 813 = B 841, Beobachtungen II 227,
Bemerkungen XX 162.
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sche faculteit in het geheel niet genoemd wordt. Ten tweede moeten we
opmerken dat we uneigenniazlichkeit niet met onpartijdigheid kunnen
vertalen. In de terminologie van Baumgarten, die Kant naar onze me-
ning in dit verband overneemt, is onbaatzuchtigheid de vertaling van
generositas'i" en niet van impartiatitas/'", Baumgarten bespreekt on-
baatzuchtigheid in een sectie over de amor hominum, de liefde van de
mens, en we zien dus dat deze notie verwantschap heeft met het sympa-
thiebegrip. We menen dat het versehil tussen onpartijdigheid en onbaat-
zuchtigheid een onderscheid in gezichtspunt bevat: onpartijdigheid is
een gezichtspunt van de derde persoon, maar onbaatzuehtigheid is een
perspectief van de tweede persoon. De onpartijdigheid waarop
Baumgarten doelt, is een kwaliteit die in de traditie van een reehter
geeist wordt: die dient namelijk op redelijke wijze over de aanspraken
van twee strijdende partijen te oordelerr?". De redelijkheid van de
rechter sluit uit dat hij zich in zijn oordeel door zijn gevoel of zijn eigen-
belang laat leiden. Hij oordeelt dus ongeaeht enig voordeel of nadeel
voor hernzelf. Onpartijdigheid is dus verbonden met een afstandelijk
geziehtspunt dat als zodanig niet aanwezig is bij de onbaatzuchtige. De
onbaatzuehtige oordeelt en handelt namelijk uit liefde; hij ziet daarbij af
van enig persoonlijk gewin of verlies en stemt in dat opzicht wel overeen
met een onpartijdige. Hij verschilt evenwel van de onpartijdige doordat
hij niet op redelijke gronden, maar op basis van liefde voor iemand oor-
deelt en handelt: hij is partijdig. In onze specifieke samenhang kunnen
we de toeschouwers waarop Kant doelt, niet opvatten als participanten
in het proees van de revolutie: zij zijn niet in dat spel verwikkeld'?".
Maar dit wil niet zeggen dat zij zieh als derde personen tot de strijdende
partijen verhouden; zij hoeven niet over de aanspraak der partijen te
oordelen. De toesehouwers zijn in de vorm van de tweede persoon ge-
richt op de eventus als een geheel. En dat het niet om onpartijdige toe-
schouwers kan gaan, ligt juist besloten in het gegeven dat zij zich het ge-

301) Baumgarten, Ethica philosophica § 304.
302) Baumgarten, Metaphysica § 917: "Impartialitas est aversio a decidendo ex

apparentibus stimulis.", deze defmitie staat in een sectie over Gods wil en
zij heeft op zich geen enkele praktische betekenis. Vergelijk Hoffe, 0.,
Rechtsprinzipien, p. 39: onpartijdigheid is als begrip van theoretische en
contemplatieve aard en eerst in verband met de rechter, die beslissingen
neemt, wordt onpartijdigheid een praktisch begrip.

303) Vergelijk Wolff, Chr., Grundsatze des Natur- und Volckerrechts, §§ 768-772.
304) SdF VII 85.
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schiedsteken in de sfeer van de zinlijkheid gewaarworden. Begrippen als
liefde, deelneming en enthousiasme zijn precies begrippen die een ge-
moedsbeweging aanduiden zodat het hier niet om de typische redelijk-
heid van een onpartijdige kan gaan. Dit blijkt nog eens uit Kants eigen
woorden: de algemeenheid van de openbaar beleden sympathie wijst op
een karakter van het menselijk geslacht, maar het is de onbaatzuchtig-
heid die dit karakter tot een moreel karakter maakt.

Nu we enkele centrale begrippen uit Kants tekst toegelicht hebben,
kunnen we de vraag steilen waaruit nu eigenlijk blijkt dat het redelijk is
te hopen'?" op een morele verbetering van het menselijk geslacht.
Ten dienste van de beantwoording hiervan vatten we, in onze terrnen,
Kants redenering nog eens samen.

Het geschiedsteken dat door Kant gezocht wordt, bestaat in de aan
enthousiasme grenzende sympathie, die, publiekelijk geuit en wel onge-
acht eventuele nadelige gevolgen voor de toeschouwers, het causale
verb and tussen de revolutie en de instauratie van een rechtsorde betreft.
Deze rechtsorde, die ondanks aile eilende en de gruweldaden van de
revolutie ontstond, is het voorwerp van hetgeen Kant het ware enthousi-
asme noemt. Het gegeven dat zeer veel mensen in het openbaar en op
onbaatzuchtige wijze instemmen met een maatschappelijke ontwikkeling,
rechtvaardigt de hoop op een morele verbetering van de menselijke
soort. Men moet hier de positie van de toeschouwer goed in de gaten
houden. Kant merkt op dat deze zelf reeds een morele verbetering door-
maakt zodra hij zijn mening publiekelijk te kennen geeft. Die toeschou-
wer laat zich dus niet door zijn eigenbelang leiden, maar hij kiest voor
een bepaald principe: hij laat zich leiden door zijn begrip van wat recht
behoort te zijn en roept op dit te verwerkelijken. De algemeenheid
waarmee de mensen met de geschetste ontwikkelingen sympathiseren,
toont in zijn ogen iets van de menselijke soort als zodanig. De toeschou-
wers herkennen in de gebeurtenissen iets dat als een principe in hun
eigen wezen vervat is: het recht van de mens. Op deze wijze voltrekken
zij een schematisme der analogie: vanuit het sensibele wordt een over-
gang naar het inteiligibele gemaakt.

Wat bedoelt Kant nu eigenlijk te zeggen met zijn opmerking dat de
gezochte eventus in "bloss die Denkungsart der Zuschauer'Y? bestaat?
We roepen in herinnering dat een teken volgens Baumgarten het middel

305) SdF VII 93; Gemeinspruch VIII 309, 31H.
306) SdF VII 85.
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is waarmee we de existentie van iets anders kennen en dat het teken
naar het betekende verwijst. Welnu, nog afgezien van het gegeven dat
een teken voor Kant niet zoals een symbool een intrinsieke band met
het betekende kan hebben, is Baumgartens definitie voor Kant niet
zonder problemen. We zouden kunnen stellen dat deze tekenopvatting
volgens Kant al een oordeel vooronderstelt waarin het teken met zijn
verwijzing verbonden wordt. In logisch opzicht correspondeert het teken
bij Baumgarten met het begrip bij Kant, zij het dat men bij Kant niet
kan stellen dat op het vlak van een begrip reeds de existentie van iets in
het geding zou zijn. Existentie is voor Kant geen element van een be-
gripsinhoud. Een gedachte zander inhoud is leeg en een aanschouwing
zonder begrip is blind, zoals een bekende stelling van Kant luidt. "Der
Verstand vermag nichts anzuschauen, und die Sinne nichts zu denken.
Nur daraus, dass sie sich vereinigen, kann Erkenntnis entspringen
•••"307). Eerst op het vlak van een synthetisch oordeel en niet op dat van
een begrip kunnen we volgens Kant naar de existentie van iets verwijzen
en het is in deze zin dat we mogen zeggen dat Baumgartens tekenop-
vatting een oordeelsleer moet vooronderstellen'?". En met de oor-
deelsleer is voor Kant als wijsgerig probleem de vraag naar de recht-
vaardiging van de kennispretentie verbonden: wie is de iure onder welke
voorwaarden in staat een Begebenheit als een teken dat de hoop op de
morele verbetering van het menselijk geslacht rechtvaardigen kan, op te
vatten? Dit voorval is immers als een verbinding van oorzaak en gevol-
gen geen zinlijk gegeven. AIleen de onbaatzuchtige toeschouwer kan die
verbinding als een teken begrijpen en dat is in onze ogen de reden dat
Kant dit voorval in de denkwijze van die toeschouwer localiseert. Partici-
panten en combattant en van de revolutie zouden natuurlijk subjectief
van mening kunnen zijn dat de instelling van de rechtsorde hun eigen
prestatie is. Zij zien zich dan als schepper van de rechtsorde. Dit is
evenwel niet het punt waarom het Kant gaat. De revolutionairen zouden

307) KdrV A 51 = B 75, cf. A 19 = B 33, A 258 = B 314.
308) Precies dit ligt naar onze mening ten grondslag aan Kants berucbte oordeel

dat de logica sinds Aristoteles geen stap vooruit beeft kunnen doen, cf.
KdrV B viii. Kant weet weI dat men na Aristoteles binnen de logica ook
andere oordeelsvormen is gaan onderzoeken, maar daarop doelt bij niet:
bern gaat bet slechts om het inzicht dat een begrip als zodanig niet naar de
werkelijkheid kan verwijzen. Of Kant de eerste is die deze opvatting bul-
digt, is een louter historiscb vraagstuk.
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namelijk in Kants ogen niet in staat zijn redelijkerwijs te beoordelen of
zij hun daden uit eigenbelang dan wel uit zedelijkheid gesteld hebben;
dit betekent dat zij niet vermogen te beoordelen of het redelijk is op
een morele verbetering te hopen.

Ook het gegeven dat de rechtsorde ingericht dient te zijn op het
voorkomen van een aanvalsoorlog kan niet zander meer als rechtvaardi-
ging van die hoop gelden. Met Mertens zijn we het eens dat dit element
aan de hoop kan bijdragen, maar zij is niet de reden dat die hoop rede-
lijk is. De constitutie moet door burgers gedragen worden. Het gegeven
dat de mens het principe van het recht in zichzelf ontdekken kan en dit
publiekelijk te kennen geeft en dus dat iedere burger de constitutie kan
ondersteunen, maakt de hoop tot een redelijke hoop. Wanneer men
massaal van een rechtsgevoel getuigt, zal dit op enig moment in de toe-
komst gevolgen moeten hebben voor de maatschappelijke ordening.

De stelling dat het voorval in de denkwijze van de onbaatzuchtige
toeschouwer moet worden gelocaliseerd, impliceert een ander probleem:
is er in Kants zogeheten geschiedsfilosofie wel sprake van enig engage-
ment met het feitelijk verloop van de daadwerkelijke geschiedenis? Een
eerste indica tie dat dit niet het geval is, zou men kunnen aantreffen in
het gegeven dat het Kant in deze samenhang niet om enige daad of
wandaad gaat: hij stelt zijn analyse in term en van een eventus en niet in
termen van een factum. Een tweede aanwijzing vinden we in een van
Kants notities: de poging een a priori geschiedenis van het menselijk
geslacht te ontwerpen, komt uiteindelijk neer op de vraag "... worauf es
ankomme, urn auszumachen, ob das menschliche Geschlecht im
bestandigen Fortschritt zum Besseren sey oder nicht, wobey man, dass
ein solcher Fortschritt sey, unausgemacht lassen darf'309). Maar ook in
Kants eigen werken vinden we verwijzingen naar dit hypothetische ele-
ment in zijn geschiedsfilosofie"?', We moeten bovendien opmerken
dat het Kant in deze samenhang om de morele verbetering van het
menselijk geslacht gaat: om het geheel van maatschappelijk op aarde
verenigde, maar in volkeren verdeelde mensen"". Dit menselijk ge-
slacht kan echter niet begrepen worden als een subject dat de morele
wet tot zijn hoogste beginsel maakt: aileen elke mens voor zich is daar-
toe in staat. Maar men kan zich weI afvragen of er in het psycho-vitale

309) Refl. 1471a (1790-1804).
310) SdF VII 83; Gemeinsprucb VIII 311f.
311) SdF VII 79.
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strevingsleven van de mens, dus in zijn natuur, iets is dat een overgang
naar moraliteit zou kunnen vereenvoudigen. Zou dit zo zijn, dan kunnen
we begrijpen dat deze overgang voor alle mensen en derhalve voor het
menselijk geslacht naderbij komt. Daarom ligt ons inziens, contra van
Peperstraten, de gedachte van een natuurlijke teleologie zeer wel voor de
handv"; naar onze mening rnoet Kants geschiedsfilosofie in die zin
begrepen worden. Zo wordt direct duidelijk waarom Kant over een
eventus in plaats van over een factum spreekt: het gaat hem niet om een
daad als daad, maar om de daad als een gebeurtenis in de natuur. In
deze natuur speelt alleen het handelen een rol voor zover dat handelen
begrepen kan worden als uiting van affecten en behoeftigheid. We kun-
nen dit ook zo uitdrukken, dat er geen voorgegeven harmonie'P' tussen
natuur en zedelijkheid bestaat. De positieve betekenis van deze afwijzing
van Leibniz' gedachte van de voorgegeven harmonie ligt hierin, dat de
mens nu ervaren kan of hij op grond van natuurlijke impulsen dan wel
uit zedelijkheid handelt. Maar tegelijkertijd ontstaat nu de opgave een
harmonie tussen het rijk der natuur en dat der vrijheid als een resul-
taar'" van ons eigen den ken te kunnen begrijpen en precies op dit
vlak moet het begrip van de natuurlijke teleologie een uitkomst bieden.
Onze reflecterende oordeelskracht stelt ons in staat het gebeuren in de
natuur zo te begrijpen dat de natuur gericht is op iets dat wij tevens als
een einddoel van onze praktische rede kunnen begrijperr?". Het be-
grip van de doelmatigheid der natuur, dat we a priori aan de reflecte-
rende oordeelskracht ontienen, stelt ons in staat een overgang van het

312) Vergelijk Heimsoeth, H., Transzendentale Dialektik, p. 755, noot 171:
"Kants Geschichtsphilosophie stellt die Aufgabe, eine "Naturabsicht" im
Gesamtgang menschlicher Dinge zu entdecken, welche die einzelnen Men-
schen, selbst ganzen Volkern im Verfolgen ihrer Absichten unbekannt
bleibt." Hij verwijst naar laG VIII 27: "Mann kann die Geschichte der
Menschengattung im Grossen als die Vollziehung eines verborgenen Plans
der Natur ansehen ...". We voegen hieraan toe: Anfang VIII 123; Gemein-
spruch VIII 310; Ende VIII 332; Refl. 4111 (1769? (70-71?) (66-68?) (62-
64?». Zie ook Heidemann, I., Das Ideal des hochsten Guts, pp. 265ff.

313) Hierop komen we terug in § 4.3.
314) Hierin stemmen we dus overeen met Plats analyse, cf. o.c., pp. 260ff.
315) KU V 195f. Vergelijk Hoffe, 0., Kant, p. 273: "Bewirkt von einer "Kausa-

litat nach Ideen", die der "Technik der Natur" die Ziele setzen, entsteht der
Bau einer Welt, in der die Natur als Mittel der Vernunft auf eine mora-
lische Endgestalt zusteuert.".
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zuiver theoretische (de natuur) naar het zuiver praktische (de morali-
teit) te maken.

Nu behoeft de term overgang enige toelichting. Kant kent dit begrip
uit Baumgartens metafysica+? waarin hij functioneert binnen de vraag
naar de oorsprong van de menselijke ziel en haar relatie met het li-
chaam. Reeds de vroege Kant stelt vast dat we de verhouding van de
ziel met het lichaam niet kunnen kennen; in het bijzonder hebben we dit
gezien in verband met het theoretisch-speculatieve probleem van de
transcendentale vrijheid. Bij Kant betekent een overgang geen reele
toedracht in de werkelijkheid, maar een verandering in onze denkwijze
over die werkelljkheid''". We kunnen dit toelichten met een voor-
beeld dat we aan Leibniz'!" ontlenen. De oorsprong van de ziel zou,
aldus Leibniz, door somrnigen in de vorm van een eduction gedacht
worden. Hierbij valt te denken aan een vorm welke in marmer gehakt
wordt. Anderen begrijpen evenwel de oorsprong van de ziel als een
traduction zoals het ene vuur uit het andere vuur voortkomt. Voor ons is
van belang dat in dit laatste geval de voortgang binnen een en hetzelfde
medium geschiedt en niet zoals bij een eductie een ingreep in een ander
medium onderstellen moet. We menen dat Kant met zijn begrip van
overgang juist op dit element van een traductie doelt. Ook al is er een
onoverbrugbare kloof tussen de gebieden van het vrijheidsbegrip en dat
van het natuurbegrip, toch moet het vrijheidsbegrip het door zijn wetten
gestelde doel in de zinlijke wereld kunnen verwerkelijken. Derhalve
moeten we de natuur zo kunnen denken dat haar wetmatigheid in over-
eenstemming moet kunnen zijn met de bewerkstelliging van de doelen
die uit vrijheid gesteld worden. "Also muss es doch einen Grund der
Einheit des Ubersinnlichen, welches der Natur zum Grunde liegt, mit
dem, was der Freiheitsbegriff praktisch enthalt, geben, wovon der Be-
griff, wenn er gleich weder theoretisch noch praktisch zu einem Er-
kenntnisse desselben gelangt, mithin kein eigentiimliches Gebiet hat,
dennoch den Ubergang von der Denkungsart nach den Prinzipien der
einen zu der nach Prinzipien der anderen moglich macht."?". Het
gaat dus om een bepaaLde denkwijze. .

316) Baumgarten, Metaphysica §§ 771ff: overgang als vertaling van traduco.
317) KU V 176, 179; EE XX 246.
318) Leibniz, G. W., Considerations sur la doctrine d'un Esprit Universel Unique,

VI 531.
319) KU V 176.
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We menen dat dit in voiledige overeenstemming is met Kants bena-
drukking in Der Streit der Fakultaten dat het gezochte voorval slechts in
de denkwijze van de toeschouwer bestaat. We menen tevens dat de
historische werkelijkheid van de Franse revolutie niets toevoegt aan de
begripsontwikkeling die in het denken van de onbaatzuchtige toeschouwer
plaatsvindt. Zelfs als die revolutie slechts in de vorm van een fictie bij
het grote publiek bekend was geweest, zou Kant zijn tekst onveranderd
hebben kunnen laten: voor zijn vraagstelling is slechts de reactie van de
toeschouwer op die fictie relevant. Die toeschouwer kan namelijk vast-
steilen dat ongeacht aile bewuste en onbewuste menselijke gedragingen
toch een begrip van hetgeen recht dient te zijn, ontwikkeld wordt; hij
concludeert daarom tot een overgang van natuur naar vrijheid. De histo-
rische werkelijkheid van de Franse revolutie voegt aan deze analyse
slechts toe dat het er in dit leven om draait de maatschappelijke orde
een bepaalde vorm te geven.

In de natuur handelt de mens uit eigenbelang en behoeftigheid. Toch
kunnen we ons voorsteilen dat een dergelijk wezen met de instelling van
een rechtsorde instemt: op die wijze kan hij zijn eigenbelang tegenover
andere mensen veilig steilen. Kant zegt ergens dat de natuur de onver-
draagzaamheid van de mens gebruikt om een toestand van rust en ze-
kerheid te bewerkstelligerr?". Het ontstaansprobleem de staat is zelfs
voor een yolk van duivels oplosbaar, zolang deze duivels maar over
verstand beschikkerr'i": met dat verstand kunnen ze beoordelen waar-
mee hun belangen gediend zijn. Ook hier gaat het Kant niet om een
engagement met het feitelijk verloop van de geschiedenis, maar hij ont-
wikkelt een begrip van recht en staat dat in de geschiedenis gerealiseerd
kan worden juist omdat dit begrip een werking in de sfeer van ons ge-
voel heeft. Dit wil niet zeggen dat de mensen die zich in een staat ver-
enigd hebben, moreel-goede burgers zijn geworden. Maar ten opzicht
van een zuivere natuurstand is er al een morele verbetering opgetreden:
hoe de mensen ook mogen handelen, zij zijn gebonden aan wetten die
het recht van de mens op institutionele wijze garanderen.

Met deze systematische conclusie besluiten we ooze besprekiog van
het geschiedsteken als een schematisme der analogie. In het vervolg van
deze sectie steilen we nog twee zaken aan de orde. Ten eerste willen we
nogmaals benadrukken dat Kant de in dit verband relevante begrippen

320) laG VIII 24.
321) ZeF VIII 366.
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inderdaad aan Baumgarten ontleent. Tenslotte geven we een nabeschou-
wing over het thema van de esthetische symbolisering van het morele.

Dat we Baumgartens gedachtengoed in de discussie over de morele
verbetering van het menselijke geslacht mogen betrekken, wordt duide-
lijk wanneer bedacht wordt dat Kant expliciet naar hem verwijstf".
Wanneer we vervolgens de teksten van Kant vergelijken met Baurngar-
tens Metaphysica, dan kunnen we een aantal passages uit zijn werk daar-
op herleiden. In verband met Der Streit der Fakultaten hebben we al
verwezen naar het teken in verband met de drie modi der tijd (signum
demonstrativum, rememorativum, prognosticumj'P'; in het kader van
de Anthropologie in pragmatischer Hinsicht gaat Kant hierop nog uitvoe-
riger in324

). Beide werken zijn in hetzelfde jaar verschenen, namelijk in
1798 en de bedoelde passages hebben hun oorsprong in het werk van
Baumgarten'?". Ret lijkt ons uiterst onwaarschijnlijk dat Kant wel zijn
tekenleer, maar niet het begrip Begebenheit aan Baumgarten ontleend
zou hebben. Daarnaast kunnen we er op wijzen dat Kant deze term in

322) SdF VII 7. In verband met zijn verweer tegen de koning en Wollner brengt
Kant naar voren dat hij in de gelaakte werken niet de bijbel interpreteert,
maar zich slechts op de handboeken van Baumgarten betrekt. Zie tevens
het ontwerp van zijn brief aan Friedrich-Wilhelm II van na 12 november
1794 in XI 527 alsmede de ontwerpen in XIII 372-387. Dat Kant zich op de
werken van Baumgarten betrok, was in brede kring bekend; zie bijvoor-
beeld de brief van Jacob van 10 mei 1791: "... da ich weiss, das Sie bisher
tiber Meier und Baumgarten gelesen habe ...", XI 245. In de Nova dilucida-
tio wordt Baumgarten al als een scherpzinnig denker en zelfs als het cory-
fee of het hoofd van de metafysica aangeduid (I 397 resp. 408). De term
eventus wordt in dit werk meerdere malen gebruikt en wel in directe sa-
menhang met het probleem van de mogelijkheid van een vrije handeling en
de toerekening daarvan (I 399f, 4021).

323) Met deze verwijzing rechtvaardigt Kant enerzijds zijn gebruik van de term
geschiedsteken en anderzijds ondersteunt hij nog eens zijn stellingname
tegenover Wollner c.s.

324) Anthrop. VII 192ff.
325) Baumgarten, o.c., § 348: "Signatum actuale, vel praesens est, tunc signvm

dicitur demonstrativvm"; vel praeteritum, tunc signum dicitur mnemonicunr'
(rememorativum); vel futurum, tunc signum dicitur prognosticon".
1. ein Anzeigungs-Zeichen. 2. ein Erinnerungs-Zeichen. 3. ein Vorzeichen.".
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aile relevante passages een causale relatie laat aanduiderr?" waarbij
deze relatie voor zover zij met een teken verbonden wordt in een prak-
tische zin bedoeld wordt'?"; het theoretisch gebruik van een teken voor
de verheldering van de relatie van het intelligibele met het empirische
wordt door Kant afgewezerr'i". Ook de uit de tweede kritiek bekende
onderscheiding tussen de ratio essendi en de ratio cognoscendi gaat op
Baumgarten terug'?". Wanneer men bovendien bedenkt dat al deze
termen in een relatief klein tekstfragment van de Metaphysica te vinden
zijn, menen we voldoende grond voor onze verwijzing naar Baumgarten
gegeven te hebben.

We komen nu toe aan de afsluiting van deze sectie. Kants bespreking
van het geschiedsteken hebben we gelocaliseerd in de context van de
methodenleer. De verschillende faculteiten die door Kant beschouwd
worden, hebben een innerlijke band met de ideeenleer in de eerste
kritiek. Natuurlijk zijn beide werken weI onderscheiden door het publiek
waartoe Kant zich richt; voor ons is van belang dat dit niets afdoet aan
de overeenkomst tussen beide werken: de nadruk op een vrijheidsbegrip
in de sfeer van het recht en de politiek.

Ons probleem van de esthetische symbolisering van het morele is
ontstaan naar aanieiding van de interpretaties van Plat, Forschner en

326) Zo in SdF VII 79, r.21 - 80, r.2; 84, rr.17 - 19: "... aus einer gegebenen Ur-
sache aber lasst sich eine Begebenheit als Wirkung vorhersagen, wenn sich
die Umstande eraugnen, welche dazu mitwirkend sind."; Pro!' IV 378;
KdpV V 68f = A 121 (twee keer); Metaphysik LJ XXVIII 199f, 217, 347f;
laG VIII 17. Een zuiver theoretisch gebruik van Begebenheit vinden we
o.a. in KdrV A 201 = B 246, A 205f = B 250f.

327) Zie de in de vorige noot genoemde vindplaatsen; Pro!. IV 344 + n, 345;
ReI. VI 49n, 170n; Theodicee VIII 260n; Ref!. 403 (1753-54? 1752-56?
(1762-63?»: "Ein Staatskundiger kann aIle Regeln der Staatskunst gut inne-
haben; wenn er aber nicht wohl einsieht, wie es auf kiinftige Begebenheiten
fuhre, so ist er ein bloss theoretischer Staatskundiger. Denn wei! er alsdenn
ganz was anders vermuten wird, als was sich hernach wirklich zutragt, so
zeigt er in der Ausiibung keine praktische Wissenschaft.".

328) Zo de afwijzing van de gedachte dat we door een zinlijk teken het intelligi-
bele substraat van een door ons waargenomen andere mens zouden kunnen
kennen, KdrV A 359f ("... ohne dergleichen Hypothesen zu erlauben ...".).
Vergelijk Plat, J., Kants kritiek op de rationele psychologie, pp. 112f.

329) Baumgarten, o.c., § 311. In het volgende hoofdstuk komen we hierop uit-
voerig terug.
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Heidemann. Gemeenschappelijk aan al hun duidingen is het thema van
van de inwerking van het intelligibele op het sensibele. Hoewel allen
zullen volhouden dat we omtrent die inwerking in theoretische zin niets
vermogen te kennen, we weten slechts dat zij er is, willen zij toch de
mogelijkheid bieden hierover iets te zeggen. Het thema van het zinlijk
teken, dat we in verband met Forschner besproken hebben, kwam in het
kader van de derde antinomie en dus binnen de theoretische wijsbegeer-
te naar voren. De discussie over het geschiedsteken maakt evenwel
duidelijk dat aan Kants tekenbegrip een dominant praktische betekenis
toekomt en de mogelijkheid biedt de begrippen van natuur en vrijheid
met elkaar te verbinden. In de ervaring van onze praktische vrijheid
weten we niet geheel en al door momentaan-episodische behoeften
bepaald te worden en Forschner stelt vast dat in die ervaring een zinlijk
teken van het intelligibele aanwezig is. Maar wij stellen dat de wezenlij-
ke vraag in dit verband niet is of dit waar is. Heidemann en Plat zouden
dit grif aan Forschner toegeven. Maar zij zouden er aan toevoegen dat
de principiele inzet van het zinlijk teken besloten ligt in de mogelijkheid
van het ervaarbare naar het bovenzinlijke te kunnen opstijgen. Wat voor
soort van kennis bereiken we nu eigenlijk met behulp van dit schematis-
me der analogie?

Allereerst moeten we bedenken dat het onze rede is die dit schema-
tisme voltrekt. Silber'?" is van mening dat aan de rede, hetzij prak-
tisch, hetzij theoretisch dan weI speculatief, een vorm van streven we-
zenlijk eigen is. Dit is zeker juist?", maar niet het laatste woord: de
rede moet immers tot een duurzame en rustige heerschappij over de
zinlijkheid en het verstand komen'F. De theoretische probleemstel-
ling van de verenigbaarheid van natuur en vrijheid wordt in de eerste
kritiek weliswaar in zover opgelost als we weten dat deze begrippen niet
met elkaar in strijd zijn. Maar het is juist op grond van ons bewustzijn
van de morele wet dat we weten inderdaad vrij te zijn; het is dus juist
ons praktisch gebruik van de rede waardoor de gezochte rust tot stand
komt. Welnu, omdat het schematisme der analogie als redelijke activiteit

330) Silber, l.R., Die metaphysische Bedeutung des hochsten Gutes als Kanon
der reinen Vernunft in Kants Philosophie, p. 538.

331) Zie de beroemde openings rege! van KdrV A. Kant spreekt oak weI over
een uit een rede!ijke interesse resulterende "sinnenfreie Neigung" of van
een propensio intellectualis, cf. MSR VI 212f.

332) KdrV A 465 = B 493, A 797 = B 825.
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ook een vorm van streven is, ligt het voor de hand te vragen of ook hier
het praktisch gebruik der rede het streven tot stand brengt.

In elk kennen zijn principes betrokken. Over de relatie van het nou-
menale en het fenomenale is evenwel geen theorie mogelijk en derhalve
vinden we daar geen principes. Wat we ons in verband met het bedoelde
schematisme dan ook voorstellen, het kan noch in theoretische zin noch
in praktische zin een kennen worden genoemd. Dit kan niet verbazen:
we zagen immers al in de derde kritiek dat de "Ubergang" geen "ei-
gentumliches Gebiet" heeft. Aan dit begrip der overgang kunnen we wel
een veld of toepassingsdomein toekennen, maar voor zover als binnen
dat veld kennis mogelijk is (en het veld dus een territorium is), is die
kennis niet van wetgevende aard: zij heeft geen constituerende bet eke-
nis333

). Het typisch wetgevende karakter van principes is binnen Kants
filosofie voorbehouden aan enerzijds het verstand waarmee we in theo-
retische zin de mogelijkheid van de ervaring a priori begrijpen en aan
anderzijds de rede waarmee we a priori in praktische zin ons handelen
normeren. Als we een overgang van natuur naar vrijheid willen denken,
moet dat via een vermogen dat tussen verstand en rede bemiddelt: onze
oordeelskracht. Van dat vermogen is het niet onredelijk naar analogie
met de wetgeving van het verstand en van de praktische rede te vermoe-
den dat zij tot een soort van wetgeving in staat iS334

). In strikte zin is
hier evenwel geen sprake van een wetgeving: zij is niet objectief maar
slechts een subjectief a priori, zij heeft dus geen gebied maar weI een
territorium. Met zijn benadrukking van het subjectieve karakter van
deze kennis lijkt Kant naar onze mening te bedoelen dat op het vlak van
de overgang onze oordeelskracht ons precies iets van onze subjectieve
hoedanigheid als subject doet ervaren: in de vorm van een lust- of on-
lustgevoel worden we ons iets gewaar dat naar de mogelijkheid van een
wetgeving, die buiten de oordeelskracht zelf ligt, verwijst. Wanneer Kant
zegt dat het schone een symbool van het zedelijk goede is, bedoelt hij
niet te zeggen dat het schone een objectieve maat voor onze zedelijke
oordelen is. Er is hier dus geen sprake van echte praktische kennis.
Maar de subjectieve ervaring van het schone is een lustgevoel dat aan de
oordeelskracht de mogelijkheid van een zedelijke wetgeving suggereert.
Op intuitieve wijze verwijst ons gevoelsleven naar iets dat als een prakti-
sche rede opgevat kan worden.

333) KU V 174: aIleen onze wetgevende kennis heeft een gebied.
334) KU V 177.
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De esthetische symbolisering van het morele is dus geen echte prakti-
sche kennis en al helemaal geen theoretische kennis. Kennis is voor
Kant pas echte kennis als zij op a priori principes berust en dit laatste
ontbreekt in het opstijgen van het sensibele naar het intelligibele: die
overgang voltrekt zich niet krachtens een principe maar is daarop ge-
richt. Het belang van deze symbolise ring is hierin gelegen, dat de mens
zich niet slechts vanuit zijn rede, maar zich tevens vanuit zijn subjectieve
strevingsleven als wetgever moet kunnen verstaan. Hij moet dit subjec-
tief kunnen voelen om zo des te sterker te begrijpen dat zijn redelijke
wetgeving tot de verhevenheid van zijn natuur behoort. Dit betekent dat
hij moet kunnen opstijgen naar een intelligibel principe in hem; we
men en dat hij dit juist kan doen omdat de morele wet hem "einver-
leibt"335l is. Uiteindelijk betekent dit dat de esthetische symbolisering
van het morele een subjectieve zelfervaring van de mens als een eindig
zijnde is: de mens weet dat hij van nature geen zedelijk wezen is, maar
hij kan niettemin in zich ervaren wat het betekent een dergelijk wezen
te zijn. Precies dit is tevens aanwezig in Kants analyse van de onbaat-
zuchtige toeschouwer van de Franse revolutie: 66k die is in de vorm van
een gevoel op het morele principe in hem betrokken.

Ons rest nog de vraag te bean twoorden of het streven dat in het
schematisme besloten ligt, door de praktische rede tot een einde ge-
bracht wordt. We menen dat hierop in strikte zin geen antwoord moge-
lijk is. Zeker is dat de mens die zich ten volle als wetgever begrijpt,
ongeacht dit schematisme zal handelen: hij heeft het niet nodig. Zeker is
tevens dat geen enkele mens volledig met zijn positie als praktische
wetgever zal samenvallen; derhalve kunnen we stellen dat het beter is
dat aan dit streven nimmer een einde komt.

6. De kanon en de tweede kritiek
Tot besluit van dit hoofdstuk over de eigen aard van het praktische
kennen willen we nader ingaan op enkele problem en die de methoden-
leer van Kants eerste kritiek beklijven. Met name doelen we hier op
Gueroults duiding van de verhouding van het leerstuk over de kanon
met de tweede kritiek.

Gueroult ziet een probleem in de kanon volgens welke we z6 dienen
te handelen, dat we waardig worden gelukkig te zijn. Met die kanon
geeft Kant zijn antwoord op de vraag wat we moeten doen. Een andere

335) KdpV V 105 = A 188.
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vraag, die hierbij nauw aansluit, luidt als volgt: als we ons nu zo gedra-
gen dat we het geluk niet onwaardig zijn, mogen we dan hopen dat dat
geluk ons ook ten deel zal vailen? Voor onze analyse is Kants antwoord
op deze tweede vraag niet van belang, we hebben haar aileen genoemd
omdat zij eveneens verwijst naar een element waarmee Gueroult proble-
men heeft: het geluk. Hij ziet hierin een restant van Kants voor-kritische
gedachtengoed. Kants benadrukking van dit geluk in de kanon zou im-
pliceren dat de categorische imperatief onder een hypothetische voor-
waarde komt te staan: als we het geluk willen hebben, moeten we uit
plicht handelen. Volgens Gueroult=? zou Kant er eerst in de tweede
kritiek in geslaagd zijn dit hypothetische element te elimineren. Onze
commentator is van mening dat er een ontwikkeling is van de kanon
naar de tweede kritiek die vergeleken kan worden met een overgang van
de oorspronkelijke vorm der praktische filosofie (terminus a quo) naar
de voltooide gestalte (terminus ad quem) daarvan"".

Ret mag duidelijk zijn dat deze opvatting voor ons een steen des
aanstoots is. In de inleiding tot dit hoofdstuk hebben we reeds opge-
merkt dat Gueroults schets van Kants ontwikkeling strijdig is met het
gegeven dat na de publica tie van de tweede kritiek nog enkele onveran-
derde herdrukken van Kants eerste hoofdwerk verschenen zijn. Daarom
mogen we aannemen dat Kant zelf hier geen enkel probleem gezien
heeft. Alleen al vanwege deze triviale reden is Gueroults these uiterst
onwaarschijnlijk, maar we kunnen hieraan een aantal inhoudelijke argu-
menten toevoegen die bovendien de kanon binnen de context van de
methodenleer kunnen verhelderen.

Allereerst moeten we opnieuw opmerken dat in verband met de
kanon Kants nadruk niet zander meer op het geluk, maar op onze ge-
lukwaardigheid ligt; omtrent die gelukwaardigheid wordt met behulp van
de zedenwet besloten. Nu kunnen we Gueroult toegeven dat Kants for-
mulering van de kanon ogenschijnlijk een hypothetisch element zou
kunnen impliceren. Maar met Hoffe kunnen we steilen dat de grammati-
cale formulering van imperatieven geen uitsluitsel geven kan omtrent de
hypothetische dan wel categorische aard van die geboden. De schijnbaar
categorische imperatief "drink niet teveel" berust in feite op een belang
dat we in onze gezondheid steilen en hij heeft derhalve een hypothetisch

336) Gueroult, M., Vom Kanon der Kritik der reinen Vernunft zur Kritik der
praktischen Vernunft, pp. 401, 403.

337) Gueroult, o.c., pp. 441£.
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karakter. Maar daarentegen is het voorschrift "als je iemand in nood
ziet, help hem dan" in grammaticaal opzicht hypothetisch; het antece-
dens kan echter opgevat worden als de stipulering van een omstandig-
heid waarin de categorische verplichting tot hulpverlening aan hulpbe-
hoevenden toegepast moet worden'?". Als we deze analyse, die bij
ROffe overigens in een geheel andere samenhang vigeert, verbinden met
de onderhavige probleemstelling, verdwijnt het hypothetische element
uit Gueroults formulering: 66k in die omstandigheden waarin we geluk
nastreven, dient ons handelen aan categorische imperatieven onderwor-
pen te zijn. En dan is er geen verschil tussen beide werken van Kant.
Toch is het de vraag of we met deze analyse echt aan Kants probleem-
stelling in de methodenleer tegemoet komen: de bijzondere taak van die
methodenleer zou toch een verschil met de tweede kritiek moeten impli-
ceren. We hebben immers met Heidemann opgemerkt dat elke metho-
denleer bij Kant in principe door een stelsel van hypothetische impera-
tieven beschreven kan worden. En dat doet ons de these aan de hand
dat het probleem van Gueroult niet zozeer in een eventueel hypothe-
tisch karakter van de kanon besloten ligt, maar in de verhouding van de
kanon met de categorische imperatief: is die kanon zelf een dergelijke
imperatief? We zullen verdedigen dat dit niet het geval is.

In ons eerste hoofdstuk hebben we Gueroult geprezen vanwege zijn
inzicht dat het speculatieve probleem van de transcendentale vrijheid
geen rol in Kants praktische filosofie speelt. Hier moeten we hem kriti-
seren omdat hij de betekenis van Kants eigen aiternatief voor die vrij-
heidsproblematiek niet naar waarde weet te schatten: vrijheid in de zin
van het recht en de politiek. In de tweede kritiek gaat het om de mens
als wetgever; we menen te kunnen zeggen dat het Kant in de methoden-
leer te doen is om de mens als een onderdaan die met behulp van de
kanon kan leren zijn leven zo in te richten dat zijn handelingen met de
zedenwet overeenstemmen. Binnen de sfeer van het recht gaat het Kant
er slechts om dat de willekeur van de ene mens met die van de anderen
volgens een algemeen principe verenigbaar moet zijn. Let weI: het gaat
dus niet om de verhouding van ooze willekeur met de wens van een
ander'?". De doelen die we met ons handelen trachten te realiseren,
spelen geen rol in de beoordeling of ooze vrijheid in overeenstemming is
met die van anderen. Binnen de sfeer van het recht laat Kant die doelen

338) Haffe, 0., Kant, p. 184; Rechtsprinzipien, pp. 12Iff.
339) MSR VI 230; H6ffe, 0., Rechtsprinzipien, p. 131.
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buiten beschouwing; het gaat daar slechts om het reguleren van het
menselijk gedrag en het opstellen van regels voor instituties en dergelij-
ke. Voorts begrijpt Kant de mens als een wezen dat naar geluk streeft;
in een later werk zegt hij dat het geen zin heeft de mens te verplichten
gelukkig te zijn omdat de mens van nature al graag naar geluk
streeft"?'. Maar dit streven naar geluk heeft natuurlijk wel betekenis
voor de daden die de mensen zullen stellen en die elkaar dus in de sfeer
van het recht zullen raken. Nu kan er geen recht op geluk bestaan.
Recht is bij Kant altijd dwingend recht en we kunnen nu eenmaal nie-
mand dwingen gelukkig te zijn. Afgezien van het gegeven dat geluk geen
objectiveerbaar begrip is, kunnen we onmogelijk garanderen dat iemand
ooit gelukkig zal zijn. Maar onze rede stelt er een belang in het ons
feitelijk toevallende geluk te begrijpen als beloning voor de morele kwa-
liteit van ons handelen. Z6 ontstaat naar onze mening eerst het thema
van onze gelukwaardigheid.

We zien er in dit verband bewust van af te onderzoeken of dit leer-
stuk wellicht ook bij de vroege Kant voorkornr'?", We zouden natuur-
lijk wel kunnen proberen hiervoor talloze bronnen te analyseren, maar
in verband met onze kritiek op Gueroult is dat niet relevant: we moeten
immers laten zien dat Kants gedachten over de gelukwaardigheid vanuit
de methodenleer zelf te begrijpen zijn. Deze methodenleer heeft onder
andere tot taak ons te leren hoe we reeds verworven kennis, in dit geval
van de zedenwet, in ons leven dienen toe te passen. Daarom verbindt
Kant een element uit ons strevingsleven, het geluk waarnaar we van
nature streven, met de typisch redelijk gedachte van gelukwaardigheid.
Met behulp van de categorische imperatief beoordelen we de morele
waarde van ons maxime en in principe voegt de kanon daaraan niets
toe. De kanon komt naar onze mening pas ter sprake indien we vervol-
gens vragen hoe we gegeven een (reeds beoordeeld maxime) een hande-
ling moeten stellen. Uit Kants definitie van de maxime in de tweede
kritiek'?' weten we dat een maxime meerdere praktische regels "on-
der zich heeft". Deze praktische regels geven weer op welke manier
gehandeld zal worden. We menen dat eerst hier de kanon een rol gaat
vervullen: de kanon verbindt de handeling die door de praktische regel
beschreven wordt, met de maxime en neemt dus niet de taak over van

340) MST VI 386.
341) Zie evenwel Schmucker, J., Die Urspriinge der Ethik Kants, pp. 355ff.
342) KdpV V 19 = A 35.
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de categorische imperatief. Met behulp van de categorische imperatief
beoordelen wijzelf, maar zonodig ook anderen, in de sfeer van het recht
de concrete daden die we stellen; daarnaast is er een persoonlijk do-
mein waarin we met behulp van de categorische imperatief onze
maximen beoordelen. Wat we met de kanon dus eigenlijk doen, is het
verbinden van dit persoonlijke domein met de sfeer van het recht. Wan-
neer we zo handelen dat onze daden niet strijdig zijn met het recht en
we bovendien handelen volgens een maxime dat in overeenstemming
met de zedenwet is, zijn we waardig gelukkig te zijn.

Ons bezwaar tegen Gueroults duiding van de kanon is dus tweeledig:
we menen dat hij enerzijds de taak van de methodenleer niet onderkent
en anderzijds miskent hij in onze ogen de betekenis van het rechtsbegrip
in Kants ideeen- en methodenleer. De kanon is geen voorkritisch erf-
stuk, maar moet juist vanuit Kants vraagstelling in de eerste kritiek
begrepen worden.

Kants verwijzingen naar het kritische gebruik van de rede in termen
van een gerechtshof'?' verwijzen naar onze mening niet slechts naar
de redelijke argumentatie die in de filosofie vereist is, maar tevens vor-
men zij een indica tie voor de stelling dat Kant zijn vroegere denken
ontwikkeld heeft in discussie met de rechtsfilosofie. Dit verhindert Kant
geenszins het praktische vrijheidsbegrip tevens in speculatieve zin te
onderzoeken. Maar ook in verband met de derde antinomie komt de
achtergrond van dat vrijheidsbegrip in de sfeer van het recht duidelijk
naar voren: "Die eigentliche Moralitat der Handlungen (Verdienst und
Schuld) bleibt uns ..., selbst die unseres eigenen Verhaltens, ganzlich
verborgen. Unsere Zurechnungen konnen nur auf den empirischen Cha-
rakter bezogen werden.P'". Het gehele begrip der toerekening is uit
de rechtsfilosofie afkomstig. De kanon is juist een criterium voor het
correcte gebruik van onze praktische rede doordat hij eist dat we op
redelijke wijze onze subjectieve motieven met behulp van een rechtsbe-
grip objectiveren.

We komen zo toe aan de afsluiting van dit hoofdstuk. We hebben
een aantal invalshoeken op het plichtsbegrip gegeven en met behulp van
Henrichs analyse van het zedelijk inzicht hebben we naar voren gebracht
met welke probleerngebieden onze praktische kennis verbonden is.
Kants analyse van het ethische leidt tot het opstellen van de principes

343) KdrV A xi, B xiii, A 669 = B 697, A 751 = B 779.
344) KdrV A 551n = B 579n, cursief van ODS.
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van een a priori ethiek waarbij voor de toepassing van die principes
ervaringskennis vereist is. Ook hier is sprake van een proces waarin de
rede zichzelf grenzen stelt. Zo is het onmogelijk uit bijvoorbeeld het a
priori principe van oorzaak en gevolg op deductieve wijze bijzondere
natuurwetten zoals de perkenwet van Kepler=" af te leiden, hiervoor
is allereerst ervaringskennis nodigr'". En in de praktische filosofie
kunnen we wel a priori het verbod te liegen als een algemene wet begrij-
pen, maar hoe we over een concrete leugenaar te oordelen hebben,
kunnen we niet a priori beslissen: we zullen daarvoor onder andere
moeten weten in welke mate de leugen zijn eigen vrije daad was en dat
betekent dat we over ervaringskennis dienen te beschikken. De nood-
zaak van het beroep op een door de ervaring gescherpt oordeelsvermo-
gen is een innerlijke restrictie van de a priori ethiek en in die zin een
gevolgelijk inzicht. Hiermee verzet Kant zich tegen de pretenties die
men aan een a priori ethiek zou kunnen menen te mogen ontlenen;
tevens benadrukt hij in die samenhang de noodzaak van de ontwikkeling
van een empirische psychologie en anthropologie.

Henrich zal deze conclusie niet bestrijden, maar we menen dat hij
grote problemen zal hebben haar te verenigen met zijn eigen visie op de
relatie van de ethiek met de ontologie. Volgens Henrich problematiseert
het zedelijk inzicht het begrip van de ontologie, daarmee stemmen wij
in, maar hij eist vervolgens dat deze ontologie een onthulling moet ge-
yen van de grond en de zin van het zedelijk inzicht. Onze bezwaren
tegen zijn duiding zijn juist tegen deze laatste eis gericht: de vraag naar
de grond van het zedelijk inzicht doet ons inziens afbreuk aan de onmid-
dellijkheid daarvan zoals ook de zin van het zedelijk inzicht niet vanuit
de ontologie, maar vanuit het zedelijk inzicht zelf verstaan dient te wor-
den. Het typisch morele kan slechts vanuit zichzelf verstaan worden en
behoeft daarom geen grond. In onze volgende hoofdstukken zal dit
thema opnieuw naar voren komen.

345) De voerstraal vanaf de zon naar het middelpunt van een planeet doorloopt
in gelijke tijden gelijke perken.

346) Nachtrage KdrV (A) XXIII 34: "Dass die reine Verstandesgesetzen auch
nichts weiteres als die Gesetze lehren, darunter allein Erfahrung uberhaupt
moglich ist, nicht die besondere Gesetze der Gegenstande der Erfahrungen
..:'. Vergelijk Baum, M., Die transzendentale Deduktion in Kants Kritiken,
pp. 150-155; Deduktion und Beweis in Kants Transzendentalphilosophie,
pp. 159-163.
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We hebben gesteld dat kennis van a priori principes niet voldoende is
voor het kunnen toepassen van die beginselen. Het thema van de toe-
passing of de invoering van typisch redelijk inzichten in ons feitelijk
leven is een der onderwerpen van de methodenleer als alternatief voor
de praktische logica. Kants methodenleer is niet transcendentaal van
aard omdat de methoden dat zouden zijn; veeleer menen wij dat het
transcendentale in dit verband betrekking heeft op een volledigheid ten
aanzien van de meest fundamentele vragen waarin de menselijke rede
een belang stelt; de methodenleer heeft zo tot taak vanuit het perspec-
tief der volledigheid van die vraagstelling de ontwikkeling van het sys-
teem der Transzendental-Philosophie naderbij te brengen. Aan de vraag
naar hetgeen we moeten doen komt een speciale positie toe: alleen in
haar geval is een kanon mogelijk en dus een objectivering van de redelij-
ke interesse'?'. Met behulp van enkele commentatoren hebben we
duidelijk gemaakt dat elke reflectie over morele principes tevens ver-
bonden zal moeten zijn met een bezinning op de eigen aard van het
wezen waarop die beginselen geacht worden betrokken te zijn. Hierbij
kwam naar voren dat dit wezen zichzelf zo ervaren kan dat hij weet niet
door mornentaan-episodische irnpulsen uit zijn strevingsleven bepaald te
worden en dat hij zijn leven op redelijke wijze kan organiseren. Dit
betekent niet dat in dat leven de morele wet automatisch het hoogste
principe is; maar juist daarover kunnen we objectief oordelen in term en
van onze gelukwaardigheid. We menen aan dit deel van de transcenden-
tale methodenleer een begrip van het leven als een geheel te kunnen
ontlenen; de gedachte dat een intelligibel principe van de rede de eerste
formele grond van onze reacties in een concrete situatie is, geeft ons
aanleiding tot het stellen van de vraag of we vertrekkende vanuit de
sensibele wereld binnen de ervaring enig zicht op dat intelligibele kun-
nen krijgen. We hebben dit thema uitgewerkt onder de noemer van de
esthetische symbolisering van het morele. Onze conclusie hierbij luidt
dat deze symbolisering niet het karakter van een praktisch kennen heeft,
maar daarmee wel verbonden is als de subjectieve zelfervaring van de
mens als een eindig zijnde. Die ervaring is immanent aan de reflectie op
zedelijke principes.

347) En dit is natuurlijk in overeenstemming met hetgeen we in ons vorige
hoofdstuk omtrent het Opus postumum signaleerden: de zichzelf door
plichtswetten beperkende mens in de wereld is de copula tussen de ideeen
God en wereld, d. § 1.3.5.
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Deze conclusie geeft ons de mogelijkheid een overgang naar het
volgende hoofdstuk te maken. Direct voorafgaande aan zijn stelling over
het factum der zuiver praktische rede geeft Kant een van zijn beruchte
voorbeelden: het leugenverbod. Volgens dit voorbeeld wil een vorst een
rechtschapen onderdaan ten gronde richten en hij eist, onder bedreiging
met de onmiddellijke voltrekking van het doodsvonnis, van iemand dat
hij een onwaar getuigenis tegen de onschuldige aflegt. Binnen het ge-
zichtsveld van de bedreigde is reeds een van vers touw voorziene galg
opgericht; geen mens zou vrijwillig zijn hoofd in de strop leggen. Ret
spreken van de waarheid bedreigt zijn eigen bestaan, toegeven aan de
eis van de vorst zou een eerlijk mens in het verderf storten. Kan iemand
de liefde voor zijn eigen leven overwinnen? Kant is niet geinteresserd in
hetgeen we zouden besluiten. Voor hem staat slechts centraal dat zodra
we dit voorbeeld beschouwen we tevens weten dat we kunnen weigeren
te liegen: "Er urteilt also, dass er etwas kann, und erkennt in sich die
Freiheit, die ihn sonst ohne das moralische Gesetz unbekannt geblieben
ware. 11348).

De mens kent de morele wet en daarmee tevens zijn vrijheid. Omdat
de mens weet vrij te zijn, kan hem zijn handelen toegerekend worden. In
het voorbeeld gaat het slechts om het onmiddellijke bewustzijn van het
verbod op meineed. Ongeacht de vraag waartoe we ons in deze situatie
zouden bekennen, zullen we in het licht van dit onmiddellijke bewustzijn
handelen. Kants voorbeeld bewijst dus niet de realiteit van het zedelijke
leven, maar de realiteit van het zedelijk bewustzijn, aldus Hoffer'".
Volgens hem is juist dit bedoeld in het begrip van het factum der zuiver
praktische rede; dit factum onderzoeken we in ons volgende hoofdstuk.

348) KdpV V 30 == A 54, cursief van ons.
349) Roffe, 0., Vernunftkritische Ethik, pp. 216f; Kantische Skepsis, pp. 527f;

Kant, p. 204; Rechtsprinzipien, pp. 335ff.



Hoofdstuk 3. Het factum der zuiver praktische rede

§ 3.1. Inleiding

Met deze inleiding willen we een eerste overzicht geven van de proble-
men die het begrip factum beklijven. We zuilen dit in algemene zin doen
en daarnaast zuilen we ingaan op enkele interpretaties ervan: wat duidt
het factum nu precies aan, aan welk probleem komt Kant met zijn fac-
tumleer tegemoet, begaat hij een naturalistische drogreden; dit zijn
slechts enkele van de vragen waarop we zuilen ingaan. In de volgende
paragraaf zuilen we uitvoerig op Henrichs interpretatie ingaan en bear-
gumenteren waarom we juist zijn werk centraal steilen. Hier volstaan we
met de opmerking dat zijn duiding van het factum van grote invloed is
geweest op andere commentatoren en ook nu nog maatgevend is.

We zullen het thema van het factum dus in algemene zin inleiden.
Welnu, Kant merkt op dat het factum van de zuiver praktische rede
geen empirisch feit, maar een a priori feit is", De eerste vraag is na-
tuurlijk hoe wij ons zo iets kunnen voorsteilen. Om dit duidelijk te ma-
ken gebruiken we een tweetal begrippen die we reeds besproken heb-
ben: dat van de autonomie of de wetgever en de onderscheiding tussen
eventus en factum. Wanneer we kunnen aantonen dat deze begrippen
zelf naar iets feitelijks verwijzen, maken we tevens aannemelijk dat een
verwijzing naar iets feitelijks niet strijdig is met het a priori karakter van
Kants ethiek. Voor onze inleiding is dit eigenlijk de centrale vraag: hoe
kan een a priori ethiek naar iets dat van [eitelijke aard is verwijzen?

Om wetgever te zijn, moeten we aan twee voorwaarden voldoen: we
moeten ons een moreel principe bewust zijn en we moeten bovendien
deze wet als in overeenstemming met onze wil beschouwen. We kennen
dus niet slechts de wet, maar we verklaren tevens dat de wet voor ons
geldig is, dit wil zeggen dat die wet een voor ons verbindende werking
heeft". Hierbij zijn we niet tevens schepper van de wet; in dat geval
zou namelijk de wet afhankelijk van onze wil zijn en dus toevallig en
positief: "Der Gebietende (imperans) durch ein Gesetz ist der Gesetzge-
ber (legislator). Er ist Urheber (autor) der Verbindlichkeit nach dem

1) KdpV V 31 = A 56.
2) § 1.3.5.
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Gesetze, aber nicht immer Urheber des Gesetzes. Im letzteren Fall
wurde das Gesetz positiv (zufallig) und willkiirlich sein.'?'. De meest
fundamentele principes der moraal kunnen niet positief zijn en moeten
gedacht worden ais waren zij gegeven in de sfeer van het natuurrecht.
Nu treedt een complicatie op: er zijn bronnen waarin God weI degelijk
de schepper van de morele wet genoemd wordt", Hierover kan echter
geen misverstand bestaan; al deze bronnen zijn betrokken op het hoogste
goed en het morele godsbewijs. AI in de eerste kritiek spreekt Kant over
een wijze schepper en regent van de intelligibele wereld waarin iedereen
naar mate van zijn waardigheid zijn geluk toebedeeld wordt"; de voor-
waarde tot dit hoogste goed is God als het wezen dat aan al ons hande-
len en onze motieven een gepast effect zal verbinden. Dat is ook de
reden dat het bestaan van God in de tweede kritiek gepostuleerd wordt.
Nu is de intelligibele wereld aan de tijd onttrokken zodat op dit viak
tussen een schepper en zijn product geen reele veruitwendiging kan
plaatsvinden; op louter semantische gronden kan ons inziens geen on-
derscheid tussen een wetgever en een schepper geconstateerd worden.
Op het vlak van het morele godsbewijs ligt dit anders: op grond van de
morele wet zijn we geboden het hoogste uit vrijheid mogelijke fysische
goed in de wereld" te bewerkstelligen. Het morele begrip van de prakti-
sche noodzakelijkheid hiervan valt echter niet samen met het theoreti-
sche begrip van de fysische mogelijkheid tot effectuering van dit goed.
Daarom ontstaat de behoefte aan een God die zowel schepper van de
wereld ais morele wetgever" is. De vereniging van natuur en vrijheid
vereist het bestaan van deze God, maar het morele godsbewijs is geen
objectief geldig bewijs voor het bestaan van dit wezen; het is slechts een
subjectie], maar nochtans voor morele mensen afdoende argument".

We zien dus dat de gedachte van God als schepper van de wet geen
atbreuk doet aan de objectieve wetgeving der zuiver praktische rede; op

3) MSR VI 227 ; cursief van Kant, wij Iezen autor als auctor. Zie Padagogik
IX 494: "Denn es ist nieht nothig, dass der Gesetzgeber zugleich auch der
Urheber des Gesetzes sei. So kann ein Furst in seinem Lande das Stehlen
verbieten, ohne deswegen der Urheber des Verbotes des Diebstahles ge-
nannt werden zu konnen.".

4) O.a in KdpV V 131n = A 236n; Theodicee VIII 257+n.
5) KdrV A 811£ = B 840.
6) KU V 450.
7) KU V 450; zie het scherpe onderscheid tussen schepper en wetgever!
8) KU V 450n.
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dat vlak speelt geen enkele schepper enige rol ten aanzien van de wet:
daar is de oorsprong van de wet praktisch gesproken niet van belang. Als
wij weten verplicht te zijn, gaat het om hetgeen wij hier en nu te doen
hebben. En dit betekent precies dat in praktisch opzicht Kants begrip
van autonomie noodzakelijkerwijs een moment bevat dat van feitelijke
aard is: ons bewustzijn van plichten, ons zedelijk bewustzijn is kennelijk
een onherleidbaar gegeven",

Ook in de sfeer van het recht vinden we bij Kant iets dat van onher-
leidbaar feitelijke aard is. Zo vermag het yolk de oorsprong van de hoog-
ste macht waaraan het in de samenleving onderworpen is niet te door-
gronden. Als argument hiervoor verwijst Kant naar het oorspronkelijk
verdrag dat aan de samenleving geacht wordt ten grondslag te liggen.
Wil het yolk rechtskrachtig over de legitimiteit van de staatsmacht kun-
nen oordelen, moet dit yolk reeds als onder een algemene wil verenigd
beschouwd worden en dan kan het yolk niet tot andere principes dan de
reeds geldende komen. De vraag of oorspronkelijk een werkelijk contract
inzake de onderwerping van de burgers aan het staatsgezag (pactum
subiectionis civilis) als een factum aan de rechtsorde voorafgaat, is vol-
gens Kant een vraag zonder zin en in feite zelfs een bedreiging voor de
staat'". Ook ons begrip van de autonome staat verwijst dus naar iets
feitelijks. Wanneer men bedenkt dat het op dit vlak om rechtsplichten
gaat, die alle van volkomen aard zijn, dan begrijpt men tevens dat het
feitelijke in ons begrip van autonomie verbonden is met onze eigen aard
als redelijke wezens: een generalisatie van uitzonderingen op volkomen
plichten kan niet gedacht worden, deze plichten zijn eigen aan ons wezen.

Ook vanuit de onderscheiding van eventus en factum wordt duidelijk
dat een verwijzing naar iets feitelijks niet in strijd is met een a priori
ethiek. Kants derde antinomie heeft tot thema of de gedachte van een
voorval dat uit vrijheid tot stand komt en dat dus een factum betreft
verenigbaar is met de gedachte van een voorval in de natuur die door
werkoorzaken beheerst wordt. Ondanks alle speculatieve problemen die
hiermee verbonden zijn, is het volgens Kant onmiskenbaar waar dat we
ons in het dagelijkse leven op onze vrijheid beroepen. Stel immers dat

9) Zie Rescher, N., Kant and the "Special Constitution" of Man's Mind. The
ultimately Factual Basis of the Necessity and Universality of A Priori Syn-
thetic Truths in Kant's Critical Philosophy, pp. 75-80.

10) MSR VI 318, 371; Gemeinsprucb VIII 302; Refl. 6593 (1764-68). Zie ook
§ 1.2. i.v.m. Refl. 3356.
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iemand met een kwaadaardige leugen verwarring in de maatschappij
schept. Dan houden we hem daarvoor verantwoordelijk. We onderzoe-
ken eerst de beweegredenen die aan zijn daad voorafgingen; maar we
zetten dit niet zover door dat we hierin zijn opvoeding en gehele levens-
wandel betrekken. Voor ooze beoordeling of de leugen hem toegere-
kend kan worden, hoeven we de causale keten die tot aan zijn geboorte
terugloopt niet te kennen: slechts het gegeven dat onafhankelijk van zijn
verleden door deze mens een daad met gevolgen gesteld is, is hier rele-
vant'". In dit praktische perspectief isoleren we uit een gehele causale
keten een enkele oorzaak met haar gevolgen; daarmee geven we de
facto antwoord op de vraag hoe een oorzaak "von selbst anfangen'?"
kan. Ooze toerekening van de leugen aan de dader betekent in feite een
overgang van een waarneembaar fenomeen naar haar intelligibele
grond'": de eventus wordt tot factum verklaard'". De transcendentale
vrijheid wordt nu opgevat als de absolute spontaniteit van een handeling
en als de eigenlijke grond van haar toerekenbaarheid'". Een handeling
wordt niet toegerekend voor zover zij een absoluut eerste begin in de
orde van de tijd heeft, maar voor zover zij een eerste begin in de orde
der causaliteit isl

6) en in die zin onherleidbaar feitelijk is: zij is niet zo-
zeer gebeurd als wel gedaan.

In deze zin betekent een factum dus niets anders dan een moreel
toerekenbare daad: iemand wordt als Urheber of causa libera van een
voorval aangemerkt'", Een dergelijke betekenis wordt voorondersteld
in de begrippen facto, pacto en lege die als rechtstitels verschillende
momenten in de rechtsuitoefening aanduiden. Zo heeft facto betrekking

11) KdrV A 554f = B 582f.
12) KdrV A 445 = B 473, A 451 = B 479.
13) KdrV A 554 = B 582, A 557 = B 585; ReI. VI 170n; Riedel, M., Kritik der

moralisch urteilenden Vernunft, pp. 86ff.
14) Zie Vorarbeiten MST XXIII 378: "factum practice tale est euentus ex causa

libera s. qui arguit auctorem. factum practice tale semper est imputabile.".
15) KdrV A 448 = B 476.
16) KdrV A 450 = B 478.
17) MSR VI 227, 230, 270, 312; Nova dilucidatio II 399, 401, 405; Bemerkungen

XX 155f; Theodicee VIII 255, 263f (That); ReI. VI 26n (zonder de term
factum te noemen); Vorarbeiten MST XXIII 378; Gerhardt-Menzer 66f
(69f); Praktische Philosophie Powalski XXVII 152-161; Moralphilosophie
Collins XXVII 288-298; Moral Mrongovius XXVII 1437-1445; Refl. 3860
(1764-68 (69?)), 6809 (1773-78), 7295 tot en met 7302 (alle 1780-89).
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op een eenzijdig wilsbesluit, pacto op een wederzijds wilsbesluit en lege
geldt als een alzijdig wilsbesluit uit hoofde van het recht der mensheid
in onze persoon 18).

Het onderscheid tussen facto en lege is dienstig voor de interpretatie
van het factum der zuiver praktische rede. Aan het einde van het vorige
hoofdstuk hebben we gewezen op het voorbeeld dat Kant direct aan zijn
stelling over het factum laat voorafgaan. Het voorbeeld van de vorst die
een leugen wil afdwingen maakt duidelijk dat we ons een moreel princi-
pe bewust zijn. We nemen individueel een besluit omtrent de leugen
waarvan we weten dat zij strijdig is met het recht van de mensheid in
onze eigen persoon. Zo monden de begrippen facto en lege uit in de
notie van de autonome wetgever: "Handle so, dass die Maxime deines
Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung
gelten konnen."'". We zuilen nog in verband met de categorische im-
peratief bij de vroege Kant zien dat hij onder invloed van Rousseau zijn
principe formuleert in termen van onze vrije willekeur die onder de
algemene wil geplaatst dient te worden. De systematische conclusie die
we evenwel reeds nu kunnen trekken, betreft de gedachte dat het niet
strijdig met de gedachte van een a priori ethiek is om te verwijzen naar
iets van feitelijke aard. De meest fundamentele wet van de zuiver prak-
tische rede is onherleidbaar; we kunnen die wet niet uit ons bewustzijn
van onze vrijheid afleiden: die vrijheid kennen we immers eerst op
grond van ons morele bewustzijn. Voor dat bewustzijn betekent dit dat
het een onherleidbaar gegeven is, voor de vrijheid betekent dit dat zij
altijd al onder de morele wet staat. Samenvattend betekent dit dat juist
omdat we als wetgever aangemerkt kunnen worden ons handelen niet
slechts in juridische zin, maar tevens in typisch morele zin toerekenbaar
is: ook bij afwezigheid van een externe juridische beoordeling blijft de
morele aansprakelijkheid voor ons handelen. Anders gezegd: de morele
verantwoordelijkheid kan niet tot de sociale dimensie van het recht
gereduceerd worden; in het factum van de zuiver praktische rede ligt niet
slechts het recht van de mensheid in onze persoorr" besloten, maar
tevens dat we een verhouding tot dat recht hebben.

18) MSR VI 260, 276f resp. 280.
19) KdpV V 30 = A 54, cursief van ons.
20) Dit lijkt ons juist de inhoud te zijn van het voorbeeld dat Kant direct aan

het factum Iaat voorafgaan: het Ieugenverbod is een rechtsplicht. Zo bIijkt
eens te meer dat Kants ethiek aIs een reactie op een rechtsfilosofie ontwik-
keld is.
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Een tweede probleem dat Kants factumleer beklijft, treffen we regel-

matig in de secundaire literatuur aan: moeten we ons bewustzijn van de
morele wet dan wel deze wet zelf of weIlicht beide als een factum aan-
merken? Voordat we ingaan op de filosofische problem en die in deze
vraag besioten Iiggen, geven we een overzicht van de verschillende ma-
nieren waarop Kant zelf de term factum gebruikt.

Aan een studie van Beck?" ontlenen we zes verschillende denotata
van de term factum in de tweede kritiek. We vermelden tevens enkele
kruispassages. Het factum is ten eerste de aanduiding van ons bewust-
zijn van de morele wet22

). Daarnaast wordt ook de morele wet zelf als
factum aangeduidr'", Ten derde heet ons bewustzijn van de vrijheid
der wil een factum te zijrr". Ook onze autonomie in het principe der
moraliteit wordt een factum genoemd'". Ten vijfde noemt Kant het
factum een overmijdelijke niet-empirische wilsbepaling'" en tot slot is
ook de werkelijke grond van daden die een inteIlectuele en zinlijk-on-
voorwaardelijke causaliteit voorondersteIlen een factum'?',

Hiermee is Kants gebruik van de term factum niet uitgeput. In de
derde kritiek onderscheidt Kant drie soorten van kenbare dingen:
"Sachen der Meinung (opinabile), Thatsachen (scibile), und Giaubens-
sachen (mere credibile)'?". Zo is het voorwerp van een redelijke idee
slechts het object van een mening, dit object is immers niet waarneem-
baar. Kennis van objecten is aIleen mogelijk indien die objecten aan-

21) Beck, L.W., Das Faktum der Vernunft: Zur Rechtfertigungsproblematik in
der Ethik, pp. 278f. Dit artikel is een verdieping van zijn A Commentary on
Kant's Critique of Practical Reason, pp. 164-172.

22) KdpV V 31 = A 55; Praktische Philosophie Herder XXVII 9; Vorarbeiten
MST XXIII 579; ReO. 7319 (1796-98).

23) KdpV V 31 = A 56, V 47 = A 81, V 91 = A 163, V 43 = A 74, V 11n =
A 20n; OP XXI 21: "Es ist ein Faktum der moralisch-praktischen Vernunft
der categorische Imperativ welches Freiheit unter Gesetzen fur die Natur
gebietet ..."; ReO. 6849 (1776-78).

24) KdpV V 42 = A 72; MSR VI 252. Vergelijk Metaphysik L2 XXVIII 565;
ReO. 3859 (1764-68? (69-70?», 3860 (1764-68 (69?», 6850 (1776-78).

25) KdpV V 42 = A 72.
26) KdpV V 55 = A 96. In theoretische zin hanteert Kant het factum ook voor

een onvermijdbare niet-empirische bepaling der rede, cf. Fortschritte XX
270.

27) KdpV V 104 = A 187.
28) KU V 467.
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schouwelijk gegeven zijn; zulke voorwerpen he ten res [acti'". De ge-
loofszaken hebben betrekking op die niet-waarneembare zaken waarvan
het bestaan slechts krachtens een praktisch postulaat verdedigd kan
worden, zoals het hoogste goed. Maar ook binnen een reflectie op de
wijsgerige methode vinden we bij Kant de term factum. Centraal staat
hierin de gedachte dat men van facta kan uitgaan en kan trachten een
principe te vinden dat als de a priori mogelijkheidsvoorwaarde tot syn-
thetische kennis omtrent die facta kan gelden (analytische methode) dan
wel vanuit een reflectie op een dergelijk principe onze kenpretentie aan-
gaande de facta tracht te rechtvaardigen (synthetische methodej?'. En
op conceptueel niveau onderscheiden we een willekeurig gemaakt begrip
of conceptus factitius van een aan de rede noodzakelijk gegeven
datum'". Voorts verstaat Kant onder facta alle voor een rechtsproces
relevante gegevens'". Ook de dingen der natuur zoals die in een histo-
rische natuurleer in hun systematische ordening beschouwd worden, zijn
feiterr'", Dit perspectief van systematische ordening sluit een moment
van beoordeling in dat niet tot de sfeer van de natuur beperkt is, maar
tevens op de werkelijkheid in praktische zin betrokken is'".

Als we ons nu tot het overzicht van Beck beperken, kunnen we con-
stateren dat veel commentatoren zijn studie kennen, maar nochtans,
contra Beck, van mening zijn dat het factum bij Kant alleen betrekking
heeft op ons bewustzijn van de morele wet en niet op die wet zelf. Zo
merkt bijvoorbeeld ROffe op dat het factum der zuiver praktische rede

29) KU V 468; MSR VI 371; Vorarbeiten MST XXIII 378.
30) Prol. IV 274, 279. In de Reflexionen zur Logik vinden we een opvatting van

deze methoden waarbij de gedaehte van een reehter eentraal staat. Als
"inquirent" stelt hij de juridisehe inhoud van een handelsverdrag volgens
analytisehe methode vast; deze methode heeft een heuristisehe status, zij is
een "Methode des Erfindens" waardoor de momentis in facto in een faetum
uitgedrukt worden. Het synthetisehe moment komt eerst naar voren in het
oordeel van de reehter als reehter: volgens prineipes van distributieve reeht-
vaardigheid bepaalt hij welke prestatie dan wei genoegdoening de ene
partij aan de andere te verriehten of te geven heeft. Vergelijk Ref]. 3343
(1772-75? 69-70?), 3345 (1772-78?), 3347-3348 (1772-78?), 3349-3357 (1776-
89), 3358 (1780-89 (76-79?».

31) OP XXI 63; Logik IX 141; Nachtrage KdrV (A) XXIII 24f.
32) MSR VI 304.
33) MAN IV 468.
34) Theodicee VIII 255; Menschenrace VIII 96.
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niet op de morele wet, maar eenduidig alleen op ons bewustzijn van de
wet betrekking heefr'", En ook Konhardt kent de "detaillierte Analyse"
van Beck, maar dit weerhoudt hem er niet van te ontkennen dat de
morele wet zelf een factum is3

6). Maar wat hebben we dan nog te den-
ken van Kants eigen woorden? "Doch muss man, urn dieses Gesetz ohne
Missdeutung als gegeben anzusehen, wohl bemerken, dass es kein empi-
risches, sondern das einzige Faktum der rein en Vernunft sei ..."37). Ret
uiteindelijke probleem dat Roffe (en Konhardt) in de morele wet zelf
als een factum opgevat zien, lijkt ons gelegen in de gedachte dat zij
Kant willen behoeden voor de opvatting dat de wetgever schepper van
de wet zou zijn. We hebben evenwel gezien dat Kant zich al vroeg tegen
deze mening verzet; in verband met Riedels interpretatie zullen we nog
laten zien hoe Kant zich in zijn tweede kritiek tegen dit misverstand
weet te beschermen. Maar voorlopig willen we laten zien voor welke
bezwaren Roffe Kant wil behoeden. Ret lijkt ons dat hij met twee vraag-
stukken worstelt: dat van de naturalistische drogreden en, als aan dat
bezwaar ontkomen kan worden, de vraag of het factum niet als een
abstracte morele verplichting uitwendig tegenover de feitelijk handelen-
de mens komt te staan.

Ret eerste probleem, dat van de naturalistische drogrederr'", kan
alleen ontstaan als men onder het factum een feit van ons empirisch-
voorwerpelijke kennen verstaat. Men kan inderdaad niet op logisch
geldige wijze van feiten tot normen concluderen, tenzij men minstens
een morele premisse voorondersteld heeft. We hebben evenwel al gezien
dat Kant uitdrukkelijk opmerkt dat het factum geen empirisch feit is;
het bezwaar van de naturalistische drogreden is derhalve misplaatst.
Voor Kant is het factum geen natuurlijk feit en geen voorwerp van enig
theoretisch kennen, maar het factum is het feit van ons morele bewust-

35) Haffe, 0., Vernunftkritische Ethik, p. 215; Kantische Skepsis, p. 526; Kant,
p.203.

36) Konhardt, K., Die Einheit der Vemunft, pp. 218f.
37) KdpV V 31 = A 56, cursief van ons. Vergelijk ReI. VI 26n: "Ware dieses

Gesetz (de zedenwet, W.P.) nieht in uns gegeben, wir wurden es als ein
solches dUTChkeine Vernunft herauskIiigeln, oder der Willkiir anschwat-
zen: und doch ist dieses Gesetz das einzige, was uns die Unabhangigkeit
unser Willkiir von der Bestimmung durch aile andern Triebfedern (unser
Freyheit) und hiemit zugieich der Zurechnungsfahigkeit aller Handiungen
bewusst macht.".

38) Haffe, Kant, p. 203.
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zijn, aldus Hoffe39
) die zich hiermee tegen Apel, die Kant een natura-

listische drogreden verwijr?', keert. Vanuit dit gezichtspunt lijkt Hoffes
analyse van het factum als ons bewustzijn van de wet correct; toch sluit
zijn duiding niet uit dat de morele wet zelf een factum is. Maar de filo-
sofische scherpzinnigheid van Hoffes interpretatie ligt besloten in de
manier waarop hij de weerlegging van het bezwaar der naturalistische
drogreden tevens gebruikt voor de oplossing van het tweede probleem.
Hij wijst op het voorbeeld dat direct aan de factumleer voorafgaat: on-
geacht hetgeen we in de situatie van de afgedwongen leugen zouden
doen, begrijpen we onmiddellijk de morele wet. Het voorbeeld toont
derhalve niet de realiteit van ons zedelijk leven, maar wel de werkelijk-
heid van ons morele bewustzijn, aidus Hoffe, We begrijpen zo eens te
meer dat hij de term factum tot ons bewustzijn van de wet beperkt wil
zien; maar we zien niet in dat we met het factum, verstaan als de more-
Ie wet zelf, de realiteit van het zedelijk Ieven zouden kunnen beogen te
bewijzen. We zien weI in dat Kant aan het tweede bezwaar ontkomt.
Iedere keer dat ons een dergelijk voorbeeld voorgelegd wordt, blijken
we minstens impliciet in onze beoordeling daarvan een rol aan de ze-
denwet toe te kennen: de onthulling van de morele wet als hoogste
principe van de moraal berust niet op willekeur en is geen arbitrair-
decisionistisch dogma, zij wordt door ons eigen oordeelsvennogen gedra-
gen. Onze rnorele verplichting is derhaive geen abstract Sollen: de more-
Ie wet "bedarf keines Suchen und keiner Erfindung; er ist Hingst in alIer
Menschen Vernunft gewesen und ihrem Wesen einverleibt ..."41). Ook
al spreekt Kant hier over de mens, men moet bedenken dat de zedenwet
zich tot God en aIle wezens met verstand en wil uitstrekt. Wij mensen
zijn echter eindige wezens zonder heilige wil weshaive de morele wet
ons in de vorm van een categorische imperatief gegeven is. Door deze
imperatief openbaart zich in de mens "eine Tiefe gottlicher Anlagen, die
ihm gleichsam einen heiligen Schauer tiber die Grosse und Erhabenheit
seiner wahren Bestimmung fuhlen Hisst."42). De mens ervaart innerlijk
uit plicht te kunnen handelen en dat hij niet door eigenbelang bepaald
wordt. We menen dat Hoffe geen doorslaggevende reden geeft voor zijn

39) HOffe, Kantische Skepsis, pp. 526f; Kant, p. 204; Rechtsprinzipien, p. 336.
40) Apel, K. 0., Transformation der Philosophie II, pp. 363n, 415-423. Zie § 1.4.
41) KdpV V 105 = A 188; Gemeinspruch VIII 287: de wet is "mit der grobsten

und leserlichsten Schrift in der Seele des Menschen geschrieben.".
42) Gemeinspruch VIII 287f.



195

stelling dat de wet zelf geen factum zou zijn, als moreel principe is de
wet inherent aan ons oordeelsvermogen en daarin even feitelijk als dat
vermogen zelf.

Daarom kunnen wij ook niet instemm en met de analyse van Riedel,
die we overigens genuanceerder achten dan die van Hoffe en Konhardt.
In aile teksten waar Kant zich op het factum als aanduiding van de
morele wet baseert, begrijpt hij volgens Riedel deze wet "gleichsam als
ein Faktum" en niet zonder meer als factum: het is aileen in analoge zin
een factum?', Wij vinden dit te steilig: een aantal passages waarin dit
"gleichsam" ontbreekt, zouden niet langer als fundamenteel voor Kants
ethiek mogen gelden. Dit zou dan met name de passage betreffen waar-
in Kant uiteenzet dat het gegeven-zijn van het factum niet van empiri-
sche aard is'"; naar onze mening is het onaanvaardbaar haar als onwe-
zenlijk op te vatten. Positiever kunnen we zijn over Riedels pogingen de
factumleer vanuit de rechtsfilosofie te begrijpen: die leer is verbonden
met dat aspect van het rechtsproces waarin over de verhouding van een
concreet geval met de wet besloten wordt, de imputatio facti et legist";
derhalve moet de factumleer vanuit de praktische oordeelskracht begre-
pen worden. Dit is zeker in overeenstemming met de manier waarop
Kant het factum introduceert: we moeten over een voorbeeld oordelen.
Op grond van ons bewustzijn van de morele wet weten we in objectieve
zin vrije wezens te zijn. Ons oordeel over de feitelijk voltrokken daad
zal evenwel afhangen van de mate waarin iemand subjectief bij zijn daad
betrokken is; en om dat te kunnen achterhalen is een praktisch oor-
deelsvermogen vereist.

Hoe zit het nu met de passages waarin Kant het door Riedel gesigna-
leerde "gleichsam" betrekt? We menen dat hier het probleem speelt dat
een factum een voorval met een schepper is. Men moet hier denken aan
Plats analyse"? van de eigen vrije daad: de intelligibele daad waarmee
we iets als ons principe bepalen en wel als de eerste formele grond van

43) Riedel, M., Imputation der Handlung und Applikation des Sittengesetzes,
p. 33; hij verwijst naar KdpV V 47 = A 81, V 55 = A 96, V 104 = A 187.

44) Daarnaast achten wij een passage uit de deductie als een fundamenteel
leerstuk: in tegenstelling tot de theoretische rede vermag de praktische
rede een positieve bepaling van de zuivere verstandswereld te geven. Wij
mensen kennen de zedenwet als een categorische imperatief, KdpV V 43 =
A 74.

45) Baumgarten, A.G., Initia §§ 125ff.
46) Zie § 2.5.4.



196

al onze reacties op een concrete situatie. In verband met de empirische
daad spreekt Kant van een factum phaenomenon, maar hij vermijdt
zorgvuldig de intelligibele daad een factum te noemen'": de wetgever
is immers geen auctor van de morele wet, die wet is geheel en al onaf-
hankelijk van onze wil. In de passages waarnaar Riedel verwijst, gaat het
telkenmale om de mens als wetgever en om elke mogelijke associatie
met een mogelijke schepper van de morele wet uit te sluiten, voegt Kant
het "gleichsam" toe. Wellicht speelt dit ook bij Roffe en Konhardt op de
achtergrond een rol, maar zij zeggen dit niet. In elk geval moeten we
concluderen dat Kant zich zeer wei bewust is geweest van het feit dat de
term factum problemen kan opleveren. Als we naar de inhoud van zijn
denken genomen moeten duidelijk maken waarom Kant deze term han-
teert, verwijzen we naar de twee achtergronden waarop we al gewezen
hebben: de praktische rede ziet af van enige theoretisch-speculatieve
vraagstelling over de transcendentale vrijheid en daarom is de herkomst
van de morele wet geen thema van de praktische filosofie, het begrip
van autonomie en de wetgever bevat daarom noodzakelijk iets feitelijks;
tevens wil Kant benadrukken dat hij onze praktische vrijheid altijd al
onder het voorteken van de mens als een moreel toerekenbaar wezen
verstaat en precies deze twee elementen komen het meest suggestief tot
uiting in het rechtsfilosofische begrip factum. Ret feitelijke zo-zijn van
de mens als een eindig en redelijk wezen en de toerekenbaarheid van
het menselijk handelen komen in het factum samen.

Nu we enige orde in Kants gebruik van de term factum aangebracht
hebben, kunnen we ingaan op een dubbelzinnigheid die door Beck naar
voren gebracht is: het factum der zuiver praktische rede kan zowel een
objectieve als een subjectieve genitief zijn'". Volgens Beck wordt het
factum der Vernunft meestal als een genitivus subjectivus verstaan, dit
betekent dat het om een factum gaat dat door de rede modo directo
gekend wordt. Daarnaast kan het Kant om een genitivus objectivus of
beter"? nog als explicativus gaan. Dit betekent dat er een zuivere rede

47) ReI. VI 31.
48) Beck, o.c., p. 279.
49) Dit op aanraden van ene prof. Heyde (niet de onze), cf. Beck, o.c., p. 282.

Naar analogie met een analyse van Johannes Heinrichs, zie zijn Die Logik
der Vemunftkritik, p. 69, zou Beck zijn duiding nog kunnen verscherpen:
"Einheit der Handlung kann genitivus subjectivus/auctoris, Produkt oder
possesivus/explicativus sein: die Einheit als begriffliches produkt oder als
Vollzugsbestimmheit der Handlung selbst.".
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is, een factum dat door de rede niet modo directo, maar reflexief gekend
wordt. Het factum der rede, opgevat als subjectieve genitief, wordt door
Beck een feit voor de rede genoemd. Het factum der rede als objectieve
genitief is voor Beck het centrale thema van zijn analyse; hij meent dat
dit bij Kant ook zo is. Hij wil de inzet van zijn analyse overigens uit-
drukkelijk onderscheiden van Kants eigen intenties: "Ich behaupte nicht,
das Faktum der Vernunft beweise uns, dass wir z.B, nicht lugen sollten.
1m Gegenteil behaupte ich bloss: es sei im Wollen ein rationales Prinzip,
ob das Wollen moralisch oder unmoralisch oder ob es klug oder unklug
sei. Wenn das Wollen als unabhangig von den Begierden und als mora-
lisch unbedingt scheint, dann muss ein wirklich unbedingtes rationales
Prinzip da sein. Das Phanomen der moralischen Obliegenheit impliziert
das Faktum der Vernunft ... wenngleich in einem besonderen Fall das
Urteil tiber die moralischen Obliegenheit unrichtig sein mag."50).Het
factum der rede zou dus uiteindelijk slechts duidelijk maken dat in elk
wilsbesluit een redelijk principe aanwezig is. We hoeven niet te bestrij-
den dat elk willen een redelijk moment zou kunnen insluiten; Becks
analyse schiet evenwel wezenlijk tekort: zelfs als hij dit kan duidelijk
maken, heeft hij nog niet aangetoond dat dit redelijke principe noodza-
kelijkerwijs een categorische imperatief is. En hij begrijpt zijn positie
tegenover Kant verkeerd: hij wil niet "wie Kant zu beweisen versuchen,
die Voraussetzung der Wahl zwischen A und nicht-A impliziere, die eine
oder die andere sei in irgendeinem bestimmte fall die richtige."?'.
Maar dit is een opvatting die we niet aan Kant kunnen toeschrijven, niet
alleen omdat, zoals Henrich heeft laten zien, zij uitgaat van de gedachte
dat het goede een inhoudelijk welbepaald gegeven zou zijn, maar ook
omdat het Kant in zijn voorbeelden niet om een keuze voor een der
alternatieven gaat. Bij Kant gaat het slechts om hetgeen bij een beoor-
deling van dergelijke keuzes duidelijk wordt: hoe we ook zullen oorde-
len, telkens zal blijken dat we het morele principe kennen; dus verstaan
we onszelf als vrije wezens. Het factum heeft geen bewijsstatus voor het
leugenverbod, maar zodra we weten wat het betekent te liegen, weten
we tevens vrije en verantwoordelijke wezens te zijn. Becks analyse laat
eigenlijk aIleen maar zien dat we niet kunnen liegen zonder ons dit be-
wust te zijn: een morele regel kan aIleen bewust, in de wetenschap dat
dit niet mag, overtreden worden. Ook al grenst Beck zijn positie ten

50) Beck, o.c., p. 280.
51) Beck, o.c., p. 281.
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opzichte van Kant verkeerd af, hij komt wel tot de juiste conclusie: het
factum der rede drukt onze morele toerekenbaarheid als vrije wezens
uit. En dat is precies waar het ons om gaat; aan de manier waarop Beck
zelf de andere gebruikswijzen van de term factum in onderlinge samen-
hang tracht te brengen, gaan we hier voorbij'",

De discussie of het factum betrekking heeft op de wet zelf dan wel
alleen betekenis voor ons bewustzijn van die wet heeft, is naar onze
mening op grond van Kants teksten een uitgemaakte zaak: beide worden
als factum omschreven en vormen als het ware twee kanten van een
medaille. De morele wet (factum) moet als in overeenstemming met de
wil verklaard worden en dit kan aileen in het zelfbewustzijn van een
redelijk wezen als wetgever (legis-lator) geschiederr'", Waar Kant de
morele wet een factum noemt, bedoelt hij te zeggen dat deze wet het
eerste voorwerp van ons praktische oordeelsvermogen is: het gaat hem
slechts om een benadrukking van de onmiddellijkheid van het zedelijk
inzicht.

Aan welk probleem komt Kants factumleer tegemoet? Voor ons staat
Henrichs antwoord hierop centraal. Onze volgende paragraaf is aan zijn
visie op Kants ethiek gewijd; hier willen we op inleidende wijze zijn
these problernatiseren, Naar Henrichs mening is de factumleer het eind-
punt van Kants ontwikkeling in de ethiek. Deze duiding kan begrepen
worden als een variant van de traditionele visie op de verhouding van de
ethiek met de theoretische filosofie. Weliswaar heeft Kant, aldus Hen-
rich, reeds vroeg de principes van de ethiek geformuleerd, maar de
fundering daarvan is gedurende een bepaalde periode voor Kant een
probleem geweest dat hij eerst na het verschijnen van de eerste kritiek
tot een oplossing kon brengen. In deze periode van problem en met de
fundering der morele wet zou Kant gepoogd hebben de principes van de
wil uit theoretische beginselen te deduceren. Deze deducties, die op
verschillende manieren beproefd zouden zijn, zouden door Kant later als
onaanvaardbaar verworpen worden; de factumleer zou in de plaats van
deze deducties treden.

52) Contra Beck, o.c., p. 280, stellen we dat hij Kants begrip van de wetgever
verkeerd begrijpt: "Das Faktum fur die Vernunft (de genitivus subjectivus)
... ist eine Schopfung des Faktums der Vernunft als gesetzgebender
Macht.". We scheppen evenwel niet de morele wet, maar we "scheppen" de
verbindende werking van die wet voor ons.

53) ODS inziens is juist dit de betekenis van Kants opmerking dat het voor hem
geen vraag is of de onvoorwaardelijke wet "... bloss das Selbstbewusstsein
einer reinen praktischen Vernunft ... sei...", vergelijk KdpV V 29 = A 52.
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Men begrijpt direct waarom Henrichs duiding voor ons van belang is;
wij verdedigen immers de continuiteit van Kants ethiek. Henrichs ont-
dekking van de vroege formuleringen van de morele wet, zij stammen
uit 1765, heeft hem op slag beroemd gemaakt. We gaan daarom uitvoe-
rig op deze formuleringen in. Om zijn these helder te kunnen weerge-
ven, gaan we in op het begrip van deductie bij Kant en op hetgeen Hen-
rich onder deductie verstaat. We zullen in detail laten zien op welke
bronnen hij zijn stelling baseert en we zuIlen concluderen dat zijn these,
als zou Kant getracht hebben de beginselen van de wil op theoretische
gronden te deduceren, geenszins op de door hem genoemde bronnen
gebaseerd kan worderr'", Het is overigens opmerkelijk om te zien hoe-
veel problemen Henrich zelf met zijn eigen stelling, die we kortheidshal-
ve de deductiethese noemen, ondervonden heeft. In zijn eerste publica-
tie wijst hij op de formuleringen van de categorische imperatief en hij
merkt op dat Kant een probleem gehad zou hebben met die beginselen.
In zijn latere publica ties is hij in die mening blijven volharden, maar zijn
pogingen haar te onderbouwen dwingen hem steeds meer vormen van
deductie te gaan onderscheiden; we zuIlen dit nog zien.

De vraag dringt zich op of het deductieprobleem van Henrich niet
veeleer van theoretische dan van praktische aard is en om dit te begrij-
pen, is het goed een reeds vaker gemaakte opmerking over Kants
ideeenleer te herhalen. Als Kant uiteenzet wat hij in het algemeen on-
der een idee verstaat, verwijst hij naar Plato die hij overigens direct
kritiseert met de opmerking dat ideeen aileen een praktische betekenis
hebben: ze spelen geen rol binnen onze kennis van fenomenen, ze dra-
gen niets bij aan de constitutie van die fenomenen en ze mogen aileen
regulatief gebruikt worden. Nu zou men kunnen denken dat dit regula-
tieve gebruik van de ideeen precies het praktische element naar voren
brengt, maar Kant gaat veel verder: de idee der vrijheid waarin de rede

54) Slechts zijdelings wijzen we op de duiding van Prauss. Vergelijk Prauss, G.,
Kant iiber Freiheit a/s Autonomie. Hij sluit wat de gedachte van de deduc-
tiepogingen betreft volledig bij Henrich aan (pp. 66, 68ff, 146, 155, 160),
maar trekt een radicaal andere conclusie: als de deductiepogingen falen,
dient ook het factum zelf als een "onding" te vervallen (p. 68). Zijn verwij-
zing naar de toerekenbaarheid van ons handelen (p. 65) heeft hem er he-
laas niet toe gebracht de factumleer los van een theoretische probleemstel-
ling te beschouwen.
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een interesse stelt'" wordt door Kant in de sfeer van het recht en de
politiek getrokken; hij wijst op een vrijheidsbegrip waarop iedereen zich
in het aIledaagse leven beroept en dat van normatieve aard is: onze
vrijheid moet met die van alle anderen volgens een algemeen principe
kunnen samenbestaan. Praktisch gesproken is dit begrip voor iedereen
aanvaardbaar, maar deze notie wordt uitermate problematisch wanneer
we er een theoretische inhoud aan geven, die van de transcendentale vrij-
heid: de mogelijkheid krachtens een intelligibel principe iets in de feno-
menale werkelijkheid tot stand te brengen. We zien zo dat de eerste
oorsprong van de dialektiek niet zozeer in het illegitieme gebruik van
theoretische begrippen als wei in de pretentie dat de praktische rede tot
een theoretisch inzicht in staat zou zijn, gelegen isS

6). Aan de prakti-
sche vrijheid kan men niet ongestraft een theoretisch inzicht trachten te
ontlenen. De ideeen God, vrijheid en onsterfelijkheid hebben een prak-
tische zin, in theoretisch opzicht zijn ze naar hun mogelijkheid niet eens
toereikend denkbaar'" en zo kritiseert Kant in feite Wolff die deze
ideeen een theoretische status gaf en ze zelfs aan de ontologie liet voor-
afgaan. Wat Kant in feite doet, is vaststellen dat deze ideeen van prakti-
sche aard zijn, hij geeft ze vervolgens een theoretische inhoud die onont-
koombaar problematisch is en zo kritiseert hij elke speculatieve kennis-
pretentie als een dialectische illusie. Met deze opmerking kritiseren we
Henrichs deductiethese: als Kant reeds rond 1765 de principes van de

55) Een interesse is precies dat waardoor de rede praktisch, d.w.z. een de wit
bepalende oorzaak wordt. GMS IV 459n; KdpV V 79 = A 141.

56) Zie KdpV V 140 = A 252: de oorsprong van het begrip God ligt in de
moraal en niet in de speculatieve rede. Het bestaan van God is een nood-
zakelijke praktische vooronderstelling, een postulaat dat niets aan onze
speculatieve kennis bijdraagt, V 132 = A 238, cf. V 135f = A 243f. Het
postulaat van Gods bestaan is een noodzakelijke hypothese die we theore-
tisch noch speculatief kunnen doorgronden, V 11n = A 22n. Dit postulaat
heeft aIleen een subjectieve status, hij kan niet objectief begrepen worden
in de zin dat we tot dit postulaat verplicht zouden zijn, V 126 = A 227; in
theoretisch opzicht is dit postulaat aIleen een hypothese, cf. V 142 = A
255f. Op het vlak van deze ideeen wordt de theoretisch-speculatieve rede
eigenlijk incompetent verklaard.

57) KdpV V 5 = A 7f: "... die Begriffe Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, fur
welche die Speculation nicht hinreichende Gewahrleistung ihrer Moglich-
keit findet ..." zijn in het "... moralischem Gebrauche der Vernunft zu su-
chen und auf demselben zu grunden.".
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moraal opgesteld heeft, kan het dan niet zo zijn dat de bronnen waarop
Henrich zich baseert, begrepen dienen te worden als pogingen van Kant
deze principes theoretisch te problematiseren om zo de ethiek van spe-
culatie te vrijwaren? In dat geval zouden we kunnen zeggen dat Kant
een theoretisch probleem heeft dat de ethiek onverlet laat.

We menen dat Henrich deze mogelijkheid niet gezien heeft. Daar-
naast kunnen we een tweede factor aanwijzen die de interpretatie van
Kants vroege ethiek in een ander daglicht stelt. In de aankondiging, uit
1765, van zijn college over de ethiek brengt onze denker naar voren
welke filosofen en welke problem en hij op het oog heeft. Hij noemt
Baumgarten, Shaftesbury, Hutcheson en Hume; over de laatste drie
merkt hij op dat zij het verst doorgedrongen zijn in het opsporen van de
eerste gronden der zedelijkheid, maar dat hun pogingen zowel precise-
ring als uitbreiding behoeven. Hij voegt hieraan toe dat "... ich in der
Tugendlehre jederzeit dasjenige historisch und philosophisch erwage,
was geschieht, ehe ich anzeige, was geschehen soIl, so werde ich die Me-
thode deutlich machen, nach welcher man den Menschen studiren muss
•.• "58). Let wel: Kant zegt niet dat de Angelsaksische denkers de hoog-
ste principes van de moraal geformuleerd hebben: die zal hij zelf wel
vaststellen. Maar voor ons is doorslaggevend dat Kant gepreoccupeerd is
met hetgeen de mensen doen en pas als dit vaststaat, wil hij de principes
onthullen volgens welke de mensen beh6ren te handelen. Hij is dus
gericht op de vraag hoe de mens van nature handelt; dit thema zal hij in
zijn latere werken in het kader van de anthropologie en natuurlijke
teieologie plaatsen. Dit onderwerp is geen, of althans geen expliciet
thema van Kants latere hoofdwerken over de a priori ethiek; we moeten
dus op voorhand beducht zijn verschillen tussen deze werken en die van
de vroege Kant aan te treffen. Maar die verschillen hoeven geenszins,
zoals Henrich suggereert, te wijzen op problemen van Kant bij de funde-
ring van zijn ethiek: zij resulteren wellicht volledig uit de onderwerpen
die bij Kant op verschillende momenten van zijn ontwikkeling centraal
in zijn aandacht staan.

Als we de facturnleer bezien, moeten we ons afvragen of deze wei het
antwoord op een funderingsvraag kan zijn: het factum vertolkt de on-
middellijkheid van ons zedelijk inzicht dat daarom in strikte zin geen
fundament behoeft. Op dit punt is er naar onze mening geen verschil
tussen de vroege en de latere Kant.

58) Nachricht II 311, cursief van Kant.
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In de discussie over de vroege Kant is ook Plat, we zullen dit nog
zien, betrokken. Naar zijn mening is Kant er eerst in zijn dissertatie van
1770 in geslaagd zich volledig te bevrijden van de Angelsaksische ge-
voelsmoraal. Voordien zouden de morele beginselen bij Kant tenslotte
aangevoelde principes zijn. Plat doelt hier op het begrip van de sensus
moralis. Inderdaad is het zo dat Kant in zijn dissertatie hardhandig met
dit begrip afgerekend heeft. De morele grondbegippen worden aIleen
door het verstand gekend"? zodat een beroep op de morele zin vol-
strekt overbodig wordt; de principes van de morele beoordeling kunnen
niet tot een gevoel herleid worden?", Kant stelt in zijn dissertatie een
begrip van redelijkheid als zodanig, van hetgeen typisch redelijk is cen-
traal en laat zien dat de sensus moral is buiten dat begrip valt. De aard
van het morele oordeel is dusdanig redelijk dat een morele zin hem niet
kan verhelderen. Maar in onze ogen heeft Kant veel eerder afscheid
genomen van de gevoelsmoraal dan Plat en Henrich denken. We zullen
nog zien dat Henrich een passage bij Kant citeert waarin de sensus
moralis een quaZitas occulta genoemd wordt, hij ziet dit als een teken
dat Kant problem en met het begrip van de morele zin heeft; maar Hen-
rich weet kennelijk niet dat deze uitdrukking een wijsgerig scheld-
woord'" is waarmee Kant zich van de morele zin afgewend heeft'".
Kant neemt de gedachte van de sensus moralis dermate weinig serieus,
dat hij haar de moeite van een echte polemiek niet waard acht. Er is
geen morele zin, er is slechts een moreel gevoel.

59) De mundus sensibilis II 395.
60) De mundus sensibilis II396.
61) Ook Rischmuller, p. 256, is deze betekenis ontgaan. Kant kent de uitdruk-

king uit Meier, G.F., Vemunftlehre § 338: "Verborgene Eigenschaften (qua-
litates occultae) sind Beschaffenheiten, von denen wir keine klare und deut-
Iiche Erkenntnis haben, und die wir ohne genugsamen Grund annehmen.
Da sie nun wider die Natur der gelehrten Erkenntnis streiten, so ist derje-
nige, der sie annimmt, entweder dumm, oder ein Betruger.". En dat Kant
deze term bedoeIt, weten we uit de bij deze paragraaf genoteerde Refl.
3160 (1753-58): "Wenn die zu erklarende Sache zur Ursache genommen
wird. vis plastica.". Zie §§ 3.2.4 en 4.3.

62) Cf. Henrich, Hutcheson, p. 66. Hij weet weI dat Kant zich niet op een
occulte kwaliteit wil baseren, maar omdat Henrich de gevoeIswaarde van
deze term niet onderkent, meent hij dat Kant naar een andere invulling van
de morele zin zoekt. Maar Kant verwerpt de morele zin als zodanig.
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Wanneer we wat langer bij het begrip van de sensus moralis blijven
stilstaan, wordt vanzelf duidelijker met welke problemen Kant worstelt.
De gedachte van de morele zin heeft Kant aan Hutcheson en Hume
ontleend'"; de morele zin is Hutchesons oplossing voor het probleem
dat hij ziet in een redelijk criterium voor de goedheid van ons handelen.
We kunnen ware oordelen vellen over de goede gevolgen van ons han-
delen, maar ook over de slechte gevolgen van dat handelen; derhalve
kan waarheid en dus het typisch redelijke geen criterium bieden voor
onze instemming met het goede. Zelfs als we zouden zeggen dat iets
goed is omdat het met Gods wil in overeenstemming is, is daarmee nog
niet duidelijk gemaakt waarom wij met Gods wil en zo met het goede
instemmen. Hutcheson ziet geen andere uitweg dan het aannemen van
een speciaal vermogen, de morele zin, waarmee we het goede aanvoe-
len. Zo onderscheidt Hutcheson eigenlijk twee perspectieven op het
handelen: enerzijds een redelijk perspectief vanwaaruit we ware oorde-
len over het handelen kunnen geven en anderzijds een perspectief op
het gevoel dat ons eerst tot het stellen van daden aanzet. Kant kent dit
onderscheid in termen van een principium diiudicationis en een princi-
pium executionis . De problemen van de vroege Kant liggen juist bij dit
laatste beginsel: het vermogen zich het ware voor te stellen is ons ken-
vermogen, het vermogen het goede gewaar te worden is evenwel een
gevoel en deze vermogens mogen niet verwisseld worden. Weliswaar zijn
er formele principes der verplichting en ons begrip van het moreel goe-
de, maar uit deze formele principes volgt "kein besonders bestimmte
Verbindlichkeit, wo nicht unerweisliche materiale Grundsatze der prakti-
schen Erkenntnis damit verbunden sind.'?". Altmann'" heeft gelijk
dat deze uitspraken als een oorlogsverklaring aan de rationalistische
traditie opgevat dienen te worden; maar dit betekent naar onze mening
niet zonder meer dat Kant zich tot het kamp van Hutcheson bekent. Wij
menen dat onze denker slechts wil zeggen dat geen handeling zonder
gevoel tot stand komt; dit gevoel is niet iets van de rede zelf, het speelt
zich niet binnen de rede zelf af en precies dit brengt Kant tegen Wolff
in. In Hutcheson ziet hij een medestander voor wat dit ene punt betreft;
naar onze mening maakt hem dit niet noodzakelijk tot een aanhanger

63) Zie Altmann, A., Moses Mendelssohns Fruhschriften zur Metaphysik,
pp.344-350.

64) Deutlichkeit II 299, cursief van ODS.

65) Altmann, O.c., p. 348.



204

van de sensus moralis opvatting. Wellicht wordt dit duidelijker als men
bedenkt dat de latere Kant het morele gevoel begrijpt als de zedenwet
zelf, subjectief als drijfveer opgevat. Maar als men deze wet forrnuleert
in term en van de irnperatief volgens welke we anderen niet slechts als
middel mogen gebruiken, maar hem tevens als doel in zich dienen te
respecteren, wordt duidelijk dat we anderen wel degelijk mogen gebrui-
ken en dus dat we tevens volgens een materieel principe handelen. Ook
volgens de latere Kant geldt dat zonder enige materiele drijfveer geen
handeling tot stand komt. Waar het hem om gaat is dat de handelingen
aan de more1e wet gebonden zijn en dus een speciale vorm dienen te
hebben. De vroege Kant zegt niet dat het formele principe geen verbin-
dende werking zou hebben, maar hij zegt dat aileen krachtens een mate-
rieel beginsel van een specifieke verbindende werking sprake kan zijn.
Zijn nadruk op het gevoel zou heel wel begrepen kunnen worden vanuit
zijn aandacht voor wat de mensen van nature doen, zoals we al zagen.
En dit is in overeenstemming met hetgeen we in de Beobachtungen aan-
treffen: Kant is daarin gepreoccupeerd met de menselijke gemoedssoor-
ten, onderscheidt de melancholicus, de sanguinische mens, de cholericus
en het flegmatische gemoed en onderzoekt de materiele beginselen van
het handelen van deze mensen. Ret gaat hem om het innerlijke gevoel
dat hen van nature tot handelen drijft. Dit betekent evenwel niet dat
Kant per definitie de sensus moralis zou aanvaarden als verklaring voor
het moreel goede handelen. De morele zin is geen beoordelingsprincipe
voor ons handelen, maar het gevoel speelt wei een rol in het tot stand
komen van handelingen?", Zonder enig affect zou geen daad gesteld
worden.

En daarvoor vinden we ook wel in andere, door Kant zelf gepubli-
ceerde werken aanwijzingen VOOL Zo stelt hij vast?" dat aIleen een we-
zen met een innerlijke wet tot ondeugd in staat is. Deze innerlijke wet is
de positieve grond van een goede handeling en als wet is de innerlijke
wet eigen aan de rede: een onredelijk dier kan geen ondeugd verrichten,
het heeft geen innerlijke wet waarmee het in strijd kan handelen, Kant

66) Refl. 6560 (1762-63? 69?): De voorzienigheid heeft ons naast het morele
gevoel tevens met een aantal dit gevoel versterkende neigingen als eer-
zucht, medelijden en sympathie toegerust. Als zij onze bewegingsgronden
vormen, is de moraal niet zuiver. Maar een moraal die deze motiva auxilia-
ria uitsluit, is chimarisch,

67) Negativen Grossen II182f.
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merkt in een adem op dat het dier niet door een een innerlijk moreel
gevoel tot een goede handeling gedreven werd. Als voorbeeld van een
innerlijke positieve wet?" noemt Kant de naastenliefde die in het hart
van elke mens besloten ligt?". Belangrijker is dat Kant over de ver-
houding van de rede met het gevoel niets zegt; de tekst geeft geen enke-
le aanleiding te vermoeden dat het redelijke bewustzijn van de wet een
explicitering zou zijn van dat wat eerder in het gevoel gegeven is. Men
kan slechts concluderen dat een redelijk wezen zowel over een innerlijke
wet als over een innerlijk gevoel dient te beschikken om als zodanig tot
een ondeugd in staat te zijn. Het morele gevoel verklaart dat we hande-
len zonder uitsluitsel te geven over de morele waarde van een handeling;
over dit laatste wordt door het innerlijke principe besloten. Zou men de
morele zin als beoordelingsvermogen van ons handelen opvatten, dan
verwordt zij tot een qualitas occulta.

Onze stelling, dat Kant in deze fase Hutcheson opvoert als iemand
die het rationalisme van Wolff kritiseert zonder dat Kant in positieve
zin bij Hutcheson zelf aansluit, wordt ondersteund door een verwijzing
naar een collegetekst uit deze periode. Daarin wordt Hutcheson meer-
dere malen gekritiseerd'" waarbij Kant ook ingaat op de drijfveren
van het morele handelen: "Eben so treiben Moralisten z.E. Hutcheson
die Handlungen aus uneigenniitzlichkeit zu weit: da er blos von Liebe
und Wohlwollen gegen andre redet da doch Thaten unmittelbar auf uns,
ohne auf den Nutzen, als Mittel gerichtet zu seyn, sondern aus unmittel-
bare Giite: moralisch gut seyn konnen: unsere Menschliche Wurde und
Grosse solI Triebfeder seyn - nicht der sensitive Stachel der Gewogen-
heit, der sympathetischen Theilnehmung: dieses machte schone Mora-
litat, jenes aber wahre ernsthafte Moral."?", We zien dat het Kant om
een ware moraal en dus om een typisch redelijk inzicht gaat. En voor de
status van het morele gevoel kunnen we bij een door Kant zelf uitgege-
yen werk te rade gaan; "... wir (sehen) uns in den geheimsten Be-

68) Positief betekent bier geen oppositie aan natuurwetten. Het gaat om de
positieve inhoud van een wet tegenover de negatie daarvan.

69) Zie § 4.4.4: in het hart zetelen onze motieven. Kants formulering is dus
niet strijdig met zijn eerdere gedachte dat alIeen een redelijk wezen een
innerlijke wet heeft. De verwijzing naar naastenliefde is een illustratie van
Kants gerichtheid op hetgeen de mens van nature doet.

70) Praktische Philosophie Herder XXVII 4f.
71) Praktische Philosophie Herder XXVII 15, cursief van ons.
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weggrunden abhangig von der Regel der allgemeinen Willens, und es
entspringt daraus in der Welt aller denkenden Naturen eine moralische
Einheit und systematische Verfassung nach bloss geistigen Gesetzen.
Will man diese in uns empfundene Nothigung unseres Willens zur Ein-
stimmung mit dem allgemeinen Willen das sittlichen Gefuhl nennen, so
redet man davon nur als von einer Erscheinung dessen, was in uns wirk-
lich vorgeht, ohne die Ursachen desselben auszumachenr'", Het morele
gevoel komt in ons op indien we onze eigen willekeur of keuzevrijheid
onder de algemene wil plaatsen; het is een gevoel dat werkelijk in ons
optreedt zonder dat we te hoeven wet en hoe dit gevoel veroorzaakt
wordt. We menen dat hier de gedachte dat we geen inzicht in de causale
relatie van de geest met het lichaam hebben, naar voren komt; zelfs als
we wel over een dergelijk inzicht zouden beschikken, is dat een theore-
tisch inzicht dat aan de praktische verplichting niets toevoegt. Het more-
le gevoel is in deze tekst een teken en wellicht zelfs een symbool van de
zedelijke instelling.

Hiermee hebben we laten zien dat Kant al veel eerder dan met zijn
dissertatie met de gevoelsmoraal afgerekend heeft. Contra Plat die stelt
dat de morele principes bij de vroege Kant "tenslotte aangevoelde prin-
cipes" zijn, stellen we dat deze beginselen redelijke beginselen zijn die
tenslotte 66k aangevoeld moeten kunnen worden: de morele instelling
gaat met gevoel gepaard zonder dat dit gevoel een motief is tot het
huldigen van het morele principe?". Wij hebben het morele gevoel no-
dig als een reeel tegenwicht voor het zinlijke gevoel der neigingen.

Dit betekent dat men niet met Henrich de factumleer als een eind-
punt van Kants wijsgerige ontwikkeling mag opvatten: juist omdat de
status van het morele gevoel al in de vroege periode vaststaat, heeft het
weinig zin om te stellen dat de ontwikkeling van Kants theoretische
filosofie nieuwe middelen naar voren bracht waarmee de bewegingsgron-
den tot het stellen van handelingen door Kant verklaard zouden worden.
Het materiaal waarop Henrich zijn stelling baseert, moet naar onze
mening anders begrepen worden. Zoals gezegd, zullen we dit materiaal
uitgebreid onderzoeken.

72) Traume II 335, cursief van ons. Zodra men die oorzaak wil achterhalen
ontstaat een onoplosbaar probleem, KU V 1960.

73) Hiermee kritiseren we Rischmullers commeotaar op de Bemerkungen,
pp.21Of.
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Het laatste onderwerp dat we in dit hoofdstuk zuIlen bespreken, is
dat van de wil als een grondvermogen. Met een grondvermogen of ook
wel grondkracht bedoelt Kant een vermogen waaraan een principiele
zelfstandigheid toekomt: het kan niet tot een ander vermogen herleid
worden. Wellicht is dit thema het meest bekend door het vraagstuk of er
een "onbekende wortel" is waaraan onze aanschouwing en ons verstand
ontspringen. Zou dit zo zijn, dan is de zelfstandigheid van de aanschou-
wing en het verstand aangetast. We zuIlen nog zien dat reeds de vroege
Kant verdedigt dat de wil een grondvermogen is. Daarmee wordt duide-
lijk waarom we dit onderwerp in dit hoofdstuk bespreken: Henrichs
deductiethese zou immers strijdig kunnen zijn met de gedachte dat de
wil een grondvermogen is. Maar tevens snijden we dit onderwerp aan
om iets te kunnen laten zien van Kants verzet tegen de rationalistische
traditie van Wolff en Baumgarten. Tot slot merken we op dat de wil als
een van onze grondvermogens verwijst naar iets feitelijks in ons wezen
als eindige zijnden: het is een van de vermogens die we nu eenmaal
hebben. Hiermee bedoelen we niet te zeggen dat Kants begrip van de
wil op de empirische constatering dat we nu eenmaal een wil hebben,
berust; veeleer is het zo dat we de wil als een zelfstandig vermogen
onthuIlen vanuit een reflectie op de vraag hoe voor ons een begrip van
het onbeperkt goede mogelijk is: we kunnen niets anders als het onbe-
perkt goede denken dan de goede wil, krachtens de onvoorwaardelijke
zedenwet die het a priori principe is waaronder het goede te denken
valt weten we dat de wil een grondvermogen is. Deze analyse is in me-
thodisch opzicht verwant met de manier waarop Kant beargumenteert
welke volkomen plichten we hebben. Wanneer Kant Baumgartens dic-
tum Deus est auctor obligationis ontkent, ziet hij zich voor het probleem
geplaatst dat de plichten in de sfeer van het natuurrecht niet als een
soort empirische constatering aan de mensen toegeschreven mogen
worden. In dat geval zouden deze plichten aIleen een empirisch-verbin-
dende kracht voor de mens hebben, maar zeker geen noodzakelijke
verplichtende werking. Kant lost dit probleem op procedureZe wijze op:
generaliseerbare uitzonderingen op volkomen plichten kunnen niet ge-
dacht worden; derhalve zijn deze plichten eigen aan ons als een redelijk
wezen. Kants begrip van de volkomen plichten en van de wil als een
grondvermogen laten zien dat het mogelijk is op zuiver filosofische wijze
te denken over iets dat weliswaar feitelijk, maar zeker niet empirisch-
feitelijk van aard is.
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§ 3.2. Henrich over de betekenis van de factumleer

1. Henrichs probleemstelling
Henrichs interpretatie van Kants denken heeft nog steeds grote invloed
op de literatuur over zowel Kants theoretische als diens praktische wijs-
begeerte. Dit geldt evenzeer van onze eigen duiding. Voor ons is Hen-
rich van belang vanwege zijn diepgravende onderzoekingen naar de
verhouding tussen theoretische en praktische filosofie, een verhouding
die hij op historisch-genetische wijze aan de orde stelt. Vanuit dit histo-
risch-genetisch perspectief bezien moet volgens Henrich de factumleer
als een eindpunt in de ontwikkeling van Kants ethiek aangemerkt wor-
den. Deze these heeft Henrich halverwege de jaren vijftig verdedigd en
over een periode van meer dan twintig jaar is hij herhaaldelijk op dit
onderwerp teruggekomen?". In kort bestek geformuleerd, komt de in-
zet van zijn interpretatie tot uitdrukking in een recent werk'" waarin
hij verwijst naar een mogelijke tegenspraak van de Grundlegung met
Kants tweede kritiek. Zo spreekt Kant in de Grundlegung wel over een
deductie van het vrijheidsbegrip uit de zuiver praktische rede?" en ook
van een deductie van het hoogste morele principe?'; in de tweede kri-
tiek heet het echter: "... die objective Realitat des moralischen Gesetzes
(kann) durch keine Deduction, durch aile Anstrengungen der theoreti-
schen, speculativen oder empirisch unterstiitzten Vernunft, bewiesen ...
(werden)."?". In de vorige paragraaf hebben we reeds opgemerkt dat
tussen beide werken geen tegenspraak bestaat. Voor onze beoordeling
van Henrichs these zuilen we echter moeten bepalen wat Kant onder

74) We noemen hier aIleen de belangrijkste werken en vermelden tussen haak-
jes een citeertitel en het oorspronkelijke jaar van verschijnen. Henrich, D.,
Das Prinzip der Kantischen Ethik (Prinzip, 1954), Uber die Einheit der
Subjektivitat (Subjektivitat, 1955), Hutcheson und Kant (Hutcheson,
1957/8), Der Begriff der sittliche Einsicht und Kants Lehre vom Faktum
der Vernunft (Faktum, 1960), Uber Kants fruheste Ethik (Ethik, 1963),
Ethik der Autonomie (Autonomie, 1963), Uber Kants Entwicklungsge-
schichte (Entwicklung, 1965), Die Deduktion des Sittengesetzes (Deduk-
tion, 1975).

75) Henrich, Deduktion, pp. 76ff.
76) GMS IV 447.
77) GMS IV 463, cf. 454, we zien aan de formuleringen dat er een probleem

bestaat omtrent hetgeen gededuceerd wordt.
78) KdpV V 47 = A 81f.
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een deductie verstaat. Vervolgens laten we zien hoe Henrich het deduc-
tieprobleem bij de vroege Kant localiseert en de factumleer als Kants
uiteindelijke antwoord op dit probleem aanwijst. Daarbij zal blijken dat
Henrich steeds meer verschillende vormen van deductie moet onder-
scheid en om zijn these te kunnen verdedigen.

2. De term deductie
De uitdrukking deductie wordt meestal geassocieerd met een vorm van
logische bewijsvoering en ook Kants begrip van deductie heeft band en
met een vorm van bewijsvoering of rechtvaardiging; overigens zonder
daarbij met een Iogisch-analytische deductie samen te vallen. Kants
begrip van deductie is uit de sfeer van het recht afkomstig"? en we zul-
len zien dat zijn denken over deducties met deze achtergrond verbonden
blijft. Ten aanzien van onze a priori begrippen die van elke ervaring
onafhankelijk zijn, moet een tweevoudige deductie gegeven worden.

Er is ten eerste een metafysische'" deductie met behulp waarvan de
categorieen in hun onderlinge samenhang met de algemene logische
oordeelsvormen a priori opgespoord worden?', vereist. Het metafysi-
sche gehalte van deze deductie wordt bepaald door de gedachte dat
deze oordeelsvormen "gegeven" zijn zoals de rationele psychologie als
een onderdeel van de metafysica specialis de ziel als een empirisch be-
grip veronderstellen moet om te beoordelen wat zij over die ziel a priori
kan oordelen. De metafysische deductie van bijvoorbeeld de categorie
substantie verloopt ongeveer als voIgt: gegeven de categorische oordeels-
vorm vragen we wat in een categorisch oordeel subject dan wel predi-
kaat is; aangezien de oordelen "alle lichamen zijn deelbaar" en "iets

79) KdrV A 84 = B 116: "Die Rechtslehrer, wenn sie von Befugnissen und
Anmassungen reden, unterseheiden in einem Reehtshandel die Frage iiber
das, was Reehtens ist, (quid juris) von der, die die Tatsaehe angeht, (quid
facti) und indem sie von beiden Beweis fordern, so nennen sie die ersteren,
der die Befugnis, oder aueh den Reehtsansprueh dartun soll, die Deduk-
tion.", eursiveringen van Kant. Vergelijk Fortschritte XX 275, Metaphysik
Volckmann XXVIII 399.

80) KdrV B 159.
81) Vergelijk de Erorterung, expositio of uiteenzetting (van ruimte en tijd) als

"... die deutliehe (wenn gleieh nieht ausfiihrliehe) Vorstellung dessen, was
zu einem Begriffe gehort; metaphysiseh aber ist die Erorterung, wenn sie
dasjenige enthalt, was den Begriff, als a priori gegeben, darstellt.", KdrV B
38, eursief van ons.
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deelbaars is een lichaam" in logisch opzicht gelijkwaardig zijn, kan de
vraag naar het oordeelssubject niet beantwoord worden zander een
beroep te doen op de categorie van substantie'" en zo wordt het a pri-
ori karakter van deze categorie aangetoond. Deze metafysische deductie
is te onderscheiden van een "fysiologische afleiding" als een vorm van
empirische begripsverwerving zoals zij bij Locke aangetroffen zou kun-
nen worden'"; een dergelijke atleiding, die volgens Kant geen echte
deductie kan heten, vermag de a priori status van de categorieen niet te
verklaren en dus ook geen uitsluitsel omtrent de questio facti van syn-
thetische kennis a priori te geven.

En ten tweede is er een transcendentale deductie vereist als een ver-
klaring van de wijze waarop a priori begrippen op voorwerpen betrok-
ken kunnen worden. Het is hier niet de plaats een interpretatie van
deze deductie te geven en het is voor ons doel slechts van belang op te
merken dat Kant deze deductie tegenover een empirische stelt. Deze
empirische deductie betreft niet de rechtmatigheid, maar net als de
"fysiologische atleiding" heeft zij betrekking op het "factum waardoor het
bezit ontstond'v". Per saldo betekent dit dat het empirisme door Kant
juist met behulp van deze juridische achtergrond gekritiseerd wordt: de
empiristen onderscheiden niet tussen quid juris en quid facti en kunnen
derhalve de noodzakelijke rol van de categorieen voor ons kennen niet
verhelderen. Met de uitdrukking "factum waardoor het bezit ontstond"
verwijst Kant naar de overeenkomst van de transcendentale deductie
met de juridische deductie zoals deze in een rechtsproces gevoerd
wordr'". Henrich gaat uitvoerig op deze overeenkomst in. De transcen-
dentale deductie vigeert binnen een rechtvaardiging van onze pretentie
iets te kennen. "Anspruch auf eine Erkenntnis machen konnen, heisst
aber, dazu berechtet sein zu glauben, dass man diese Erkenntnis wirk-
lich besitzt.", aldus Henrich'", Zodra de eigendomsaanspraak op een
zeker goed ter discussie gesteId wordt, gaat het niet zozeer om de fei-
telijke omstandigheden van de bezitsverwerving als wei om de gronden
krachtens welke iets als zadanig als een bezit aangemerkt kan en moet

82) KdrV Bl28f.
83) KdrV A 86f = B 119f.
84) KdrV A 85 = B 117.
85) Vergelijk Baum, M., Deduktion und Beweis in Kants Transzendentalphilo-

sophie, pp. 52ff.
86) Henrich, Deduktion, p. 78.
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worden en dus om de oorsprong en mogelijkheid van een aanspraak op
eigendom. In die zin moet volgens Henrich de questio iuris van de ken-
pretentie te beantwoorden zijn als een deductie vanuit de oorsprong van
dat kennen als haar mogelijkheidsvoorwaarde.

We zien dus dat Kants begrip van deductie niet de betekenis van een
formeellogische en analytische bewijsprocedure kan hebben. De preten-
tie van synthetische a priori kennis maakt een transcendentale deductie
noodzakelijk; het mag duidelijk zijn dat voor analytische oordelen een
dergelijke noodzaak niet kan bestaan.

Voor Henrich is, zoals gezegd, het deductiebegrip van bijzondere be-
tekenis voor zijn eigen duiding van Kants werk en ontwikkeling. We
hebben reeds laten zien hoe Henrich de eigen aard van het zedelijk in-
zicht analyseert en daarbij ingaat op de relaties van dit inzicht met het
theoretisch kennen en met het gevoel'"; naar zijn mening zijn deze re-
laties lange tijd een probleem voor Kant geweest en de oorsprong van
dat probleem kan gezien worden vanuit de traditie waarop de vroege
Kant zich betrekt. Van de rationele ethiek van Clarke, Wollaston en
Wolff neemt Kant de gedachte over dat het goede een formeel criterium
behoeft en dat aan het zedelijk inzicht een karakter van kennis toekomt;
aan de moral-sense filosofen als Shaftesbury, Hutcheson en Butler ont-
leent Kant de gedachte volgens welke het zedelijke van het theoretische
kennen onderscheiden iS88

). De onderlinge samenhang van deze invloe-
den vormt het probleem dat Henrich voor ogen staat. Hij wil laten zien
dat Kant een ontwikkeling doorgemaakt heeft waarin dit verband tel-
kens op een andere manier gedacht wordt. Rond 1765 zou de eerste fase
aanwijsbaar zijn; in deze periode ontdekt Kant de categorische impera-
tief als het hoogste morele principe. Maar Kants denken over dit begin-
sel mag niet geidentificeerd worden met de inzichten uit Kants tweede
kritiek; als argument hiervoor stelt Henrich dat Kant nog in 1769 tracht
de ethiek in een sensus moralis te funderen. Eerst met de dissertatie
van 1770, de tweede fase, zou zich de mogelijkheid de oorsprong van het
zedelijke in de rede zelf te zoe ken tonen. In deze fase beginnen volgens
Henrich Kants pogingen het zedelijk inzicht uit de theoretische rede te
"deduceren" en doorwerkingen van deze pogingen zouden tot 1785 te
merken zijn; we zullen nog laten zien wat deduceren in dit verband
volgens Henrich betekent. Eerst na 1785, de derde fase, zou Kant de on-

87) § 2.3.
88) Henrich, Faktum, p. 234.



212

mogelijkheid van een dergelijke deductie ingezien hebben en daarom
zijn toevlucht tot de factumleer gezocht hebben'".

Wanneer we even bij deze indeling stilstaan, moeten we onmiddellijk
op het verschil met die van Schmucker wijzen?". We roepen in herin-
nering dat Schmucker de ontwikkeling van Kants ethiek vanuit een fase-
ring van de theoretische filosofie aan de orde gesteld heeft en daarom tot
een andere periodisering dan Henrich kan komen. Maar de consequen-
tie van Schmuckers indeling is wel dat hij nimmer met Henrichs deduc-
tiethese kan instemmen; strikt genomen betekent dit dat hij ook Hen-
richs verklaring van de factumleer moet afwijzen. Henrichs stellingname
voor wat betreft de eerste fase die hij zelf onderscheidt, de periode van
de opstelling van de categorische imperatief, is gebaseerd op een artikel
dat hij enkele jaren voor het verschijnen van de studie van Schmucker
schreef?", In de ogen van Schmucker?" ligt de belangrijkste verdien-
ste van Henrich in diens ontdekking van de bronnen waarin Kant zijn
morele principe opgesteld heeft. Voor het overige is Schucker van me-
ning dat Henrich de betekenis van het door hem ontdekte bronnenrnate-
riaal onderschat heeft en daarom uiteindelijk een terugval maakt in de
traditionele visie omtrent de verhouding van de theoretische met de
praktische rede. Daarenboven zijn we van mening dat Henrichs motive-
ring voor het onderscheiden van de door hem bedoelde tweede fase
ongegrond is: zelfs als hij definitief hard zou kunnen maken dat Kant in
1769 nog een sensus moralis opvatting zou huldigen, impliceert dit
geenszins dat de formulering van de categorische imperatief in de eerste
fase niet met die uit Kants tweede kritiek geidentificeerd mag wor-
den?".

Het mag duidelijk zijn dat Henrichs deductiethese onze eigen stel-
lingname inzake de continuiteit van Kants ethiek ernstig in het gedrang
brengt; derhalve is een beschouwing van het door hem naar voren ge-
brachte bronnenmateriaal noodzakelijk en moet beoordeeld worden of
deze bronnen ter ondersteuning van zijn these kunnen dienen.

89) Henrich, Faktum, p. 238; Prinzip, pp. 36f; Hutcheson, p.68; Entwicklung,
pp. 259f; Deduktion, p. 63n.

90) Zie § 1.3.4.
91) Henrich, Hutcheson, p. 66.
92) Schmucker, J., Die Urspriinge der Ethik Kants, p. 375.
93) Impliciet geeft Henrich dit zelf te kennen, cf. Faktum, p. 248: "So hat die

kantischen Ethik nach langen Jahren ... wieder der Position angeniihert,
von der sie ausgegangen war.".
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3. Het morele gevoel en de categorische imperatief anna 1765
De eerste fase die door Henrich onderscheiden wordt, betreft, zoals
gezegd, de periode rond 1765 waarin Kant in zijn handexemplaar van de
Beobachtungen uber das Gefuhl des Schonen und Erhabenen de eerste
formuleringen van de categorische imperatief opstelt?". Ook al vinden
we in deze aantekeningen niet dezelfde formuleringen als die welke in
de GrundZegung aangetroffen kunnen worden, nochtans menen we te
kunnen verdedigen dat Kants gedachtengang in beide werken dezelfde
is. Juist omdat de categorische imperatief als principe van zijn formule-
ringen onderscheiden is, kunnen de diverse formuleringen van dit begin-
sel in de Grundlegung onderling gelijkwaardig zijn. Met Henrich kunnen
we stellen dat het principe van de categorische imperatief reeds in de
Bemerkungen vaststaat.

In deze notities, die de zelfde status als de Reftexionen hebben, wordt
het zedelijk bewustzijn, aldus Henrich, geheel en al uit het wezen van de
wil verstaan. De wil kan slechts een goede wil zijn wanneer hij niet in
strijd is met de algemene wil, te verstaan in de zin van Rousseau.
"Welche Wille gut seyn soil muss, wenn er allgemein und gegenseitig
genommen wird, sich nicht selbst aufheben; urn des willen wird der
andre nicht dasjenige sein nennen was ich gearbeitet habe, denn sonst
wurde er voraus setzen dass sein Wille meinen Kerper bewegte.v"? Het
eerste gedeelte van deze zin verwijst naar het onderscheid tussen de
individuele wil en de "wil van allen"%);het tweede gedeelte is een toe-
passing op het eigendomsrecht waarbij een beroep gedaan wordt op de
wil als oorsprong van de handeling die tot een gelegitimeerde bezitsver-

94) In 1942 in de academie-uitgave opgenomen onder de titel Bemerkungen zu
den Beobachtungen tiber das Gefuhl des Schon en und Erhabenen; tot dan
toe was alleen een in 1842 door Schubert uitgegeven bioemiezing beschik-
baar. Henrich, Hutcheson, pp. 66ff verwijst naar Bemerkungen XX 67, 145,
147, 155f, 161. Deze notities zijn in de Beobachtungen II 223, 245f, 147, 250,
resp. 251 neergeschreven, hebben evenwel geen betrekking op de aldaar
besproken onderwerpen.

95) Bemerkungen XX 67, interpunctie van ons.
96) Bemerkungen XX 145: "actionis ex voluntate singulari est solipsismus Mora-

lis, actionis ex voluntate communi est justitia Moralis ... Diese (gute, W.P.)
Willkiihr enthalt nun so wohl den bIos eigenen als auch denn aIlgemeinen
Wille oder es betrachtet sich der Mensch zugleich in consensu mit dem
allgemeinen Willen.".
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werving leidt?", Met de bedoelde onderscheiding, die in strikte zin een
ordening van de individuele onder de algemene wil is, is voor Kant gege-
ven dat ook het beoogde doel van de individuele wil niet krachtens de
doelmatigheid van een handeling moreel goed kan zijn9

8). In het begrip
van de volmaakte wil wordt deze ordening tussen willekeur en algemene
wil uitgedrukt; het morele gevoel is het gevoel van deze volmaakt-
heid?". De vrije wil van een behoeftig en dus eindig wezen is voor zich
genomen goed als hij al hetgeen aan zijn voImaaktheid bijdraagt wil en
ook begeert. Als we even van de betekenis van deze begeerte afzien,
kunnen we stellen dat Kant in deze context de gedachte van de goede
wil uit de latere Grundlegung formuleert: "So unvermogend auch der
Mensch seyn mag der diesen Willen hat so ist doch der Wille gut. Andre
Sachen mogen nutzlich sein; andre Menschen rnogen durch einen grin-
gen Grad Willen und viel Macht viel Gutes in einer gewissen Handlung
thun so ist der Grund das Gute zu wollen doch eintzig und allein mora-
lisch."?". De onderwerping van de willekeur aan de algemene wil
geeft ons een zekerheid omtrent het goede: ongeacht de gevolgen van
een handeling die we vaak niet in de hand hebben, weten we dat de wil
in zich goed is.

In het kader van een beoordeling van Henrichs interpretatie moeten
we de aard van het morele gevoel in de Bemerkungen bepalen. Het eerste
dat ons in Kants omschrijving van het morele gevoel opvalt, is dat dit
een gevoel van of voor de voImaaktheid der wil is; deze voImaaktheid

97) Zie MSR VI 345: "Was jemand ... der Substanz naeh selbst gemaeht hat,
davon hat er ein unbestrittenes Eigentum.".

98) Volmaaktheid heeft hier dus niet de betekenis van een teleologiseh gedach-
te perfeetie waarmee het wezen van een substantie in haar aeeidenten
uitgedrukt wordt. In die opvatting kan de perfeete leugenaar als een reali-
satie van sleehtheid gelden enkel omdat hij zijn doel bereikt, cf. Praktische
Philosophie Powalski XXVII 130. Op de voorwaarden waaronder het more-
Ie goed te denken is, komen we nog terug, zie Kant, Bemerkungen XX 65: "
Die gute Folgen sind wohl Merkmale der Moralitat aber nieht die eintzi-
gen weil sie nieht immer mit Sieherheit konnen erkannt werden. Wie viel
gute Folgen konnte manehe Luge haben.".

99) Bemerkungen XX 136f: "Der Wille ist vollkommen in so fern er naeh den
Gesetzen der Freiheit der grosste Grund des Guten uberhaupt ist, das
moralisehe Gefiihl ist das Gefiihl von der Vollkommenheit des Willens.",
interpunetie van ons.

100) Bemerkungen XX 138.
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bestaat in de zekerheid omtrent de ordening tussen de vrije willekeur en
de algemene wil. Is dit moreel gevoel een oorzaak dan wel een gevolg
van deze ordening? Het antwoord op deze vraag vinden we in Kants
omschrijving van het genoegen dat we in onze volmaaktheid schepp en;
dit genoegen is groter indien we zelf de oorzaak van die volmaaktheid
zijn en het is het grootst wanneer we er de vrije oorzaak van zijn en dus
als alles aan onze vrije willekeur onderworpen is. Het morele gevoel
betreft de ordening tussen onze willekeur in de zin van keuzevrijheid en
de algemene wil; indien deze ordening in vrijheid tot stand komt, levert
dit het morele gevoel op. Doorslaggevend voor de oorsprong van die or-
dening en daarmee tevens bepalend voor onze vraag naar het morele
gevoel is Kants opmerking dat "... die Vollkommenheit der freyen Will-
kuhr als einer Ursache der Moglichkeit ... weit grosser (ist) als alle ande-
re Ursachen des Guten wenn sie gleich die Wirklichkeit hervor-
brachten."?". Zo kan een leugen weliswaar feitelijk de werkelijkheid
van iets goeds teweegbrengen, niettemin heeft dat goede geen grond in
de volmaaktheid van de vrije wil en in die zin is het goede dan toevallig
ten aanzien van de vrije wil. Eerst voor zover de volmaaktheid van de
vrije wil het goede als zodanig mogelijkheid maakt, is er een noodzakelijk
verband tussen de vrije wil en de voorstelling van het goede. Het moreel
goede moet vanuit een vrije wilsbepaling begrepen worden. In het more-
le gevoel ervaren we een lust of onlust voor onszelf als "thatig principi-
urn durch Freyheit von dem Guten und Bosen" en wel ongeacht het be-
geerde doel van ons handelen'?". We mogen concluderen dat het mo-
rele gevoel in de Bemerkungen net als in de latere werken een uit onze
morele autonomie resulterend gevoel is; we moeten derhalve conclude-
ren dat Kant met deze opvatting van het morele gevoel zich van bijvoor-
beeld Shaftesbury's gevoelsmoraal onderscheidt voor zover de onher-
leidbaarheid van het zuiver morele in een principe en eerst gevolgelijk

101) Bemerkungen XX 145f, cursief van ons.
102) Bemerkungen XX 145, vergelijk o.c., I.c.: "Weil die grosseste innere

Vollkommenheit und daraus entspringende Vollkommenheit in der Unter-
ordnung der gesamten Verrnogen und Empfanglichkeiten unter der freyen
Willkiihr bestehet so muss das Gefuhl vor die Bonitat der Willkuhr unmit-
telbar weit anders und auch grosser seyn als aile die gute Folgen die da-
durch konnen actuiert werden.", onze cursivering. Zie tevens XX 168: wie
een handeling omwille van haar nut waardeert, kan haar nooit hoger schat-
ten dan de waarde van het voortgebrachte nut.
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in een gevoel tot uitdrukking komt. Dit betekent dat Kant zijn eigen
positie ten opzichte van deze moraal al veel eerder gevonden heeft dan
Plat aan hem toeschrijft. Plae03

) wijst er op dat Kant in zijn dissertatie
van 1770 volledig met de gevoelsmoraal afrekent; het principium diiudi-
cationis van de moraal is een voorwerp van het zuivere verstand en zij is
qualitate qua het object van de zuivere wijsbegeerte. Het kan uit geen
enkel gevoel "voortgesleept" worden'?". Deze zelfstandigheid van het
morele principe staat al vijf jaar eerder in de Bemerkungen vast'?".
We zullen elders verklaren waarom Kant in deze periode toch aan het
zinlijke gevoel een systematische plaats toekent'?".

Nu zijn er in de Bemerkungen een aantal plaatsen waarin Kant het
gevoel aan het verstand vooraf laat gaan. Zo merkt hij op dat het gevoel
niet geleerd hoeft te worden om het te kunnen gewaarworden'?", hij
stelt ook dat de mens eerder een gevoel voor dan een begrip van recht
dient te ontwikkelen'?". Toch zijn deze passages niet in strijd met on-
ze analyse; de zelfstandigheid van het gevoel ten opzichte van het begrip
betekent voor Kant v66r alles dat moraliteit niet door conformiteit met
regels of begrippen tot stand kan komen. Een dreiging met eeuwige be-
straffing kan geen onmiddellijke grond van moreel goede handelingen
zijn, maar er kan wel een onmiddellijke neiging tot het goede be-
staan'?". Een ander kan slechts door zijn eigen gedachten overtuigd
worden zoals hij tevens in moreel opzicht slechts door zijn eigen gewaar-
wordingen geroerd kan worden; we moeten daarom, aldus Kant, een ze-
kere morele goedheid in zijn hart veronderstellen!'?'. Morele principes
zijn boven elke vorm van imitatie verheven'!". In de moraliteit gaat
het niet am een conformiteit met een principe of een begrip van recht;
men hoeft een dergelijk begrip niet te kennen om zich door een gevoel
voor het goede te bekennen en dat wil zeggen dat men zelf wetgever

103) Plat, J., Ethiek van Kant in de kritische werken, pp. 205f.
104) Kant, De mundus sensibilis II 396. Gericht tegen Epicurus en Shaftesbury

met zijn aanharrgers.
105) Vergelijk tevens de passage uit Traume II 335 die we in § 3.1. geciteerd

hebben.
106) Namelijk binnen zijn concept van een geschiedsteleologie, cf. § 4.4.1.
107) Bemerkungen XX 3.
108) Bemerkungen XX 26.
109) Bemerkungen XX 18.
110) Bemerkungen XX 32f.
111) Bemerkungen XX 51.
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moet zijn. Uit uitwendige dwang kan geen moraliteit ontstaan: "Die
Cultur des Moralischen Gefuhls gehe also vor der Cultur des Gehor-
sams."!", Het verstand, naar onze mening hier te verstaan als het be-
wustzijn van een regel, doet het zedelijk gevoel niet toenemen; veeleer
maakt het morele goed verstandig'!". Met het morele goed wordt
naar wij menen allereerst ons gevoel voor dat morele goed verstaan.
Ons inziens thematiseert Kant in al deze passages waarin het morele
gevoel aan het verstand voorafgaat niets anders dan de onmiddellijkheid
van het zedelijk bewustzijn in samenhang met en in onderscheid tot lega-
liteit. Deze legaliteit vereist slechts een begrip van de letter der wet, niet
de geest daarvan en nog minder een besluit om moreel en dus wetgever
te willen zijn. Te weten wat een regel is, betekent nog niet te weten wat
onrechtvaardig iS1l4). Het principium diiudicationis is dus letterlijk als
een beoordelingsprincipe op te vatten; daarbij gaat het niet slechts am
de kennis van een regel, maar vooral om de toepassing van die regel op
iets anders. Kennis van een regel is op zich nag geen voldoende grand
tot het stellen van zedelijk goede handelingen'P', daarvoor is een mo-
reel gevoel vereist.

Tot slot van onze bespreking van Kants ethiek anna 1765 gaan we in
op de manier waarop onze denker in deze periode het moreel goede
aan de orde stelt. In dit verband moet allereerst opgemerkt worden dat
voor hem de wil als het eerste subject van morele goedheid geldt; deze
opvatting treffen we reeds in de tijd welke direct aan de Bemerkungen
voorafgaat aan vanuit de onderscheiding tussen dat wat als doel in zich
en dat wat als middel tot iets anders goed isll6). In zijn Bemerkungen

112) Praktische Philosophie Herder XXVII 11, zie het eommentaar van
Risehmiiller in haar editie van de Bemerkungen, p. 168.

113) Bemerkungen XX 135.
114) Bemerkungen XX 151: "Man redet immer so viel von Tugend. Man muss

aber die Ungereehtigkeit aufheben ehe man tugendhaft seyn kann. Man
muss die Gemachlichkeiten, die Uppigkeit und alles was andere un-
terdruckt in dem es mieh erhebt, abstellen ... ABe Tugend ist unmoglich
ohne diese Entschliesung.", interpunetie van ons.

115) Een louter logiseh beginsel te oordelen zou een principium judicationis zijn;
dit heeft evenwel op zieh geen praktisehe betekenis: het praktisehe ligt met
in het oordelen maar in het beoordelen.

116) Praktische Philosophie Herder XXVII 13: "Die Moralisehe Vollkommenheit
ist als Zweek, und nieht als Mittel Moraliseh: eben dadureh riihrt sie uns
und vergniigt sie uns, nieht dureh die Beziehung auf die Wirkung, sondern
unmittelbar an sich.",
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zet Kant deze gedachtengang uit de door Henrich bedoelde Reflexionen
voort. De vraag of onze wil al dan niet voldoende sterk is voar de reali-
satie van een voorgenomen doel is niet van belang voar de bean twoor-
ding van de vraag of de wil zelf als zodanig goed kan zijn. Zelfs als de
kracht ontbreekt, kan toch de willovenswaardig zijn. Voar "grate zaken"
(Kant doelt hier waarschijnlijk op onze meest fundamentele levensbe-
schikkingen, W.P.) is het voldoende de wil gehad te hebben. De absolute
volmaaktheid (van de wil, W.P.) wordt mareeI genoemd ongeacht de
vraag of de wil al dan niet iets bewerksteiligd heeft'!". We vinden hier
het onderscheid tussen hypothetische en categorische goedheid: de ob-
jectieve goedheid van een vrije handeling (ondanks aile theoretisch-spe-
culatieve problemen inzake de vrijheid neemt Kant kennelijk het be-
staan van dergelijke handelingen aan) of, wat hetzelfde is, haar objectie-
ve noodzakelijkheid is voorwaardelijk of categorisch. Bij het eerste is de
goedheid van de handeling als middel, bij het laatste als een doel begre-
pen'!", In beginsel kan deze onderscheiding begrepen worden als het
verschil tussen hypothetische en categorische imperatieven: de (hypothe-
tisch e) voorwaardelijke noodzakelijkheid van een handeling als een
middel tot een mogelijk doel is problematisch en als middel tot een
werkelijk doel vereist zij wijsheid, de categarische noodzakelijkheid is
eerst moreel'"? en wei omdat het goede niet vanuit een materieel,

117) Bemerkungen XX 148: "Et in tantum quatenus voluntatis est efficiens est
bonum sed poterit haec bonitas etiam qua voluntatem solam spectati. si
desint vires tamen est laudanda voluntas in magnis voluisse sat est perfectio
haec absoluta quatenus utrum aliquid inde actuatur nee ne est indetermina-
tum dicitur moralis.",

118) Bemerkungen XX 149: "Bonitas actionis liberae objectiva (in Deo simul est
subjectiva) vel quod idem est necessitas objectiva est vel conditionalis vel
categorica; prior est bonitas actionis tanquam medii, posterior tanquam
finis ...", onze interpunctie. De toevoeging in Deo simul est subjectiva is
begrijpbaar vanuit de tweede kritiek. De zedenwet welke wij met God
delen, heeft voor ons eindige wezens de vorm van een categorische impera-
tief juist omdat zij bij eindige wezens niet noodzakelijk tevens subjectief
handelingsmotief is, vergelijk KdpV V 32 = A 57. Dit wiI uiteindelijk zeg-
gen dat Kants "latere" opvatting omtrent het morele gevoel in diens vroege
werk haar oorspronkelijke probleemsteUing heeft.

119) Bemerkungen XX 162: "Actionis (hypothetica) necessitas (conditionalis) ut
medii ad finem possibilem est problematica, ad finem actualem est necessi-
tas (categorica) prudentiae, necessitas categorica est moralis.", onze inter-
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maar vanuit een formeel gezichtspunt begrepen wordt. Naar aanleiding
van deze gedachtengang concludeert Schmucker tot de fundamentele
oorspronkelijkheid van het hoogste morele principe en de systematische
zelfstandigheid van de ethiek ten opzichte van de theoretische filosofie.
De theoretische wijsbegeerte kan slechts de noodzakelijkheid van een
middel ten opzichte van een doel vaststellen, maar nimmer de noodzaak
tot het stellen van een doel verhelderen'f". Maar is deze zelfstandig-
heid van de ethiek geheel zuiver vanuit de wil uitgewerkt?

Volgens Kant vereist de categorische noodzakelijkheid van een han-
deling slechts een toepassing van de daad op de morele zin121). Strikt
genomen wordt niet de handeling op de morele zin toegepast, maar
wordt aan de morele zin iets ter beoordeling voorgelegd: is de daad
verenigbaar met de volmaakte wil waarin de keuzevrijheid door de alge-
mene wil bepaald is? Dit is naar onze mening precies wat Kant bedoelt,
nochtans is juist zijn verwijzing naar de morele zin omstreden. Henrich
merkt hierover op dat de noodzakelijkheid van de betrekking van onze
individuele wil met de algemene wil weliswaar in een redelijke reflectie
denkbaar is, maar toch slechts op grond van een bijzonder bewustzijn,
dat Kant met Hutcheson als een gevoel aanduidt, tot stand kan komen.
Weliswaar kan de inhoud van de zedelijke eis door de rede bepaald
worden, nochtans blijft de werkelijkheid van het zedelijke een zuiver
feitelijke, aldus Henrich 122). De zelfstandigheid van de ethiek lijkt met
dit begrip van de morele zin ondergraven te worden. Wanneer we Kants
stellingname contrasteren met de reeds geciteerde passage over het

punctie. Rischmiiller laat in haar vertaling (p.266) terecht de Zusatz "cate-
gorisch" bij wijsheid weg. Vergelijk GMS IV 414 ff; het onderscheid tussen
mogelijke en werkelijke doe len heeft haar oorsprong in de vaardigheden die
als zodanig vereist zijn om enig doel te kunnen nastreven, te denken valt
bier aan de anticipatie op mogelijke toepassingen in de zuivere weten-
schappen, en het inzicht of de wijsheid om dit werkelijke en specifieke doe!
te realiseren.

120) Schmucker, o.c., p. 237.
121) Bemerkungen XX 155: "Necessitas categorica actionis tanti non constat sed

poscit solum application em facti ad sensum moralem.". Rischmiillers verta-
ling van "factum" door "Sachverhalt" (p. 261) achten we minder geslaagd;
het vervolg van de onderhavige passage maakt door een verwijzing naar het
rechtsfilosofische fundament van het leugenverbod duidelijk dat het factum
hier een toerekenbare daad betreft.

122) Henrich, Hutcheson, p. 66.



220
principium diiudicationis als een voorwerp van het zuivere verstand, lijkt
Henrich het gelijk aan zijn zijde te hebben met zijn opmerking dat Kant
eerst in zijn dissertatie volledig afscheid genomen heeft van de gevoels-
moraal. Het is echter de vraag of de rol en de betekenis van de sensus
rnoralis bij Kant dermate groot is dat zij als een zinvolle maat voor een
fasering van Kants ethiek gebruikt kan worden.

4. De sensus moralis
Henrich wijst erop dat de morele zin volgens Kant niet als een beoorde-
lingsprincipe mogen opvatten'?", Indien we de innerlijke zin als 10-
gisch principe van beoordeling opvatten is hij een occulte kwaliteit;
indien we hem opvatten als een zielsvermogen waarvan de grond onbe-
kend is, is hij een fenomeen'i". Henrich is van mening dat Kant wei
degelijk getracht heeft deze onbekende grond nader te bepalen. We
hebben in onze inleiding onze bezwaren tegen deze duiding naar voren
gebracht: Henrich weet wel dat Kant zich niet op qualitates occultae wil
beroepen, maar hij begrijpt de connotatie van deze uitdrukking niet en
ziet daarom niet in dat Kant de gehele morele zin afwijst. Volgens Kant
mag men deze morele zin niet tot principium diiudicationis van ons han-
delen verklaren, in dat geval is men dom of een oplichter en de morele
zin wordt door Kant vervolgens tot fenomeen verklaard, tot iets dat in de
innerlijke zin aanwezig is. Van de morele zin resteert dus slechts een
moreel gevoel. Naar onze mening neemt Kant hiermee radicaal afstand
van het gehele begrip der morele zin; Henrich is evenwel de overtuiging
toegedaan dat Kant gepoogd zou hebben een nadere bepaling te geven
van de grond van het "zielsvermogen zonder grond"; zo komt hij tot zijn
deductiethese.

Wat dit laatste betreft, lijkt Henrichs interpretatie direct in strijd te
zijn met wat Kant in een van zijn boeken schrijft: het zedelijke gevoel is
slechts de verschijning van iets dat werkelijk in ons plaatsvindt, maar

123) Henrich, Hutcheson, p. 66.
124) Bemerkungen XX 147: "Sensus internus si allegatur ut principium probandi

logicum legis moralis est qualitas occulta si ut facultas animae cuius ratio
ignoratur est phaenomenon.". Henrich stelt hier de innerlijke zin gelijk aan
de morele; in het licht van de openingsrege1 ("sensus internus voluptatis et
taedii ...") is dit verdedigbaar. Maar hij onderkent de betekenis hiervan
niet: dat Kant hier over een innerlijke zin spreekt, betekent al dat hij van
de more1e zin afscheid genomen heeft.



221

waarvan we de oorzaak niet inzien'P'. Op de achtergrond speelt hier
de overtuiging dat de relatie van de ziel met het lichaam een problema-
tische is: "Ich weiss wohl: dass das Denken und Wollen meinen Korper
bewege, aber ich kann diese Erscheinung, als eine einfache Erfahrung,
niemals durch Zergliederung auf eine andere bringen und sie daher
wohl erkennen, aber nicht einsehen.v'". De pogingen tot verklaring
die Kants tijdgenoten geven, worden alle afgewezen en met name
Swedenborg moet het ontgelden. Sommige onzinnige dingen worden
zelfs door redelijke mensen besproken omdat ze nu eenmaal in de mode
zijn. Daartoe, zo merkt Kant op, behoren de wichelroede, de sympathie
en de fantasie van zwangere vrouwen'F'. Het eigenlijke probleem dat
hier speelt is dat van de grondkracht, een onderwerp dat we nog zullen
bespreken, maar waarover we in dit verband een opmerking moeten ma-
ken: grondkrachten of grondvermogens zijn zelfstandige kenvermogens
die niet op andere vermogens herleid kunnen worden, zoals aanschou-
wen en denken. Wanneer mogen we iets als een grondvermogen aan-
merken? Die vraag zullen we niet hier beantwoorden; we volstaan met
de opmerking dat Kant juist in dit verbandf" vaak het scheldwoord
qualitates occultae hanteert: in logisch'i" opzicht is een verklaring die
een beroep op verborgen eigenschappen doet een tautologie. De conno-
tatie van deze kwaliteiten, die vermoedelijk door Kants tijdgenoten
beter dan voor ons mogelijk is verstaan werd, houdt in dat die term met
terughoudendheid gebruikt moet worden. Dit verklaart waarom we hier-
naar weinig verwijzingen in Kants eigen werken vinden, maar des te
meer in de collegeverslagen'P": daar mag men een spottend woord la-

125) Traume II 335. Vergelijk OP XXI 51: de vrijheid is een oorzakelijkheidsbe-
ginsel in de wereld, een Wirkung ohne Ursache. Die oorzaak kan niet be-
paald worden, zie § 1.3.1.

126) Traume II 370.
127) Triiume II 357. Onder sympathie wordt hier niet de Iiefde of de moreIe

sympathie, maar de invloed van de ziel op de organen van het lichaam
verstaan, cf. 326n, 365. Deze betekenis van sympathie lijkt aan Paracelsus
ontJeend te zijn, cf. Windelband-Heimsoeth, Lehrbuch, pp. 306, 318ff, 344ff.

128) MAN IV 502, GMS IV 410, Anfang VIII 112.
129) Logik IX 111.
130) Metaphysik Herder XXVIII 83, 88; Metaphysik L1 XXVIII 210; Metaphysik

von Schon XXVIII 512; Metaphysik L2 XXVIII 564; Metaphysik Dohna
XXVIII 666, 671; Metaphysik Volckmann XXVIII 432: ''Diese qualitas oc-
culta ist eigentlich das, wenn der blosse Name oder die Wiirkung einer uns
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ten vallen. Wanneer Kant in zijn Bemerkungen de morele zin een occulte
kwaliteit noemt, ziet hij van het gehele begrip der morele zin als een
zelfstandig vermogen af. De morele zin is geen grondvermogen. Men
zou dit de tragiek van Henrichs Kantduiding kunnen noemen: weinig
anderen hebben zo scherp als Henrich het belang van Kants kritiek op
het traditionele vermogensbegrip verwoord, Henrich heeft evenwel niet
gezien dat juist deze kritiek de achtergrond vormt van Kants verzet
tegen de sensus moralis.

En naar onze mening geven ook de Traume geen reden voor de ge-
dachte als zou Kant naar een nadere bepaling van de grond van het
zielsvermogen zonder grond op zoek zijn. We hoeven volgens Kant de
invloed van onze geest op ons lichaam niet te kunnen verklaren om te
weten dat we ons naar willekeur kunnen bewegen. We weten tevens dat
we zedelijk kunnen handelen. Is het slechts daarom goed, zo vraagt Kant
retorisch, deugdzaam te zijn omdat we in een andere wereld daarvoor
beloond zullen worden? Of is het niet veeleer zo dat de handelingen
beloond worden omdat zij in zichzelf goed en deugdzaam waren? Bevat
het menselijke hart niet onmiddellijk zedeliike voorschriften voor het ver-
stand? 131) Een dergelijk inzicht in het morele principe maakt elk vra-
gen naar de door Henrich bedoelde grand tot een theoretisch probleem
dat voor het verstaan van het morele irrelevant is. Maar daarmee zijn
de problem en nog niet de wereld uit: Kants verwijzing naar het hart dat
aan het verstand morele beginselen voorschrijft, zou nog als een restant
van de gevoelsmoraal opgevat kunnen worden. Naar onze mening is dat
evenwel niet het geval. Zeker, Kants retorische vragen kunnen met het

unbekanten Kraft fur die Kraft selber ausgegeben wird z.E. wenn eine
Baum einen andren Sprossling hervorbringt so nent mans vis plastica oder
die fortpflanzende Kraft, das heisst aber, man hat dieser Kraft nur einen
andren Namen gegeben, nicht sie aber von der primitiven Kraft abgeleitet
... oder, wenn eine Saite auf der Violine angegeben wird und derselbe Ton
sich auch auf dem Klavier horen lasst so sagt man: es ist Sympathie d.h.
wenn ein Ding leidet machts dass das andre mit leidet, dies ist ja aber kein
Erklarung, keine reduction der gegebnen Kraft auf die Grundkraft, son-
dem es ist dasselbe was ich weiss nur mit einem andren Namen genannt.".
Vergelijk Wiener Logik XXIV 938, Logik Philippi XXIV 468, Logik Dohna-
Wundlacken XXIV 768. Oak Leibniz drijft de spot met qualites occultes,
zie zijn Nouveaux essais, V, 59,61, 363; we betwijfelen evenwel dat de Kant
van 1765 dit werk gelezen heeft.

131) Triiume II 372.
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gedachtengoed van Locke'F' verbonden worden, maar juist zo wordt
duidelijk dat Kant met het hart niet een soort morele zin op het oog
heeft, maar daarentegen aansluit bij een bijbelse gedachte over beloning
en straf: "...the Apostle tells us, that at the Great Day, when every one
shall receive according to his doings, the secrets of all Hearts shall be
laid open."?'. Het hart functioneert bij Kant naar wij men en als aan-
duiding van de zetel van onze motieven en daarin is zijn vroege werk
niet van zijn latere onderscheiden. Wij moeten niet goed handelen om-
dat wij ooit beloond zullen worden, maar de principiele beoordeelbaar-
heid van onze handelingen dwingt ons tot de aanname van een wezen
dat uiteindelijk aan onze daden een gepast effect zal verbinden. Dit
wezen zal daarom een kenner van ons hart moeten zijn?", Ook in de
Triiume benadrukt Kant reeds de toerekenbaarheid van ons handelen:
"Indessen hat eine jede menschliche Seele schon in diesem Leben ihre
Stelle in der Geisterwelt, und gehort zu einer gewissen Sozietat, die
jederzeit ihrem innern Zustande des Wahren und Guten, d.i. des Ver-

132) Vergelijk Traume II 337f, 338n (de passage over de dubbele persoonlijk-
heid die we tijdens slapen en waken zouden zijn) met Locke, J., An Essay
concerning Human Understanding, Bk. II, Ch. XXVII, §§ 10, 19; cf. Bk. II,
Ch.I, § 12. De eerstgenoemde verwijzingen staan in het hoofdstuk Identity
and Diversity. Kants reflectiebegrippen Enerleiheit und Verschiedenheit,
KdrV A 263 = B 319 worden tegenwoordig met Identity and Difference
vertaald, zie bv. Parkinson, G.H.R., Kant as a Critic of Leibniz, p. 303n in
navolging van Kemp Smith. Het probleem van Locke behoort ook zeker tot
de inzet van de amphibolie. Kant keert zich tegen het principium identitatis
indiscernibilium van Leibniz, maar ook tegen Locke: zoals Leibniz de ver-
schijningen inteUectualiseerde, sensificeerde Locke de fenomenen, KdrV A
271 = B 327. Kants latere stelling over het geweten als dubbele persoon-
lijkheid is zijn eigen bijdrage aan de traditie, maar hij wijst ook in dit ver-
band op de amphibolie der reflectiebegrippen, cf. MST VI 442. De term
nurnero idem in MST VI 439n gaat terug op Leibniz' Nouveaux Essais. Zie
Malter, R., Reflexionsbegriffe, voor een overzicht van de probleemstelling
in en de betekenis van het hoofdstuk der reflectiebegrippen.

133) Locke, o.c., Bk. II, Ch. XXVII, § 26, cursief van ons; Locke combineert 1
Cor. 14:25 met 2 Cor. 5:10. In § 22 worden deze teksten met Rom. 2:15
verbonden en zo bereikt Locke de gedachte dat het geweten een forum
internum is.

134) Zie § 4.4.4.
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standes und Willens gemass ist. II135). We zien dus dat Kants verwijzing
naar het hart niet hoeft te betekenen dat hij zich met een sensualistische
positie inlaat'P". Hierbij tekenen we aan dat het werkelijk van belang
is dat de verwijzing naar het hart op Locke en zo indirect op de bijbel
betrokken wordt: die gedachte over het hart valt buiten elk sensualis-
tisch leerstuk. Schmucker+?' heeft wel gezien dat Kant het sensualis-
me afwijst, maar denkt dat Kant zich op Rousseau beroept. Ook
Forschner is die mening toegedaan'r". Zouden zij gezien hebben dat
Kant naar Locke verwijst, zouden ze tevens gezien hebben dat Lockes
begrip van het hart een bijbelse achtergrond heeft en dat Kant met dat
begrip zich van meet af aan aan de gevoelsmoraal onttrokken heeft. We
menen dat de problematiek van de dubbele persoonlijkheid of onze
identiteit in de Traume op een abstracter en algemener plan in Kants
eerste kritiek opgenomen wordt, onder andere in het hoofdstuk over de
amphibolie. In elk geval moeten we opmerken dat hoewel Kant in dit
vroege werk geen standpunt der gevoelsmoraal betrekt er toch een ver-
schil met de latere Kant is: het hart als zetel van onze motieven geeft
het verst and onmiddellijke zedelijke voorschriften en heeft dus een
positie die bij de latere Kant door de rede ingenomen wordt. Dit kun-
nen we op tweeerlei wijze verklaren: ten eerste kunnen we deze veran-
dering als een ontwikkeling van Kants ethiek interpreteren die wegens
de onmiddellijkheid van het zedelijk inzicht van een theoretisch-specu-
latieve vraagstelling vrij is. Toch lijkt dit niet afdoende Kants positie te
verklaren.

Wij moeten toegeven dat Kant in dit werk vaak op motieven wijst die
hij later als pathologisch zal afdoen. Maar tevens merken we op dat die
motieven geen enige rol spelen in de opstelling van de zuiver morele
principes. Zij dienen een doel, dit is onze tweede verklaring, dat door

135) Traume II 363, cursief van ons. Kants veelgeciteerde uitspraak dat het
goede aan het gevoel toevalt, Deutlichkeit II 299, wordt hier expliciet verla-
ten; we menen dat Kant in zijn eerdere werk ook aileen maar kritiek op
Wolff beoogde te ventileren, d. § 3.1.

136) Traume II 335: zelfs in ooze meest geheime beweegredenen weten we ons
afhankelijk van de regel der algemene wil. In deze context spreekt Kant
over de sterke wet der schuldigheid en de zwakke wet der goedheid; die
sterke wet moet naar onze mening in de sfeer van het recht bedoeld zijn.

137) Schmucker, J., Die Urspriinge der Ethik Kanis, pp. 150, 158f, 165.
138) Forschner, M., Gesetz und Freiheit, pp. 81-95. Ook hij ziet niet dat Kant

zich in de Traume op Locke beroept, cf. 90, 95, 107f, 110i.
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Henrich niet gezien is: Kants interesse is gericht op wat de mensen van
nature doen en dan ligt een verwijzing naar het hart meer voor de hand
dan een benadrukking van de rede. Hierbij staat voor hem, zo menen
we, de vraag centraal hoe de mens op grond van zijn strevingsleven een
gedrag kan tentoonspreiden dat in overeenstemming is met de morele
principes. Anders gezegd: is het denkbaar dat ongeacht de bijzondere
betekenis of vorm van het principium executionis mensen een gedrag
zullen vertonen dat tenminste naar de uiterlijke schijn genomen conform
het principium diiudicationis is, zelfs als dit laatste beginsel niet uit het
menselijk strevingsleven kan worden afgeleid? Juist zo kunnen we Kants
preoccupatie met het rechtsbegrip begrijpen: in de sfeer van het recht
mag irnmers iedereen doen wat hij wil zolang zijn daden maar volgens
een algemeen principe in overeenstemming met het recht van alle ande-
ren zijn. Hiermee is een andere vraag verbonden: kan de mens vanuit
zijn natuurlijke strevingsleven een notie ontwikkelen van hetgeen zuiver
moreel handelen betekent? De vragen die wij hier naar aanleiding van
Kants vroege werk stellen, kunnen ook in verband met zijn latere wer-
ken gesteld worden; we verdedigen dat Kant in deze latere werken geen
principieel andere antwoorden gegeven heeft. Maar hoe zit het nu met
Henrichs these?

Hij wijst er op dat, zoals we naar voren gebracht hebben, de werke-
lijkheid van het zedelijke een louter feitelijke is. Kant merkt ergens op
dat de waarachtigheid van de mens niet van onze liefde voor een mens,
maar van ons gevoel voor het recht waarmee we recht en onrecht leren
onderscheiden, afhangt'?", Dit gevoel heeft evenwel zijn oorsprong in
de menselijke geest en zo in de natura sociabilis of de maatschappelijk-
heid van menselijke naturen onderling'?", Door dit gevoel kunnen we
ons een daad vanuit het perspectief van een andere persoon voorstellen
zonder daarbij het nut voor de ander te betrekken; indien hierdoor een
tegenstelling en contrast ontstaat dan bevalt de daad ons niet, ontstaan
evenwel harmonie en overeenstemming dan is het tegendeel het geval.
Zo hebben we in deze plaatsvervanging een heuristisch middel ons op
een te stellen daad te bezinnen. We zijn, aldus Kant, van nature sociale
wezens en de eerlijkheid laat niet toe dat we voor onszelf iets goedpra-

139) Bemerkungen XX 156.
140) We vermoeden dat Henrich hier aan Traume II 334-337 denkt.
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ten dat we bij een ander afkeuren'?'. Onze sociale aard zou zichzelf
uiteindelijk onmogelijk maken indien we in beginsel het recht zouden
hebben te liegen; we zien dus dat Kant hier geen andere conc1usie trekt
dan die welke we in verband met onze bespreking van het leugenverbod
besproken hebben. Kants visie op de natuurlijke mens is er een waarin
de mens altijd al in een soort modus vivendi met andere mensen leeft.
Henrich heeft natuurlijk wel enigszins gelijk als hij stelt dat het zedelijke
zo iets louter feitelijks is, maar, en dat is het beslissende moment, deze
natuurlijke mens ontleent zijn gevoel voor het recht aan de geheel alge-
mene aard van zijn geest: wat hij zo door zijn gevoel in de vorm van een
schematisme der analogie feitelijk ontdekt heeft, kan hij door zichzelf als
wetgever te begrijpen tevens inzien als iets dat aan hem als vrije mens
eigen is. Daarin wordt dit feitelijke zo-zijn overstegen naar een weten
van hetgeen in het wezen van de mens noodzakelijkerwijs besloten ligt.

Nu is het bekend dat Kant ook in veellater werk nog over de unge-
sellige Geselligkeit schrijft142) zodat een verwijzing naar de sociale na-
tuur van de mens geen dwingende reden voor Henrichs fasering kan
vormen. En ook de gedachte van de heuristische plaatsvervanging staat
die fasering niet toe. Dit soort van plaatsvervanging treffen we in het
verslag van Herder aan maar tevens in de latere werken. Herder noteer-
de het volgende: "Sezze ich mich durch Fiktion in die Stelle einer ande-
ren so ist dies heuristisch, urn besser auf gewisse Dingen zu kommen.
Sie kann ganz geschicklich seyn aber nicht moralisch da ich nicht in
seiner Stelle bin: Ausser der wahrhafte Sympathie, da wir uns wirklich in
seiner Stelle fuhlen."?', De heuristische plaatsvervanging is in onze
ogen niets anders dan een esthetische symbolisering van het morele, het
is een louter gedachtenexperiment"? dat we tevens in de eerste kri-
tiek aantrefferr'?', maar ook in andere studies'?". Ook de morele

141) Bemerkungen XX 156: "Hine faeultas stationum moralium ut medium heu-
ristieum. Sumus enim a natura soeiabilis et quod improbamus in aliis in
nobis probare sincera mente non possumus.".

142) Zie o.a. laG VIII 20; KU V 218, 296f, 305, 355; MST VI 471.
143) Praktische Philosophie Herder XXVII 58, cf. 65. Zie tevens Triiume II 334

rr.3-24.
144) Heimsoeth, H., Studien I, p. 242.
145) Als we willen weten wat het betekent een denkend wezen te zijn, moeten

we ons in zijn plaats stellen, KdrV A 353. Zo vinden we de voorstelling van
een bovenindividueel "ik'', de vervanging betreft de plaats van ieder ander
intelligent wezen, A 354.
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plaatsvervanging kan geen steun voor Henrichs these bieden: weliswaar
voelen we ons daarin op de plaats van de ander, maar we hebben reeds
gezien't" dat Kant ontkent dat zij tot "ware ernstige moraliteit" leidt.
Oak dit gevoel heeft dus geen betekenis voor de formulering van de a
priori principes der moraal, maar het voegt daaraan wel iets toe, na-
melijk schoonheid. We zuilen nog zien dat de morele sympathie bij de
latere Kant een indirecte plicht iS148).

Rischmuller wijst er op dat de vergeIijking van ons oordeel met dat
van een ander analoog aan de eenheid van onze willekeur met de alge-
mene wil gedacht wordt"? en zij ondersteunt dit met een verwijzing
naar een brief van Kant aan Marcus Herz"?', Voor de interpretatie
van de morele zin worden we dus terugverwezen naar Kants begrip van
de volmaakte wil; Kant blijft dus binnen de grenzen van de a priori
ethiek. Vanuit dit gezichtspunt willen we ook Rischmuller kritiseren.
Naar haar mening zou Kant er in de Bemerkungen nog niet in geslaagd
zijn een overeenstemming tot stand te brengen tussen de materiele en
de formele bepalingsgronden van de wil, "Den hier misslungenen Ver-
such Kants, die gesellschaftlich bestimmenden Krafte mit denen der
Natur in Ubereinstimmung zu bringen, hat er in den Traumen eines
Geistersehers in einer raffinierteren Version wieder aufgenommen: Von
der entgegengesetzten Annahme einer vollstandigen Trennung zwischen
materieller und immaterieller Welt ausgehend, untersucht er die syste-
matische Verfassung der "Geisterwelt" auf struktureile Entsprechungen

146) Deze plaatsvervanging kan tot wijsheid leiden (Anthrop. VII 200, 208;
Orientiren VIII 144), leert ons vergissingen te vermijden en ons oordeel te
scherpen (logik IX 57, cf. Refl. 1508 (1780-84), 3871 (1764-68? 71??), Logik
Philippi XXIV 381). Ais een logische fictie treffen we de heuristische
plaatsvervanging zelfs aan in Kants begrip van de sensus communis, KU V
293ff.

147) § 3.1.
148) § 4.4.1.
149) Rischmuller, p. 266f.
150) Brief aan Herz van 7 juni 1771: "Dass verniinftige Einwurfe von mir nicht

bloss von der Seite angesehen werden wie sie zu widerlegen seyn konnten,
sondern dass ich sie jederzeit beim Nachdenken unter meine Urtheile webe
und ihnen das Recht lasse aIle vorgefasste Meinungen die ich sonst beliebt
hatte tiber den Haufen zu werfen, das wissen Sie. Ich hoffe immer dadurch
dass ich meine Urtheile aus dem Standpuncte anderer unparteyisch ansehe
etwas drittes herauszubekommen was besser ist als mein voriges.".
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hin nach der "Regel der Analogie gemass der Naturordnung'v'F" Nog
afgezien van de vraag of zij hiermee het verschil tussen beide werken
goed weergeeft, zijn we van mening dat ze eigenlijk aan de bedoelingen
van Kant in de Traume voorbij gaat. In beide studies vinden we een
schematisme der analogie: hoe de mens vanuit zijn strevingsleven kan
inzien wat een moreel principe is. Dit principe is a priori en wordt niet
uit dat strevingsleven afgeleid. Daarnaast men en we van beide werken te
mogen zeggen dat daarin het probleem van de natuurlijke teleologie aan
de orde gesteld wordt: door zijn eigen strevingsleven wordt de mens
gedwongen de regels van het recht in acht te nemen. Het verschil tussen
beide studies lijkt ons primair gelegen in het gegeven dat de Bemerkun-
gen prive-aantekeningen zijn terwijl de Triiume niet aileen voor het grote
publiek geschreven is, maar bovendien een polemische strekking heeft
die begint te dagen als we de titel voluit citeren: Trdume eines Geister-
sehers, erlautert durch Traume der Metaphysik. Kant plaatst de
"Schwarmer" Swedenborg tegenover de metafysica. Maar deze metafysi-
ca blijkt eigenlijk aileen met haar eigen dromen die van Swedenborg en
anderen te kunnen bestrijden; deze metafysica is evenzeer het mikpunt
van Kants kritiek als elke andere dromerij. Aan het slot van de Traume
maakt Kant dit duidelijk. Het morele geloof, waarvan de eenvoud de
spitsvondigheid van de sofisten'F' te boven gaat, berust op de gedach-
te dat de mens zijn leven op aarde met de zedelijke voorschriften van
zijn hart gestalte dient te geven en weliswaar hopen mag hiervoor in een
andere wereld beloond te zullen worden zonder evenwel die hoop tot
inzet van zijn handelen te mogen maken. Dit morele geloof is voor de
mens op deze aarde voldoende om moreel te kunnen zijn. Noch een
geestesziener noch een metafysicus kan ons dit duidelijk maken en we
menen dat Kants positie voor wat dit punt betreft volledig conform zijn
andere werken is: zodra we aan het zuiver praktische een theoretische
inhoud geven, ontstaat de onoplosbare dialectiek'F'. In die zin ver-
staan wij de slotregel van dit werk: "Da aber unser Schicksal in der
kunftigen Welt vermutlich sehr darauf ankommen mag, wie wir unsern
Posten in der gegenwartigen verwaltet haben, so schliesse ich mit dem-

151) Rischmillier, pp. 267f; ze verwijst naar Traume II 337.
152) Zo vertalen we het "verniinfteln" waaraan zowel Swedenborg als de metafy-

sica zich schuldig maakt.
153) Kants positieve begrip van metafysica is dat van de wetenschap van de

grenzen der menselijke rede, Traume II 368; Bemerkungen XX 181.
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jenigen, was Voltaire seinen ehrlichen Candide, nach so viele unnutzen
Schulstreitigkeiten, zum Beschlusse sagen lasst: Lasst uns unser Gluck
besorgen, in den Garten gehen, und arbeiten."?".

Rischmuller en Henrich doen naar onze mening te weinig recht aan
deze polemische inzet van Kants werk. We zijn van mening dat het
eigenlijke probleem van de Bemerkungen en de Traume in andere ter-
men gesteld moet worden, namelijk als voIgt: hoe kan een objectief
moreel principe tevens een subjectieve toegang tot ons natuurlijke stre-
vingsleven verkrijgen? We zuilen in ons volgende hoofdstuk tonen dat
de individuele mens dit door een onnaspeurbare eigen vrije daad moet
doen, we zullen dan tevens en in overeenstemming met Kants analyse in
Der Streit der Fakultaten laten zien dat de mens als soort op grond van
zijn natuurlijke strevingsleven gedwongen wordt de principes van het
recht in acht te nemen. Hier willen we benadrukken dat Kant, als kritiek
op Rousseau, de natuurlijke mens opvat als een wezen dat altijd al aan
de bepalingen van het rechtsbegrip gebonden iS155). De mens moet
ontvankelijk voor de wetgeving zijn. Die wetgeving heeft inderdaad iets
feitelijks, maar juist daarom mag men Kants vroege ethiek niet met
Henrich afdoen als een theorie waarin de werkelijkheid van het zedelij-
ke aileen iets "faktisch" is: dit element blijft juist bij de latere Kant be-
houden. Het morele gevoel dat door Henrich zo problematisch geacht
wordt, resulteert op een of andere wijze uit de morele wetgeving; de
gedachte van de morele zin wordt door Kant als zodanig niet serieus
genomen en waar hij een beroep op het morele gevoel doet, vigeert dit
naar onze mening binnen de begrippen van de natuurlijke teleologie en
het schematisme der analogie. In de volgende sectie zuilen we onze
analyse aan Henrichs deductiethese toetsen.

5. Henrichs argumenten voor zijn deductiethese I: directe deducties
We roepen in herinnering dat Henrichs deductiethese neerkomt op de
gedachte dat Kants beroep op een factum der zuivere rede een uitweg
zou vormen voor de mislukte pogingen de eigen aard van het zedelijk
inzicht uit de theoretische rede te deduceren. Wat de termdeductie in
dit verband kan betekenen, zullen we uitvoerig bespreken. Op voorhand

154) Traume II 373.
155) Bemerkungen XX 14: "Rousseau. Verfahrt synthetisch und fangt vom

natiirlichen Menschen an ich verfahre analytisch und fange vom gesitteten
an.". Zie tevens § 4.4.1.
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kunnen we vaststellen dat Henrich net als Schmucker tot de zelfstan-
digheid van Kants praktische wijsbegeerte ten opzichte van de theore-
tische filosofie concludeert, zij het op geheel andere gronden.
Schmucker verdedigt immers de stelling dat Kants ethiek onafhankelijk
van de theoretisch-speculatieve problematiek begrepen kan en moet
worden; Henrich concludeert ex negativo tot de zelfstandigheid van de
ethiek en wel op basis van een beweerde ontoereikendheid van het
methodisch kader van Kants theoretische wijsbegeerte. Deze gedachte
zullen we hier nader uitwerken en we zullen het door Henrich naar
voren gebrachte bronnenmateriaal beoordelen.

Het idee een deductie van het zedelijk inzicht uit de theoretische
rede te beproeven, zou volgens Henrich bij Kant ontstaan zijn vanuit de
overweging dat enerzijds het raadsel van het zedelijke besloten ligt in de
eenheid van het rationele met het emotionele en dat anderzijds in Kants
dissertatie een begrip van transcendentale subjectiviteit aanwezig is dat
juist de genoemde eenheid lijkt te kunnen verklaren'i". Het raadsel
van het zedelijke bestaat hierin dat de objectiviteit van het zedelijke niet
noodzakelijkerwijze tevens subjectief wordt: kennis van het goede hoeft
niet tot een moreel goed handelen te leiden. Zonder de aan ons hande-
len ten grondslag liggende strevingsrnomenten die hoe dan ook met lust
en onlust verbonden zijn zouden we geen handeling stellen'V', Hen-
rich meent dat Kants begrip van transcendentale subjectiviteit hem er
een lange tijd toe gebracht zou hebben op een theoretische manier aan
dit probleem te ontkomen; zijn dissertatie zou Kant nieuwe methodische
mogelijkheden geboden hebben deze aporie te vermijden: "Wenn ... die
Vernunft im Theoretischen die Funktion der Ordnung gegebener Ernp- .
findungen zu gegenstandlicher Erkenntnis ist, so konnte sie auch, als
sittliche Vernunft, Ordnung einer vorgegebenen Mannigfaltigkeit von
Trieben und Begierden sein. Was eine Vernunft nicht zu leisten vermag,
die nur logische Regeln und ontologische Grundbegriffe denkt, das
konnte die Vernunft als subjektive Funktion doch zuwege bringen. So
ware der Stein der Weisen in der philosophischen Ethik ans Licht ge-
kommen. Dieser Gedanke beherrscht die kantische Moralphilosophie im
sieben ten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts/'P".

156) Henrich, Faktum, p. 239.
157) Henrich, Faktum, p. 237.
158) Henrich, Faktum, pp. 239f.
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Met dit citaat is de deductiegedachte, die op meerdere manieren
gestalte kan krijgen, uitgesproken. Een dergelijke deductie kan van di-
recte dan wel indirecte aard zijn'?', In een directe deductie doen we
een beroep op de gedachte volgens welke de rede in haar theoretisch
gebruik de drijfveren van de wil tot stand kan brengen; indirecte deduc-
ties zijn z6 opgezet dat hierin de vrijheid als een noodzakelijke vooron-
derstelling van de ethiek tevens als een evidentie van de theoretische
rede kan gelden. Als we even afzien van de manier waarop deze deduc-
ties uitgevoerd kunnen worden, kunnen we een tweetal belangrijke op-
merkingen maken. Ten eerste moeten we er op wijzen dat Henrichs de-
ductiegedachte haar uitgangspunt in een materieel-voorwaardelijke wil
neemt; de taak van de rede zou er in bestaan een ordening aan te bren-
gen in een voorgegeven veelvoudigheid van drijfveren en begeerten.
Zelfs iemand die van mening is dat Kant daadwerkelijk enige tijd ge-
tracht zou hebben dit soort deducties te voltrekken, moet toegeven dat
deze deducties vanuit het latere werk bezien als onaanvaardbaar aange-
merkt dienen te worden wanneer zij opgevat worden als pogingen het
zedelijke te funderen. Ten tweede merken we op dat de eigenlijke inzet
van Henrichs interpretatie betrekking heeft op de eenheid van het sub-
ject der moraal met dat der theoretische rede. Hierbij moet bedacht
worden dat Kants onderscheiding tussen aanschouwen en denken, tussen
verst and en wil en tussen de materiele en formele bepalingsgronden van
de wil de facto neerkomt op een wijsgerige discreditering van de een-
heid van het subject als een anthropologische vooronderstelling van de
metafysica van zijn tijd. De inzet van Henrichs deductiethese zou heel
wel tegen Kants eigen intenties in kunnen gaan. Maar dat is op het
moment niet aan de orde"?'.

Een eerste vorm van directe deducties zou men met de algemene
naam van deducties naar analogie kunnen aanduiden. De analogie be-
staat hierin dat aan de categorische imperatief een taak toegewezen
wordt die overeenkomt met die van de categorieen welke in theoreti-
sche zin eenheid stichten in een in ruimte en tijd gegeven veelvoudig-

159) Henrich, Faktum, pp. 240-247.
160) In ons slothoofdstuk zullen we de manier waarop Kant en Henrich eenheid

en subject-zijn met elkaar verbinden nader beschouwen.
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heid van indrukken'?". Ook de categorische imperatief vervult een der-
gelijke eenheidstichtende ro1. AIle zedelijke handelingen zijn naar hun
vorm algemeen. Het moreel slechte wordt door ons gekend omdat het
een redelijke algemeenheid in het handelen onmogelijk maakt en de wil
zo tot een tegenspraak met zichzelf brengt. Een dergelijke tegenspraak
is het natuurlijke en noodzakelijke voorwerp van afschuw'?". Henrich
wijst op een soortgelijke visie in een verslag van een college over mo-
raalfilosofie'?" en naar een tweetal andere Reflexionen. Volgens de
ene"? moet de schepping van het kwaad "... schlechthin und ohne
Einschrankung schon der Vernunft missfallen.". De onbevredigende aard
van dit soort deducties blijkt volgens Henrich'f" uit Kants opmerking
dat "... sich dar auf zu verlassen, dass man ohne Regel sich in jedem
FaIle nach dem grossten Gewinn richte, ist zu angstlich und lasst das
Gemiit jederzeit in Unruhe."?", De bezwaren die Henrich tegen deze
opvattingen heeft, zijn op het eerste gezicht heel plausibe1. De analogie-

161) Henrich, Faktum, p.240: "Sie (de categorieen, W.P.) bringen in die Mannig-
faltigkeit des in Raum und Zeit Gegebenen begriffliehe Einheit.", onze
eursivering. We aehten deze omsehrijving te aetief. Ons inziens analyseert
Kant niet de feitelijke voltrekking van het kenproees, maar bij expliciteert
de categorieen als de noodzakelijke voorwaarden waaronder de feitelijke
kenpretentie vanuit een post res-reflectie gerechtvaardigd kan worden.

162) Refl. 6853 (1776-78? 69?): "Die Unterwerfung der freyheit unter die Ge-
setzgebung der reinen Vernunft (g Aus den allgemeinen Bedingungen der
Zweeke iiberhaupt zu den besonderen gehen.) Die reine, d.i. von allen
(g sinnliehen) triebfedern abgesonderte Vernunft hat in Ansehung der frey-
heit iiberhaupt gesetzgebende Gewalt, die jedes verminftiges wesen erken-
nen muss, weil ohne Bedingung der allgemeinen Einstimmung mit sieh
selbst in ansehung seiner selbst und anderer gar kein Gebraueh der Ver-
nunft in ansehung ihrer statt fmden wiirde. Nun ist das ein natiirlieher und
notwendiger Gegenstand des Abseheues, wodureh die oberste Kraft sich
selbst wiederstreitet, eben so wie im logisehen, wenn sie sieh selbst wieder-
spricht.".

163) Gerhardt-Menzer 54 (54): "Da nun die unsittlichen Handlungen wider der
Regel sind, indem sie nieht zur allgemeinen Regel konnen gemaeht wer-
den, so widersetzt sieh der Verstand denselben, weil sie wieder den Ge-
braueh seiner Regellaufen. Also steckt doch im Verstande verrnoge seiner
Natur eine bewegende Kraft.".

164) Refl. 7196 (1780-89? 73-78?).
165) Henrich, Faktum, p. 242.
166) Refl. 6621 (1769-70? 64-68?).
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en laten de eigen aard van het zedelijk inzicht buiten beschouwing; de
afschuw die een tegenspraak in ons oproept, is niet krachtens die tegen-
spraak tevens morele afschuw. Hij dwingt weliswaar tot een bepaalde
levenswijze, maar dat leven wordt louter prudentieel gedacht: de catego-
rische imperatief wordt niet onvoorwaardelijk, maar terwille van een
bepaald soort leven nagevolgd. En een vrees voor wetteloze vrijheid laat
ons alleen op hypothetische wijze aan de zedenwet gehoorzamen. De
onderhavige analogieen kunnen niet eens laten zien dat het een eis van
de rede aan de wil kan zijn dat het handelen aan de eenheid van een
regel moet voldoen; de categorische imperatief lijkt slechts een bijzon-
dere wijze te zijn waarin de algemeen redelijke eis van eenheid gereali-
seerd wordt'?",

We geven Henrich deze bezwaren toe, menen evenwel dat Kants po-
sitie in de zuivere moraal hiermee niet geraakt is. Er is ons inziens geen
reden met Henrich deze gelaakte opmerkingen op een ongekwaliftceerde
wijze aan Kant toe te schrijven. Ret probleem van Henrich onstaat ei-
genlijk vanuit zijn vooroordeel dat Kant deze deductiepogingen inder-
daad ondernomen heeft of deze overwegingen als een deductiepoging
beschouwd heeft. Zijn duiding van Kants teksten is ongekwalificeerd in
de zin dat hij geen alternatieve interpretatiemogelijkheden in zijn eigen
oordeel betrekt en de context van het bronnenmateriaal uit het oog
verliest. We zullen pogen tot een gekwalificeerde beoordeling van de
door Henrich opgevoerde bronnen te komen.

Daartoe richten we ons allereerst op de reeds geciteerde Reflexion
6853 en we onderzoeken of hierin weI van een zuiver moreel gezichts-
punt sprake is. We menen dat in deze overpeinzing aIleen de vraag
gesteld wordt h6e we de wetgevende macht van de rede kunnen of leren
kennen; het gaat hier als het ware aIleen om de ratio cognoscendi van de
redelijke wetgeving. Zeker, Henrich heeft gelijk met zijn opmerking dat
de afschuw van een contradictie geen morele afschuw is. Maar een eer-
ste relativering hiervan is gegeven met de gedachte dat de afschuw niet
de betekenis van een motief voor het navolgen van de categorische im-
peratief hoeft te hebben, hij kan heel goed z6 opgevat worden dat hij

167) Henrich, Faktum, pp. 240-242. De eis van eenheid komt natuurlijk niet op
grond van deze analogieen tot stand, maar zij voIgt uit de gedachte dat het
subject der moraal zich vanuit de moreIe wetgeving te verstaan heeft. In
die zin kan er bij Kant hooguit sprake zijn van een gevolgelijke harmonie of
analogie van het rijk der natuur met dat der doelen in zich.
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aileen de wijze is waarop wij de macht van de zuivere rede inzien! En in
dat geval gaat het slechts om een veel vaker bij Kant voorkomende
esthetische symbolisering van het morele. Toch menen we dat dit niet de
echte inzet van Kants notitie betreft. Om die op het spoor te komen,
moeten we ons afvragen over wat voor s66rt van wetgeving hier het nu
eigenlijk gaat. Een eerste aanwijzing voor de beantwoording van deze
vraag kan gevonden worden in Kants opmerking dat de "algemene in-
stemming" die vereist is om enig gebruik van de rede te laten plaatvin-
den niet slechts een instemming met zichzelf, maar tevens een instem-
ming met anderen is. Dit suggereert dat met de wetgevende macht van
de rede eigenlijk het juridische vrijheidsbegrip bedoeld wordt en de
context van deze Reflexion bevestigt dit vermoeden. De uitgever'P"
van Kants Reflexionen wijst er op dat de onderhavige notitie boven een
andere geschreven is; Kant merkt hierin op dat vrijheid "... das
urspriingliche Leben und in ihrem Zusammenhang die Bedingung der
Ubereinstimmung ailes Lebens ..." iSI69

). De verwijzing naar het leven
maakt duidelijk dat deze juridische wetgeving met zuiver op zich geno-
men beschouwd wordt, maar in haar toepassing. Een dergelijk toegepast
gezichtspunt blijkt bovendien uit de g-Zusatz bij Reflexion 6853 zelf: Kant
merkt op dat we in verband met de wetgeving der zuivere rede van de
algemene voorwaarden van doe len als zodanig naar de bijzondere hebben
te gaan. Juist dit vereist, zoals we weten, een door de ervaring gescherpt
oordeelsvermogen. De gelaakte Reflexion 6853 stelt vast dat iemand als
een redelijk wezen moet instemmen met de manier waarop hij zijn leven
coordineert met dat van anderen alvorens hij voor die anderen als wet-
gever zou kunnen optreden. Dit wil zeggen dat de wetgever ook aan de
wet gebonden is als een bijzonder subject; eerst zo kan er van een alge-
mene wetgeving sprake zijn. Naar ooze mening heeft dit evenwel nog
niets met morele motieven van doen; dit sluit echter zeker niet uit dat
een overtreding van dit principe (een "contradictie") wel degelijk de
bron van morele afkeuring kan zijn. Een logische contradictie is inder-
daad, we geven Henrich dit toe, geen grond voor een morele beoorde-

168) Adickes in XIX 179 r. 18.
169) Refl. 6862 (1776-78? 80-89?). Adickes in XIX 179 rr. 33f verwijst naar de

nabijstaande Reflexionen 7190-7195 die allen naar een rechtsfilosofische
samenhang verwijzen. Dit verbaast niet wanneer bedacht wordt dat alle in
dit verband genoemde notities afkomstig zijn uit Kants handexemplaar van
Baumgartens Initia.
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ling, maar Kant lijkt dit ook niet te bedoelen: hij heeft het over een
tegenstrijdigheid in de wetgeving en daarover mogen we wei degelijk een
moreei oordeei vellen, Zo zien we dus dat Henrichs interpretatie van
deze Reflexion niet dwingend is. En voor wat betreft zijn verwijzingen
naar de twee andere Reflexionen kunnen we opmerken dat hij ook in die
gevallen niet overtuigt. In de eerste'?" stelt Kant vast dat de vrijheid
een scheppend vermogen is en dat het goede dat uit die vrijheid volgt
oorspronkelijk goed is. Wanneer hij dan vervolgens opmerkt dat de wet-
matigheid van de vrijheid de hoogste voorwaarde van het goede is en het
gebrek hieraan "het ware en absolute kwaad, de schepping van het
kwaad" dat "zander meer en zonder beperking reeds de rede misnoegt",
zegt Kant in feite niets meer dan een gedachte die we ook in zijn latere
werk over de religie vinden. Het eigenlijke moment van de moreie ver-
antwoording ligt in onze eigen vrije daad waarmee we een ordening van
onze maximen met de morele wet tot stand brengen; precies in die
ordening ligt de oorsprong van het kwaad en juist dat is vanuit het ge-
zichtspunt van de zuivere rede het voorwerp van afkeuring'?". Op
geen enkele manier geeft deze notitie aanleiding tot Henrichs stelling.
Zo mogelijk nog meer geldt dat voor de door hem opgevoerde Reflexion
6621. In deze overdenking beschouwt Kant slechts verschillende leren
omtrent de deugd en de bronnen van tevredenheid; de door Henrich ge-
laakte opvatting dat het gebrek aan regels "te angstig is en het gemoed
in onrust laat", maakt Kant binnen het kader van Klugheit. Juist in dat
beperkte verband is Kants analyse heel wei te verdedigen: daar waar ons
handelen alleen door pruden tie bepaald wordt, kan ons handelen nirn-
mer meer waarde hebben dan die van het voortgebrachte nut. Onze te-
vredenheid kan telkens ten prooi vallen aan de toevalligheid van de
feitelijke mogelijkheden tot handelen en zij betreft niet iets dat innerlijk
van waarde is. En voor zover deze angst en ontevredenheid de mensen
tot wetgeving bewegen, lijkt Kant niets anders te zeggen dan dat de
natuur ons middels een verborgen plan tot legaliteit beweegt; onze han-
delingen zijn in overeenstemming met de morele wet en ook al zijn zij
niet uit morele motieven gesteld, komen we toch tot het inzicht wat het
betekent een wetgever te zijn. De mensen die hun eigen belangen na-
streven, botsen onderling en "... so war ein Urtheil nothig, welches in
Ansehung ihrer aller unpartheyisch und also abgesondert von aller Nei-

170) Refl. 7196.
171) Zie § 2.5.5.
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gung bloss durch den rein en Willen die Regeln entwarf, die, vor aile
Handlungen und vor aile Menschen gultig, die grosseste Harmonie eines
Menschen mit sich selbst und mit andern hervorbrachten.". Deze notitie
van Kant laat aileen zien dat zijn latere opvattingen over het oorspronke-
lijk verdrag reeds in het vroege werk besloten liggen. Evenmin zijn we er
van overtuigd dat het citaat uit het door Menzer uitgegeven coilegedic-
taat als een voorbeeld van een deductie kan gelden. We geven Henrich
de analogie van het theoretische met het praktische toe, maar stellen
contra hem vast dat het zedelijk inzicht hier niet vanuit een theoretisch
begrip ontwikkeld wordt. Kant merkt weliswaar op dat "het verstand op
grond van zijn eigen natuur bewegende kracht" heeft, maar houdt niette-
min vast aan de gedachte volgens welke het niet-moreel zijn van een
handeling in de wil en niet in het verstand haar grond heeft'?", Deze
tekst kan Henrichs these niet ondersteunen en we kunnen diens opmer-
king over de in Reflexion 6853 genoemde afschuw met behulp van het
collegeverslag kritiseren: deze afschuw is geen afschuw van het verstand,
maar een verafschuwing door het morele gevoel'?".

We menen hiermee aannemelijk gemaakt te hebben dat Henrichs
these over de deductie naar analogie zander grond in Kants werk is.
Een analogie is ook aileen maar een analogie; ze kan wel verhelderen,
maar nimmer tot een (logische of juridische) deductie of rechtvaardiging
aanleiding geven. Zo vinden we bij Kant vaker analogieen tussen het
theoretische en het praktische zonder dat we hoeven aan te nemen dat
Kant daarin op welke manier dan een deductie van het ene door het
andere beoogt te geven'?". Maar Henrich heeft nog een tweede groep

172) Gerhardt-Menzer 54 (54): "... allein die Pravitat oder Bosartigkeit der
Handlung besteht nicht in der Dijudikation, liegt also nicht im Verst ande,
sondern besteht in der Triebfeder des Willens.".

173) Gerhardt-Menzer 55 (55): "Der Verstand verabscheut nicht, sondern sieht
die Abscheulichkeit ein und widersetzt sich derselben; aber die Sinnlichkeit
muss nur verabscheuen; wenn nun die Sinnlichkeit dasjenige verabscheut,
was der Verstand als abscheulich einsieht, so ist dieses das moralische
Gefuhl.".

174) Zo bijvoorbeeld in Refl. 1584 (1769-70? 71-72? (60-68?) 73-75??): "Die
Wissenschaft von den allgemeinen Regeln des Verstandes: Logic. Die Wis-
senschaft von den allgemeinen Regeln der Sinnlichkeit: aesthetic. Die Wis-
senschaft von den allgemeinen Regeln des reinen Willens: moral. Die Wis-
senschaft von den allgemeinen Regeln der Neigung und des Geschmacks
etc. etc.". Tevens Refl. 1579 (1760-68? 69-70? 73-75?).
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van directe deducties, namelijk deducties naar geluk, op het oog. Ook
deze zuilen we aan een kritische beschouwing onderwerpen.

De directe deductie naar geluk'?" heeft haar vertrekpunt in de op-
vatting van zedelijkheid als de waardigheid gelukkig te zijn. Kant kan,
aldus Henrich, als een der eersten beschouwd worden die het begrip van
geluk ter discussie hebben gesteld; bij Kant leidt deze kritische instelling
tot de onderscheiding tussen het hebben van geluk en gelukzaligheid.
Het hebben van geluk is gebonden aan de toevalligheid van het succes
dat we met ons handelen bereiken; gelukzaligheid bestaat daarentegen
in de bewuste zekerheid dat ons alles naar wens gaat en daarbij de ze-
kerheid dat aile wensen bevredigd zijn en elk streven tot rust is geko-
men. Een dergelijke gelukzaligheid vereist echter dat ons leven als een
geheel ons als een geslaagd leven voor ogen staat; Kant bestrijdt hiervan
de mogelijkheid'?", Gelukzaligheid is volgens Henrich een redelijk
ideaal dat haar oorsprong heeft in een verlangen van de rede naar on-
voorwaardelijke eenheid welke ook het handelen betreft. Omdat deze
eenheid niet op inhoudelijke gronden bereikt kan worden, moet de rede
de gelukzaligheid onder een voorwaarde die onafhankelijk van de feite-
lijke gelukstoebedeling en de strijdigheid van begeerten onderling is,
steilen. En die voorwaarde is de gedachte dat het geluk aileen in de
vorm van een redelijke algemeenheid en dus in de vorm van een redelij-
ke ordening aan de mensen toebedeeld mag worden. Dit is de theore-
tische grond van de latere these dat zedelijkheid bestaat in de waardig-
heid gelukkig te zijn, aldus Henrich 177). Hij ondersteunt dit met op-
nieuw een verwijzing naar de reeds besproken Reflexion 6621.

Van deze notitie hebben wij evenwel al laten zien dat daarin geen
zuivere gerichtheid op het zedelijke als zodanig centraal staat. Henrich
is de mening toegedaan dat eerst in de tweede kritiek onze gelukwaar-

175) Henrich, Faktum, pp.242ff.
176) Zie onze analyse in verband met Hoffe in § 1.2. Henrich wijst op de late

Refl. 612 (1796-98): "Gluckseligkeit ist das Losungswort aller Welt, aber sie
findet sich nirgend in der Natur, die deren und der Zufriedenheit mit sei-
nem Zustande nie empfanglich ist. Nur die Wurdigkeit Glucklich zu seyn
ist das, was der Mensch erringen kann. In dem was er thut, nicht in dem,
was er Geniesst oder leidet, (g d.i.) in dem von seiner Natur unabhangigen
selbst, was ihm kein Schicksal verschaffet, kann Zufriedenheit in seine
Seele bringen.".

177) Henrich, Faktum, p. 243.
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digheid op de goede wil berust'?"; wij achten geen termen aanwezig
hem in die analyse te volgen. Zeker, Henrich heeft gelijk met zijn op-
merkirtg dat volgens Kant niemand zijn leven als een geheel naar de
inhoud genomen kan overzien. Voor Kant betekent dit echter niet dat
de gedachte van het leven als een geheel zinIoos zou zijn; hij zou slechts
stel1en dat een dergelijke gedachte begrepen dient te worden vanuit
onze meest fundamentele levensintenties of maximen. En voor zover
een visie op het leven als een geheel bepalend is voor een begrip van de
gelukzaligheid speelt daarin de onderscheiding tussen de materiele en
formele bepalingsgronden van de wil een cruciale rol. Kant wijst er op,
zoals we in de Bemerkungen gezien hebben, dat een leugen vele goede
gevolgen kan hebben. Een leugen kan dus aan ons feitelijk geluk bijdra-
gen. Nochtans wordt de leugen door Kant op zuiver praktische gronden
afgewezen en juist dat heeft gevolgen voor het onderscheid tussen feite-
lijk geluk en gelukwaardigheid: die differentiatie komt kennelijk niet op
theoretische, maar op praktische gronden tot stand. Doorslaggevend is
hier dat de onderscheiding naar de verschillende bepalingsgronden van
de wil geheel onafhankelijk van theoretische beslommeringen tot stand
kan komen; we ontkennen derhalve het deductieve karakter van Hen-
richs these en benadrukken nog eens dat voor Kant de onmiddellijkheid
van de morele verplichting het uitgangspunt voor zijn begrip van het
moreel goede leven vormt'?". Onze gelukwaardigheid kan geheel on-
afhankelijk van ons feitelijke geluk begrepen worden. Uiteindelijk gaat
het Kant in zijn denken over geluk niet om de mornentaan-empirische
geluksbeleving naar aanleiding van een in concreto gestelde handeling,
maar om de morele waarde van het leven als een geheel en wel in weer-

178) Henrich, Faktum, p. 253 (noot 28 bij p. 243).
179) Vergelijk Refl. 1187 (1773-78): "Die Moralitat hat das an sich, dass sie die

Gliickseligkeit von Schicksal und Zufall auf eine Regel unserer eigenen
Vernunft bringt und uns selbst zu Urhebern davon macht. Was man sich
selbst nach einer vor aile giiltigen Regel verdient, dessen ist man wiirdig,
folglich ist mit der Moralitat die Wiirdigkeit gliicklich zu sein verbunden.
Die Moralitat ist die oberste Bedingung alles Gebrauchs der Freiheit und
auch aJles unserer Begehrens, weil sie von dem ganzen der Gliickseligkeit
jede besondere Handlung bestimmt.", onze cursivering. In verband met
Henrichs these zijn de dateringen van notities als deze van wezenlijk be-
lang.
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wil van het feitelijk geluk dat ons al dan niet tcevalt'f".

Ook Henrichs stelling als zou "de emotionele zijde van het zedelijk
inzicht door Kant vanuit een bundeling van het geluksstreven in het
theoretische ik begrijpbaar gemaakt worden" kan zijn these niet dra-
gen'!", Hij wijst op een passage die zijn stelling lijkt te ondersteunen:
"... darum kan uns das Gute nach diesen Gesetzen auch nicht gleich-
giiltig seyn, so wie etwa die Schonheit; wir mussen auch ein Wohlgefal-
len an seinem Daseyn haben, denn es stimmt allgemein mit Gluckselig-
keit mithin auch mit meinem Interesse.v'F', Vervolgens merkt Henrich
op dat deze deductiepoging mislukken moet omdat zij slechts tot een
hypothetische imperatief kan leiden. Maar ook in dit verband moeten
we opmerken dat Henrich Kant iets in de schoenen schuift dat als zoda-
nig niet bij onze filosoof aangetroffen kan worden: de wetten waarvan
sprake is, zijn bij Kant in deze context geen theoretische wetten. Welis-
waar spreekt Kant aanvankelijk over de "wetten welke de keuzevrijheid
voor alles dat bevalt met zich in overeenstemming moet brengen", maar
hij zegt dit vanuit een reflectie op de geluksbeleving van een concreet
individu en concludeert dan dat de materie van dit geluk zinlijk is en de
vorm daarvan van intellectuele aard is. Kant spreekt in dit verband wel
over "welgeordende vrijheid'"?'. Tegenover elke vorrn van empirische
lustbeleving laat Kant zien hoe onder de voorwaarde van moraliteit op
zuivere wijze gelukzaligheid mogelijk iS184

) als een gevolgelijke lust in

180) Refl. 6867 (1776-78): "Der gute Gebrauch der Freiheit ist mehr wert als die
zufallige Gluckseligkeit. Sie hat einen notwendigen innerer Wert. Daher be-
sitzt der Tugendhafte in sich selbst die Gluckseligkeit (in receptivitate), so
schlimm auch die Umstande sein mogen, Er hat in sich ... das principium
der epigenesis der Gliickseligkeit ...", onze cursivering. Vergelijk Refl. 6907
(1776-78),6965 (1776-78).

181) Henrich, Faktum, p. 243.
182) Refl. 7202 (1780-89), p. 276, rr. 14-17.
183) Refl. 7202, p. 276, rr. 22-26: "Denn die Gliickseligkeit besteht eben im

Wohlbefinden, sofern es nicht ausserlich zufallig ist, auch nicht empirisch
abhangend, sondern auf unsrer eignen Wahl beruht. Diese muss bestim-
men und nicht von der Naturbestimmung abhangen. Das ist aber nichts
anders als die wohlgeordnete Freyheit.".

184) Refl. 7202, p. 277, rr. 3-8: "Die Function der Einheit a priori aller Elemen-
te der Gliickseligkeit ist die nothwendige Bedingung der Moglichkeit und
das Wesen derselben. Die Einheit a priori aber ist die freyheit unter all-
gemeinen gesetzen der Willkiihr, d.i. Moralitat, Das macht die Gliickselig-
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onze eigen onafhankelijkheid van het geluk dat ons feitelijk eventueel
toevalt'P'. De door Henrich bedoelde "overeenstemming in de keuzevrij-
heid" is bij Kant geen poging een element van het zedelijk inzicht uit
theoretische gronden te deduceren; Kant laat hier ons inziens slechts
zien hoe gelukzaligheid vanuit de morele persoonlijkheid of de morele
identiteit begrepen kan worden.

Dat Henrichs interpretatie niet met het bronnenmateriaal in overeen-
stemming te brengen is, zien we nog duidelijker indien we de door hem
zelf beschreven consequenties nader beschouwen. We nemen daarom ter
wille van de argumentatie aan dat zijn interpretatie correct is en dan
kunnen we met Henrich instemmen dat deze deductiepoging tot een
regelrechte circulariteit aanleiding geeft. Indien namelijk het redelijk
georganiseerde streven naar geluk het motief tot het stellen van daden
vormt, is dat alleen aanvaardbaar als we de schade, welke kwaadwillende
medemensen ons kunnen berokkenen, krachtens een goddelijke orde-
ning van de wereld vermogen te ontlopen. Er is derhalve een extra pre-
misse aangaande het bestaan van God en de ordening van de wereld
vereist. Eerst door het geloof in die ordening verkrijgt de redelijke wet-
geving voor ons handelen een verbindende kracht. Omgekeerd is even-
wel dit geloof een gevolg van een reeds vaststaande morele overtuiging.
De geloofsact vooronderstelt dus het bewustzijn van de verplichting die
zij juist geacht wordt mogelijk te maken't", Wij geven Henrich deze
pijnlijke consequentie van de deductiepoging toe, menen evenwel contra
Henrich dat deze kritiek Kant niet raakt. Onze commentator beroept
zich ter staving van zijn stelling op een drietal Reflexionen; naar onze
mening kan slechts een hiervan eventueel in aanmerking komen Hen-
richs stelling te verdedigen en we zullen laten zien dat ook die ene op-
merking van Kant een dergelijk doel niet dienen kan. Deze notitie bevat
de gedachte dat "... (ich) moralische Gesetze muss anerkennen, mithin
auch als unvermeidliche Hypothese das Voraussetzen, ohne welches
moralische Gesetze fur vernunftige Wesen keine Verbindende Kraft

keit als solche moglieh und hangt nieht von ihr als dem Zwecke ab und ist
se1bst die urspriingliche form der Gluckseligkeit ...", cursief van ODS.

185) Retl. 7202, p. 276, rr. 30-32: "Gluckseligkeit ist eigentlich nicht die
(& grosste) Summe des Vergnugens, sondern die Lust aus dem Bewusstseyn
seiner Selbstmacht zufrieden zu seyn ...".

186) Henrich, Faktum, p. 244.
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haben wurden.v'?', De inhoud van de andere bronnen'l" kan begre-
pen worden vanuit de postulatenleer in Kants tweede kritiek; daarin is
het bestaan van God een postulaat dat vereist is als een garantie voor
de nauwkeurige overeenstemming van gelukzaligheid met zedelijkheid.
De noodzakelijkheid van die overeenstemming heeft namelijk op geen
enkele manier een grond in de zedenwet zelf189).Hoe moeten we ech-
ter het geciteerde uit Reflexion 6110 begrijpen?

Allereerst moeten we er op wijzen dat deze notitie neergeschreven is
in Baumgartens Metaphysica't" en naar de inhoud genomen verwant
is met de aantekeningen die hieraan direct voorafgaan of daarop volgen.
Aan de orde is hier de aard en modaliteit van onze kennis aangaande
het bestaan van GOd191).In al deze opmerkingen geldt het bestaan van
God als een zuiver praktisch postulaat'?"; we verdedigen de stelling
dat de inhoudelijke overeenkomst van deze notities gebruikt kan worden
om het probleem van Henrich te verklaren en op te lossen. Naar onze
mening kan de inzet van de onderhavige Reflexionen als volgt weergege-
yen worden: is het bestaan van God een hypothese dan wel een postu-

187) Ref!. 6110 (1783-84).
188) Ref!. 6958 (1776-78? (70-71? 73-75?)): zonder godsgedachte "hatte die

moralische idee keine realitat in der Erwartung und ware ein bIos vernunf-
telnder Begrif.". Refl. 7097 (1776-78?): "Sie (de morele wetten, W.P.) ent-
halten die objectiven Bedingungen der Beurtheilung, aber nicht der subjec-
tiven der Ausiibung. Die letzte bestehen in der Ubereinstimmung mit unse-
rem Verlangen ZUT Gluckseligkeit.", onze cursiveringen.

189) KdpV V 124f = A 224f.
190) Baumgarten, Metaphysica, p. 377, dus in het gedeelte over de goddelijke

wil.
191) Refl, 6109 (1783-84), in Metaphysica p. 377: "Wenn wir sagen wolten: es ist

hochst warscheinlich, dass ein Gott sey, so ware dieses ein Urtheil, welches
der Beschaffenheit des Erkenntnisses gar nicht gemass ware ...". Refl. 6110:
"Wir konnen nicht sagen: wir erkennen mit Gewissheit, ja nicht einmal: mit
Warscheinlichkeit, dass ein Gott existiere, aus obiective Grunden.".

192) Refl. 6109: "Es Giebt aber absolute practische postulate des Wollens, und
das sind die moralische. Wir sollen treu und redlich seyn ohne Bedingun-
gen eines beliebigen Zwecks. Was immer in Ansehung gewisser obiecte
nothwendig diesem postulat gemass angenommen werden muss, ist auch
ein practisches postulat.". In Refl. 6110 wordt beargumenteerd dat het
bestaan van God met op theoretische gronden ingezien kan worden.
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laat?I93) De steen des aanstoots voor Henrich, de onvermijdelijke hy-
pothese omtrent het bestaan van God zonder welke de morele wetten
voor redelijke wezens geen verbindende kracht zou hebben, betreft in
strikte zin niets meer dan een hypothese die vanuit een pragmatische
interesse begrepen kan worden zonder dat hier van een postulaat der
zuiver praktische rede sprake hoeft te zijn'?". Zo opgevat draagt deze
notitie niets bij aan Henrichs deductiethese. Op grond van hun inhoude-
lijke samenhang, hun datering alsmede de overweging dat zij dicht op-
een in Kants exemplaar van Baumgartens Metaphysica geschreven zijn,
menen we te kunnen verdedigen dat deze aantekeningen als onderdelen
van een verhaal beschouwd moeten worden; een verhaal waarin het
zuiver praktische weliswaar niet centraal staat, maar nochtans als zoda-
nig reeds vaststaat. Voor deze interpretatie pleit ook een andere notitie
van Kant. In Reflexion 6110 merkt hij op dat we zowel in theoretisch als
in praktisch opzicht een reden hebben het bestaan van God te vooron-
derstellen omdat dit aan de bevrediging van onze rede tegemoet komt
en eerst een durchgangige Einheit van die rede mogelijk maakt. Er be-
staat dus ook een theoretische interesse in de eenheid der rede; beslis-
send is evenwel dat deze eenheid zelf eerst in moreel opzicht bereikt
kan worden's".

193) Refl. 6111 (1783-84) in Metaphysica p. 378: "Das pragmatisehe interesse aus
dem princip der Gliiekseligkeit als einem subieetiv allgemeinen Zwek
maeht das Glauben an Gott nur zur Hypothese; das moralisehe aus dem
princip des systems aUer Zweke als dem obieetiv nothwendigen Endzwek
verniinftiger Wesen maeht daraus ein postuiat, d.i. eine sehleehterdings
nothwendige Voraussetzung der reinen Vernunft.", eursief van ons. Verge-
lijk Refl. 6109: "Ieh muss es so denken, und es ist nieht bIos Hypothese.".

194) We komen hier met tot een andere eonclusie dan die welke we in de inlei-
ding tot dit hoofdstuk getrokken hebben: in theoretiseh opzicht is de rede
niet in staat de ideeen werkeIijk adequaat te denken. Theoretiseh valt wei
te begrijpen dat de rede een Godsbegrip zal ontwikkeIen, maar de idee
God blijft hierbij een hypothese. Eerst de praktisehe rede kan deze hypo-
these als een postulaat begrijpen, dat wil zeggen de noodzakelijkheid daar-
van beargumenteren.

195) Refl. 6112 (1783-84) in Metaphysica p. 378: "Wenn ieh nur in moraliseher
(g und zwar a priori feststehender) Absieht bereehtigt bin, etwas von der
Natur untersehiedenes als Gott, Freyheit und Unsterbliehkeit der Seele
anzunehmen, niehts von diesem durch Einsicht darthun kan, noeh in an-
derm Betraeht zum Grunde legen darf, so ist hiedureh das Feld der Ver-
nunfthypothesen gesehlossen und alle Schwarmerey die Ausflueht genom-
men,",
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Henrich wijst er op dat Kant de door hem gelaakte gedachte over het
bestaan van God als drijfveer tot het stellen van handelingen later zelf
verworpen heeft'?"; we menen evenwel genoeg reden te hebben om
aan te nemen dat Kant deze opvatting al veel eerder verworpen heeft.
De vroege Kant heeft reeds afstand genom en van de gedachte dat een
moreel principe in God gefundeerd zou kunnen worden; men kan im-
mers aan de wil van God voldoen door het voltrekken van een morbide
daad als de kruisiging van Jesus'?'. Als we het goede zouden doen
omdat God het bevolen heeft, verwordt de morele wet tot een pragmati-
sche regel. We moeten evenwel het goede vanuit de innerlijke bewe-
gingsgronden van ons handelen kunnen verstaan en dat wil zeggen dat
wij onszelf als wetgever moeten kunnen begrijpen. De gedachte dat we
in ons handelen een goddelijk wilsbesluit voltrekken, kan als motief tot
het stellen van de daad niet verklaren waaraan die daad haar morele
waarde ontleent. En in de periode die direct aan de tijd van de door
Henrich verfoeide notitie voorafgaat, vinden we gelijke geluiden: wie uit
vrees voor de straf van God of omdat God het bevolen heeft, handelt,
doet dit niet "aus Pilicht", maar uit vrees en beven. Dit maakt niemand
tot een betere mens. Wie op grond van een innerlijk principe nochtans
een daad stelt die met de wil van God overeenstemt, is een vroom
mens'?". Het religieuze is derhalve voor Kant iets dat een toevoeging
aan de moraliteit vormt en er beslist geen voorstadium van is. "Alleheo-
logischen Begriffe sind desto korrupter, je korrupter die moralischen
begriffen sind."?".

We menen met al deze opmerkingen aannemelijk gemaakt te hebben
dat ook de door Henrich beschreven tweede vorm van directe deducties

196) Henrich, Faktum, p. 244, genoemd wordt Refl. 6432 (1790-95? 1778-79?).
197) Bemerkungen XX 68.
198) Gerhardt-Menzer, p. 51 (SOt).
199) Gerhardt-Menzer, p. 50 (49). Vergelijk Praktische Philosophie Powalski

XXVII 135: "Das Theologische principium ist aber ganz unrichtig und
falsch und schadlich."; 136: "Wenn Gott ein Gesezzgeber ist, so mussen wir
erst einsehen, ob er Rechte habe, Gesezze zu geben ... Unsre Religion
wiirde also nichts zu bedeuten haben, wenn wir nicht schon vorher einen
Begriff von der Moralitaet batten.", cf. 109f,130,134,Moralphilosophie Col-
lins XXVII 277. Reeds in Praktische Philosophie Herder XXVII 73: "eine
Moralite kann ohne Religion seyn."; 76: "Auch ohne Gott sind wir mora-
lisch Gut.".
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in feite niet bij Kant aantrefbaar zijn; te beschouwen zijn nog slechts de
indirecte varianten van de deductiegedachte van Henrich'?".

6. Henrichs argumenten voor zijn deductiethese II: indirecte deducties
De indirecte pogingen het verplichtende moment van de zedelijkheid op
theoretische wijze te deduceren, hebben tot doel te laten zien dat men
de theoretische rede niet kan definieren indien haar spontaniteit niet als
transcendentale vrijheid begrepen kan worden. We zuIlen nog zien dat
onze kritiek op de argumenten van Henrich als een extra ondersteuning
voor Schmuckers stelling, dat Kants theoretische filosofie zich in een
innerlijke afhankelijkheid van diens praktische wijsbegeerte ontwikkeld
heeft, opgevat kan worden.

In een van Kants aantekeningen'?" wordt de spontaniteit van het
denken met een vrijheidsbegrip verbonden; volgens Henrich zou dit
vrijheidsbegrip bemiddelen tussen het verstand en de idee van het goe-
de. Nu gaat deze opmerking over het goede ons veel te ver. Zeker,
Henrich zou er op kunnen wijzen dat de onderhavige notitie neerge-
schreven is in het gedeelte over de wil als het hogere vermogen te bege-
ren zoals Baumgarten deze binnen zijn empirische psychologie beschrijft.
Doorslaggevend is evenwel dat Kant in deze notitie nergens .over het
goede spreekt; dat begrip komt hier in het geheel niet voor en daarom
kan deze notitie niet ter ondersteuning van Henrichs these dienen. In
onze ogen voert Kant hier een experiment uit: hij stelt vrijheid gelijk
aan bewuste zelfwerkzaamheid. Niet deze vrijheid als bewuste zelfwerk-
zaarnheid, maar de zelfwerkzaamheid als zodanig is de inzet van zijn
experiment: bij de uitoefening van deze spontaniteit zijn we ons niet
deze zelfwerkzaamheid maar haar gevolg bewust. Het gaat Kant om de
voorwaarden waaronder een voorstelling (het: ik denk een object) als
mijn voorstelling aan mij toegeschreven kan worden; dit is een theoretisch
experiment waarbij onze spontaniteit als een van deze voorwaarden ont-
huld wordt. Kant beoogt geen conclusies voor de praktische filosofie te

200) Henrich, Faktum, pp. 245ff.
201) Refl. 4220 (1769-70? (69?) (64-68?)): "Freyheit ist eigentlich nur die

Selbstthatigkeit, deren man sich bewust ist. Wenn man sich etwas beyfallen
lasst, so ist dieses ein actus der Selbstthatigkeit; aber man ist sich hiebey
nieht seiner Thatigkeit, sondern der Wirkung bewust. Der Ausdruek: ich
denke (dieses obiect), zeigt schon an, dass ich in Ansehung der Vorstellung
nieht leidend bin, dass sie mir zuzuschreiben sey, dass von mir selbst das
Gegentheil abhange.".
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trekken, maar hij stelt slechts vast dat wij in onze voorsteiling van een
object niet door dat object gedetermineerd worden. De vrijheid waarvan
hij uitging, staat niet onder de morele wet en is niets anders dan een
logische vrijheid. Hij zegt niet dat deze vrijheid enige rol in ons prakti-
sche handelen speelt. Wanneer Kant in een andere notitie opmerkt dat
aan het denken aileen logische en geen transcendentale vrijheid toe-
komr''", mag men dit niet met Henrich'?" als een zelfkritiek van
Kant opvatten: ten eerste niet omdat Henrichs stelling over de eerste
notitie niet ondersteund kan worden, ten tweede niet omdat de datering
van deze Reflexionen niet uitsluit dat zij in omgekeerde volgorde neerge-
schreven zijn. Deze notities zijn niet met elkaar in strijd.

Een variant van de door Henrich bedoelde deductiepoging zou aan-
wezig zijn in een andere notitie'?". Henrich meent2(

5) dat Kant
hierin stelt dat de zedelijke verplichting zonder de oorspronkelijke spon-
taniteit der theoretische rede geen enkele betekenis kan hebben. Kant
merkt hierin inderdaad op dat aileen het verstand en de wil voor zover
deze door het verstand bepaald wordt vrij zijn; over de aard van deze
vrijheid laat Kant zich hier evenwel niet uit. De vrijheid en de sponta-
niteit, waarover Kant spreekt, lijken in deze notitie te geld en als innerlij-
ke bepalingen van een substantie die als gevolg daarvan in haar bepaald-
heid niet onder empirische wetten staat. Wanneer Kant dan vervol-
gens2(6)opmerkt: "Das verrnogen, a priori zu den ken und zu handeln,
ist die einzige Bedingung der moglichkeit des Ursprungs ailer andern
Erscheinungen. Das soilen wurde auch gar keine Bedeutung haben.",
betekent dit niet dat de zedelijke verplichting van de vrije wil een voor-
waarde tot de mogelijkheid van het theoretische kennen zou zijn. Het
zou inderdaad van een "merkwaardige logica" getuigen als de waarheid
van onze wil afhankelijk zou zijn. In deze notitie is dat ons inziens ook
niet het geval. Kant stelt slechts vast dat zowel verstand als wil innerlijke
bepalingsgronden hebben; zou het verst and zulke bepalingen moeten
ontberen, dan was er geen a priori kennis meer mogelijk en op analoge
wijze kan beredeneerd worden dat het steilen van een morele verplich-
ting aan een slechts extern bepaalbaar wezen geen enkele betekenis kan
hebben.

202) Ref!. 5442 (1776-78? (69-89?) (75?)).
203) Henrich, Faktum, p. 247; Deduktion, p. 66.
204) Ref!. 5441 (1776-78).
205) Henrich, Faktum, p. 246.
206) Ref!. 5441, p. 183, rr. 3-5.
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Ook Henrichs beroep op een andere notitie'?" geeft geen stof voor
zijn stelling. Zeker, Kant merkt daarin inderdaad op "Dass ein erste
(g natura) Handlung seyn musse, die allem Zufelligen zum Grunde liegt,
liegt wohl in der Vernunft ...; denn das Ich beweiset den Endpunkt der
Grunde der Handlungen.". Henrich combineert deze uitspraak met een
opmerking uit een collegeverslag: "Es fragt sich aber: kommen die
Handlungen der Seele, ihre Gedanken, aus dem innern Princip, welches
durch keine Ursachen determinirt ist ...? Ob ich mich als Seele denken
kann? Ob ich spontaneitatem transscendentalem oder libertatem abso-
lutam habe? Hier muss das Ich wieder heraushelfen ... Das Ich beweiset
aber, dass ich selbst handeIe, ich bin ein Princip, kein principiatum ...
Wenn ich sage: ich denke, ich handele usw., dann ist entweder das Wort
Ich falsch angebracht, oder ich bin frei ... AIle praktischen objectiven
Satze hatten keinen Sinn, wenn der Mensch nicht frei ware."208).Zon-
der verdere bedenkingen concludeert Henrich dat in deze citaten een
overgang voltrokken wordt van de theoretische "Selbstgewissheit der
Freiheit" naar "die Sphare des Praktischen"; deze overgang interpreteert
hij als voIgt: "Dass der sittliche Anspruch etwas Wirkliches ist, ist des-
halb gewiss, weil schon das Selbstbewusstsein, das allein ihn bezweifeln
konnte, sich selbst nur als Freiheit denken kann. In dem Prinzip der
theoretischen Vernunft ist auch die Moglichkeit des sittlichen Seins
begrundet.f?".

Henrichs interpretatie van deze twee tekstfragmenten is dermate
geforceerd en geconstrueerd dat hij aan de kritische intentie van Kant
werkelijk geen enkel recht meer kan doen. Voor wat de Reflexion be-
treft, stelt Kant de werkelijkheid en dus ook de mogelijkheid van het
zedelijke zijn bij voorbaat vasFlO

) en hij vervolgt dan onmiddellijk met
de vraag: "Aber wie steht mit der speculativen philosophie tiber die
Moglichkeit dieser Freyheit? Nadat wij ons dus in praktische zin vrij
weten te zijn, komen de theoretische problernen: hoe moet een "erster

207) Refl. 4338 (1770-71? (69?) (74?».
208) Metaphysik LJ XXVIII 268f.
209) Henrich, Faktum, p. 245.
210) Refl. 4338: "Die Freyheit von aller ausseren Nothigung unsrer Willkuhr ist

durch Erfahrung klar, imgleichen die bewegende Kraft der intellectualen
Griinde vom Guten; wir konnen desfals auf keine andere Wesen die
Schuld schieben. Wir konnen es uns selbst beymessen, se1bst das Gute, was
Gott in uns wirkt. Also ist moral und religion in salvo.".
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Anfang" van een vrije handeling gedacht worden, hoe kan een geschapen
substantie dergelijke handelingen stellen? Kant stelt vast dat het principe
van de bepalende grond slechts betrekking kan hebben op "leidenden
Substanzen (g alier Erscheinungen oder dessen, was a posteriori gegeben
ist; aber die Handlungen, etwas a priori zu setzen, sind darunter nicht
begriffen.Y'"; de eerste aanvang ligt in het "Thatigen=!". Ik kan, zo
merkt Kant op, mijn toestand laten aanvangen omdat ik dit wil. Maar
dat kan niet theoretisch begrepen worden. Deze notitie verschilt slechts
in zover van de latere derde antinomie als hier nog niet de terminologi-
sche onderscheiding tussen het noumenale en het fenomenale gebruikt
wordt om de denkbaarheid van de transcendentale vrijheid te verdedi-
gen. En het probleem van de geschapen substantie welke oorspronke-
lijke handelingen stelt, kan volgens Kant ook niet theoretisch begrepen
worden "aber nur darum nicht, weil es nicht zu begreifen ist, wie es eine
substanz sey. Nun ist dieses kein Einwiirf, sondern eine subjective
Schwierigkeit; denn das Ich beweiset den Endpunkt der Griinden von
dem Handlungen. Ich thue dieses heisst nicht: ein andrer wirkt dieses
••• "213). Het theoretische probleem dat we niet vermogen op te lossen,
is het theologische vraagstuk van de ondoorgrondelijke schepping. En in
verband met Henrichs interpretatie is het van belang in te zien dat het
"Ik" dat iets doet geen theoretisch zelfbewustzijn maar van praktische
aard is; een vergelijking met het door Henrich geciteerde collegeverslag
bevestigt onze interpretatie. Henrich heeft alle gelijk van de wereld als
hij de notitie met het verslag verbindt; een inhoudelijke vergelijking van
beide teksten doet vermoeden dat de aantekening een voorbereiding op
het college is. Welnu, de passages die Henrich citeert, komen alle uit
het gedeelte over de rationele psychologie. In dat onderdeel van de me-
taphysica specialis wordt de ziel absoluut beschouwd; dit wil zeggen dat
de transcendentale begrippen van de ontologie op haar toegepast wor-
den. Onder deze noties hebben we de volgende bepalingen van de ziel te
verstaan: "dass die Seele eine Substanz sey, dass sie einfach, dass sie
eine einzelne Substanz und das sie simpliciter spontanea agens
sey."214).Van deze bepalingen heeft natuurlijk de laatstgenoemde onze
hoogste belangstelling: "Die Seele ist ein Wesen, welches simpliciter

211) Refl. 4338, p. 510, rr. 23-25.
212) Refl. 4338, p. 510, r.30 - p. 511, r.1.
213) Refl. 4338, p. 511, rr. 19-23, cursief van 005.

214) Metaphysik LJ XXVIII 265.
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spontan handelt; d.h. die menschliche Seele ist frei in sensu transscen-
dentali. Die praktische oder psychologische Freiheit war die Independenz
der Willkiihr von der Necessitation der stimulorum. Diese ist in der
empirische Psychologie abgehandelt, und dieser Begriff der Freiheit war
auch zur Moralitat hinreichend genug. Nun folgt aber der transscenden-
tale Begriff der Freiheit.f''", Alleen al op grond van deze passage kan
er geen sprake meer zijn van een fundering van het zedelijk zijn in een
begrip van de theoretische rede. Henrich begaat hier dezelfde interpre-
tatiefouten als bij de reeds besproken aantekening. Onder deze laatste
vrijheid wordt in het verslag de absolute spontaniteit of de "Selbstthatig-
keit aus dem innern Princip nach der freien Willkiihr" verstaan. Een
dergelijke spontaniteit is denkbaar hetzij absoluta vel simpliciter talis
hetzij secundum quid talis. Een handeling'"? is secumdum quid spon-
taan onder een voorwaarde, zoals een steen spontaan beweegt mits hij
losgelaten wordt. Een dergelijke vorm van spontaniteit kan evenwel niet
simpliciter talis begrepen worden "weil da das innere Principium durch
ein principium externum determinirt war."ZI7).We zullen zien dat het
vervolg van deze passage zo verstaan kan worden, dat hierin het factum
der zuiver praktische rede centraal komt te staan; daarmee verliest
Henrichs stelling elke grond.

Ter staving van onze stelling vervolgen we bet collegeverslag. De
vraagstelling wordt in een aantal stapp en aangescherpr?". Het uit-
gangspunt is de vraag of de handelingen van de ziel op een innerlijk
principe berusten dan wel door een extern principe gedetermineerd
worden. Vervolgens wordt deze vraag verbonden met het theologische
vrijheidsprobleem: gesteld dat de ziel een ens dependens of causatum
alterius is, kan dan aan de ziel absolute spontaniteit toegeschreven wor-
den? Dit zou zeker geen vraagstuk zijn indien de ziel een ens indepen-
dens zou zijn. Wanneer we evenwel aannemen dat de ziel een ens ab
alio is, is het minstens waarschijnlijk dat haar oorzaak tevens de deter-
minerende oorzaak van alle gedachten en handelingen der ziel is. De
vraag is derhalve of aan de ziel spontaneitatem secundum quid toekomt:
zij handelt dan wel volgens een innerlijk principe, maar wordt niettemin

215) Metaphysik LJ XXVIII 267, cursief van ons.
216) Te verstaan in de zin van Baumgartens Metaphysica § 210: "actio (actus,

operatio) est mutatio status ...".
217) Metaphysik LJ XXVIII 267.
218) Metaphysik LJ XXVIII 268.
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door een externe oorzaak gedetermineerd. Dit leidt tot de uiteindelijke
vraag: "Ob ich mich als Seele denken kann? Ob ich spontaneitatem
transscendentalem oder libertatem absolutam habe?" We men en dat
Henrich, op dit punt aanbeland, het slachtoffer van een corrupte tekst-
editie geworden is. In elk geval geeft hW19

) de eerste vraag verkeerd
weer: "Ob ich als Seele den ken kann? Het wederkerend voornaamwoord
"mich" is bij hem weggevallen en daarmee is de zin van de vraag van
betekenis veranderd. Hij begrijpt haar als de theoretische vraag of ik
den ken kan krachtens mijn kwaliteit ziel-te-zijn; in het verslag gaat het
echter om de vraag naar de voorwaarden waaronder ik aan mijzelf de
kwaliteit ziel-te-zijn mag toeschrijven. En die vraag wordt in het verslag
op geheel praktische gronden beantwoord. am dit aannemelijk te ma-
ken, moeten we de tweede vraag, die door Henrich niet van nader com-
mentaar voorzien wordt, nader beschouwen. De transcendentale vrijheid
is het begrip van de vrijheid: hoe we door de rede een onveroorzaakte
oorzaak van een handeling kunnen zijn. Natuurlijk is dit begrip een pro-
bleem. Onze morele vrijheid bestaat in het bewuste [eit dat we praktisch
de bepalingsgronden van onze wil kunnen bepalen; we kunnen dit wet en
zonder te begrijpen hoe dit mogelijk is: onze morele vrijheid verstaan
we uit dit factum der rede. Voor moraliteit is, zoals we gezien hebben,
de praktische vrijheid voldoende; deze praktische vrijheid is volgens het
verslag precies de absolute vrijheidf?'. Het uiteindelijke antwoord op
de vraag of wij ook in transcendentale zin vrij zijn, luidt bevestigend,
maar berust op de prealabele erkenning van de libertas absoluta of morele
vrijheid in het licht van de morele wet. Het "ik", dat hier de oplossing
moet brengerr?", is uiteindelijk geen theoretisch maar een praktisch
ik. In het verslag wordt onmiddellijk opgemerkt dat de absolute sponta-
niteit, dus de transcendentale vrijheid, van een ente dependente niet door
de rede begrepen kan worden. "Allein obgleich die spontaneitas absoluta
nicht kann begriffen werden; so kann sie doch auch nicht widerlegt wer-
den.". Volgens het dictaat "is in mij" spontaneitas absoluta indien ik

219) Henrich, Faktum, p. 245.
220) Metaphysik LJ XXVIII 255: "Die freie Willkuhr, so fern sie nach Motiven

des Verstandes handelt, ist die Freiheit, die in aller Absicht gut ist. Dieses
ist die libertas absoluta, welches die moralische Freiheit ist.".

221) Metaphysik LJ XXVIII 268: "heraushelfen"; Henrich, Faktum, p. 245: "aus-
helfen". Dit bevestigt ons vermoeden dat de editie van Politz zeker voor
wat betreft p. 205 corrupt is.
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krachtens een innerlijk principe handel en niet door iets aan mij uit-
wendigs gedetermineerd wordt. "Das Ich beweiset aber, dass ich selbst
handele, ich bin ein Princip und kein principiatum; ich bin mir bewusst
der Bestimmungen und Handlungen; und ein solches Subject, das sich
seiner Bestimmungen und Handlungen bewusst ist, das hat libertatem
absolutam. Dadurch, dass das Subject libertatem absolutam hat, well es
sich bewusst ist, beweiset es, dass es nicht subjectum patiens sondem
agens sey."m). Het is derhalve het bewustzijn van de morele vrijheid
welke de transcendentale bewijst. Onze conclusie wordt expliciet in het
verslag bevestigd: "Ich thue, als actio, kann nicht anders als absolute frei
gebraucht werden. Alle praktischen objectiven Satzen hatten keinen
Sinn, wenn der Mensch nicht frei ware. Alle praktischen Vorschriften
waren unnutz; man konnte alsdan nicht sagen: du sollst dies oder das
thun. Nun giebt es aber solche imperativos, nach denen icb etwas thun soli,
mithin mussen alle praktische Satze sowohl problematisch, als pragma-
tisch und moralisch, in mir eine Freiheit voraussetzen; foIchlich muss icli
die erste Ursache seyn von allen Handlungen.P". We zien dus dat we
eerst in het licht van het zedelijk bewustzijn het bestaan van een subject
dat met transcendentale vrijheid bekleed is, mogen bevestigen. Het "Ik"
is in deze samenhang kennelijk een praktisch zelfbewustzijn en geen
theoretisch zelfverstaan, zoals Henrich ten onrechte meent. Dit prakti-
sche "Ik" heeft zichzelf vanuit het bewustzijn van de zedenwet te ver-
staan; juist dat mag als een factum der zuiver praktische rede be-
schouwd worden. Nu kan men deze passage natuurlijk oak zo lezen, als
zou de transcendentale vrijheid reeds op het vlak van de problematische
imperatieven, die slechts een theoretisch inzicht in de verhouding van
een middel tot een doel vereisen, vast zou staan. Maar dit lijkt Kants
bedoeling niet te kunnen zijn; hij vervolgt de zojuist geciteerde passage
met de opmerking dat de praktische vrijheid reeds op het vlak van de
empirische psychologie bewezen is, de moraal is al zeker gesteld en dat
is "auch unser vornehmster Zweck'F".

Uit het vervolg van deze passage, en dat is opnieuw een ondersteu-
ning voor onze duiding, blijkt opnieuw dat de rationele psychologie on-

222) Metaphysik L/ XXVIII 268, r. 35-269, r. 2, cursiveringen van ons. De toe-
voeging "weil es sich bewusst ist" verwijst niet naar een theoretisch zeltbe-
wustzijn, maar naar de ervaring van de praktische vrijheid.

223) Metaphysik L/ XXVIII 269 rr. 14-22.
224) Metaphysik L/ XXVIII 269 rr. 26-27.
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machtig is het bestaan van de transcendentale vrijheid te bewijzen. Deze
vorm van de psychologie zou geheel en al zuiver vanuit de principes der
zuivere rede en onafhankelijk van de praktische wil het begrip van de
absolute spontaniteit moeten bewijzen. Zij vertrekt daarom vanuit een
louter theoretisch begrip van het "Ik" dat als een substratum aan aile
ervaring ten grondslag ligt en kent aan dit substratum slechts transcen-
dentale predikaten toe. Maar het predikaat van de transcendentale vrij-
heid, simpliciter talis te verstaan, kan de rationele psychologie niet op
eigen titel aan het "Ik" toeschrijven: zij moet daarvoor over het begrip
van de goddelijk vrijheid kunnen beschikken dat evenwel eerst binnen de
theologia naturalis ontwikkeld wordtf". De rationele psychologie kan
de mogelijkheid van de transcendentale vrijheid niet inzichtelijk maken;
hieruit volgt evenwel niet dat een dergelijke vrijheid onmogelijk is. Er
wordt derhalve ook geen atbreuk gedaan aan de zekerheid van de mo-
raal en de religief". Ons onvermogen de mogelijkheid van de trans-
cendentale vrijheid te begrijpen, is slechts een subjectief probleem van
de rede22?).

Voor wat deze vermeende deductiepoging betreft, kunnen we gevoeg-
lijk concluderen dat Henrichs these ongegrond is; contra Henrich steilen
we vast dat in de door hem opgevoerde bronnen de zelfstandigheid van
het zedelijk inzicht niet door een theoretische probleemstelling geraakt
wordt. Natuurlijk zijn er, vanuit Kants grotere werken bezien, enkele
standpunten in het coilegeverslag aanwezig welke later zuilen vervallen.
Ten eerste moet gewezen worden op de bepaling van de transcendentale
vrijheid als een voorwerp van de rationele psychologie; in de eerste kri-
tiek wordt deze vrijheidsproblematiek voornamelijk in de antinomie-
enleer behandeld. Ten tweede moet gewezen worden op de latere discre-
ditering van de rationeel-psychologische kennispretentie. In het dictaat
wordt nog op een stellige manier beweerd: "Ich erkenne aber von def

225) Metaphysik LJ XXVIII 270. Op de natuurlijke theologie kunnen we in dit
bestek niet ingaan.

226) Metaphysik LJ XXVIII 270, cf. Ref). 4338, p. 510, r. 19: "Also ist moral und
religion in salvo.".

227) Metaphysik LJ XXVIII 271: "Diese ist ein Grund, die Schranken des Ver-
standes einzusehen, aber nicht die Sache zu leugnen. Die subjective Schwie-
rigkeit ist aber in Ansehung unsrer eben so, als wenn es eine objective
Schwierigkeit ware; obgleich die subjectiven Hindernisse der Unbegreiflich-
keit von den objectiven Hindernissen der Unmoglicbkeit wesentlich unter-
schieden sind.", cf. GMS IV 463.
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Seele: dass sie eine Substanz sei, oder Ich bin ein Substanz.'P". Deze
kenpretentie berust op onze a prioribegrippen, weliswaar is de ziel als
zodanig een ervaringsbegrip, maar de rationele psychologie ontleent aan
die ervaring niets meer dan dat we een ziel hebben=". Binnen de leer
omtrent de paralogism en der zuivere rede wordt het synthetische karak-
ter van de kenpretentie der rationele psychologie ontkend. De gedachte
dat ik als denkend wezen of ziel tevens substantie zou zijn, is een ver-
meend inzicht dat er op berust dat het "bestandige logische subjekt des
Denkens" voor de kennis van het "realen Subjekt der Inharenz" uitgege-
ven wordt. Men kan, aldus Kant, het oordeel dat de ziel substantie is,
"gar wohl gelten Iassen'P", maar slechts als een analytisch oordeel dat
niets aan onze kennis bijdraagt. Deze substantie is slechts een substantie
in de idee, niet in de werkelijkheid. Hoe kunnen we het begrip substan-
tie opvatten als het begrip van iets dat werkelijk bestaat? Een eerste
antwoord hierop vinden we in een passage waarin Kant opmerkt dat het
begrip van substantie en dat van de persoonlijkheid wel gehandhaafd
kunnen blijven omdat zij voor het praktisch gebruik van de rede noodza-
kelijk en toereikend zijn23l). In de tweede versie van het paralogisme-
hoofdstuk is Kant nog veel stelliger: in verband met de vraag naar het
toekomstig leven na de dood, een der kernvragen van de rationele psy-
chologie, kan de rede als een "praktisches Verrnogen an sich selbst" in
het licht van de morele wet tot een dergelijke erkenning komen232).

We zien dus dat Kants conclusie in het paralogismehoofdstuk in feite op
een lijn ligt met zijn opmerkingen over de transcendentale vrijheid in
het collegeverslag. Daarentegen zien we hoe de andere element en van
de rationele psychologie in de eerste kritiek aan een fundamentele kri-
tiek onderworpen worden. Voor wat de positie van het collegeverslag
betreft, mer ken we op dat de verhouding van de theoretische met de
praktische rede in vergelijking met de eerste kritiek een probleem is. De
vraag "Ob ich mich aLs Seele denken kann?", wordt via het bewustzijn

228) Metaphysik L[ XXVIII 266.
229) Metaphysik L[ XXVIII 262f.
230) KdrV A 350, cf. A 400: "Nun ist die blosse Apperzeption (Ich) Substanz im

Begriffe.".
231) KdrV A 365f.
232) KdrV B 425f. Vergelijk B 431: de transcendentale vrijheid wordt ons eerst

in het bewustzijn van de morele wet geopenbaard. Zie tevens KdpV V 105
= A 188f; V 132f = A 238f.
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van de praktische vrijheid positief beantwoord. Deze praktische vrijheid
staat onder de morele wet; we zien dat Kants ethiek onafhankelijk van
de theoretische probleemstelling ontwikkeld is.

Henrich heeft ooit getracht zich tegen de kritiek van Schmucker te
beschermen; deze verdediging zou moeten volgen uit de inhoud van de
collegeverslagen welke ten tijde van Schmuckers studie nog niet uitgege-
yen waren233).Deze uitweg lijkt ons in het geheel niet ter zake te zijn.
Het eerste collegeverslag dat in 1961 in het voorrnalige Oost-Berlijn ver-
schenen is, deelt naar analogie met de theoretische wijsbegeerte de
praktische filosofie op in ten eerste een "philosophiam practicam trans-
cendentalem, welche nur uberhaupt von dem Gebrauch der Freiheit
handelt", ten tweede in een "philosophiam practicam rationalem oder
Metaphysik der Sitten. Diese handelt vorn guten Gebrauch der Freiheit.
Sie redet vorn Recht, Sittlichkeit etc. uberhaupt. Hier wird vorn Men-
schen nichts entlehnt als der Begriff der Freiheit", en tot slot bevat de
praktische filosofie nog "die praktische Anthropologie, d.i. die Ethik
oder Tugendlehre, die geht auf Gegenstande in concreto und handelt
von dem guten Gebrauch der Freiheit in Ansehung des Men-
schen.f''", We zien hier dus een indeling van de praktische wijsbegeerte
die in principe het gehele veld van de latere moraalfilosofie omvat; zij
het in een andere ordening. Maar we zien geen reden om aan te nemen
dat aan de latere herschikking een andere theoretische visie op de prak-
tische filosofie ten grondslag zou liggen. Aan de praktische transcenden-
tale filosofie, waarvan het verslag gewag maakt, wordt nauwelijks een
nadere invulling gegeven; zij kan nog zo opgevat worden dat zij centraal
gericht is op de transcendentale onderscheiding tussen formele en mate-
ride bepalingsgronden van de keuzevrijheid. En het verschil met de
latere rechts- en deugdenleer volgt ons inziens uit Kants zuiver-prakti-
sche kritiek op de traditionele indelingen van het plichtsbegrip in diens
Grundlegung. Het is weliswaar mogelijk hier meerdere nuanceringen te
maken, maar daarmee is nog niet aannemelijk gemaakt dat deze verdie-
pingen een theoretische achtergrond hebben. Kant blijft hier de theoreti-
sche wijsbegeerte en de moraal in geopponeerde termen beschrij-

233) Henrich, Entwicklung, pp. 261ff.
234) Vorlesungen iiberphilosophische Enzyklopadie XXIX 12.
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ven235).Ook het vroegste collegeverslag over de praktische filosofie,
dat van Herder, dwingt ons niet tot een ander oordeel. Natuurlijk zijn er
in dat verslag allerlei zaken aan de orde waarover Kant later van me-
ning verandert; het kan best zo zijn dat Schmucker op grond van deze
verslagen tot een nauwkeuriger plaatsbepaling van Kant ten opzichte
van Crusius en Baumgarten had kunnen komen. Maar het is juist Kants
kritiek op Crusius, aldus Henrichf", die hem in de arm en van Rous-
seau gedreven heeft. Juist die invloed vinden we terug in de Bemerkun-
gen van 1765; dit wil zeggen dat als Henrichs kritiek op Schmucker al
steekhoudend zou zijn, zij in elk geval onze analyse van Kant na deze
fase onverlet laat. Daamaast hebben we vaak gewezen op opvattingen
uit het verslag van Herder, welke ook in werken van later datum her-
kenbaar zijn, zodat we deze uitweg van Henrich niet erg plausibel ach-
ten. Het is een argument dat we in andere studies van hem niet meer
aangetroffen hebben; daar waar Henrich zich voor zijn deductiethese op
collegeverslagen beroept, mist hij naar onze mening elke zakelijke grond
voor zijn stelling. We wensen niettemin enkele aspecten van zijn werk,
die onze positieve waardering verdienen, te benadrukken.

7. Positieve waardering voor Henrich
Ook al bestrijden we Henrichs visie op de genetische oorsprong van
Kants ethiek, we zijn niettemin van mening dat Henrich er in geslaagd is
het belang van de Reflexionen voor de duiding van Kants wijsbegeerte
aan te tonen. Hierbij moet bedacht worden dat in de tijd waarin Hen-
rich zijn eerste studies schreef slechts weinig collegedictaten voorhanden
waren; en wat er op dat gebied was, was vaak niet op een echt kritische
wijze uitgegevenf'". Daarenboven moet opgemerkt worden dat het in-
terpreteren van de notities en collegeverslagen uit de periode tussen de
dissertatie van 1770 en de eerste kritiek van 1781 een hachelijke aange-

235) Varlesungen uber philosophische Enzyklopiidie XXIX 30: "Es gibt Wissen-
schaften, wo die Belesenheit eher schadlich als nutzlich ist, z. B. die trans-
zendentale Philosophie. In der Mathematik ist auch nicht viel Belesenheit
notig, aber wahl in der Moral.".

236) Henrich, Entwicklung, p. 258.
237) Dit wil natuurlijk niet zeggen dat men de Akademie-Ausgabe zonder meer

tot norm van elke interpretatie mag maken. Zie bijvoorbeeld de recente
kritiek van Rischmuller op de uitgave van de Bemerkungen en Ludwigs
Meiner-editie van MSR, of reeds veel eerder de van de Akademie-Ausgabe
afwijkende editie van de Prolegomena van Vorlander uit 1905.
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legenheid is; in dit tijdvak is het slechts in zeer beperkte mate mogelijk
een vergelijking met door Kant zelf gepubliceerde werken over prakti-
sche wijsbegeerte te maken en voor de theoretische filosofie is dit zelfs
geheel onmogelijk. Aan het criterium van Adickes wordt dus niet vol-
daan. Maar aIleen dit al had Henrich tot meer terughoudendheid moe-
ten bewegen. Zonder meer kunnen we instemmen met zijn pogingen
Kants notities te begrijpen vanuit diens kritiek op de filosofie van zijn
eigen tijd. Op die manier kan hij de vaak volstrekt polemische instelling
van Kant duidelijk naar voren halen. Natuurlijk zou men kunnen op-
werpen dat deze opmerkingen evenzeer van toepassing zijn op de dui-
ding die Schmucker en wij zelf geven. Toch is er een belangrijk verschil:
wij stellen met Henrich vast dat de principes van Kants ethiek reeds
zeer vroeg vastgestaan hebben, maar onderscheiden ons van hem juist
voor zover we zijn deductiethese verwerpen. De continuiteit van Kants
opvattingen in de door hem zelf gepubliceerde werken staat voor ons
centraal; de argumenten van Henrich deze continuiteit te doorbreken
zijn in onze ogen niet dwingend, maar veeleer weerlegbaar.

Een tweede moment van onze waardering heeft betrekking op de ma-
nier waarop Henrich de factumproblematiek op inhoudelijke wijze met
de eigen aard van het zedelijk inzicht weet te verbinden. Vaak ziet men
in de literatuur slechts beschouwingen over de vraag of Kant al dan niet
een naturalistische drogredenering begaat.

Tot slot, en dit punt zullen we nader uitwerken, verdient een gedach-
te uit het eerste artikel=? dat Henrich, voor zover wij weten, over dit
thema schreef onze bijval. Hij laat zien hoe in het derde gedeelte van de
Grundlegung impliciet het factumleerstuk besloten ligt. Zijn redenering
loopt als volgt: de morele verplichting is niet zomaar een gegeven feit en
haar noodzakelijkheid lijkt in het derde gedeelte van dit werk er op te
berusten dat zij met de rede van een met een wil begaafd wezen nood-
zakelijk gegeven is. Nochtans kan de verplichtende en bewegende kracht
van de imperatief niet uit een voorafgaande theoretische beschouwing
volgen. Dit is het standpunt van de tweede kritiek, en volgens Henrich is
dit inzicht ook in de Grundlegung aanwezig. In deze tekst merkt Kant op
dat de subjectieve onmogelijkheid de vrijheid van de wil te verklaren "...
mit der Unrnoglichkeit, ein Interesse ausfindig und begreiflich zu
machen, welches der Mensch an moralischen Gesetzen nehmen konne,
einerlei (ist), und gleichwohl nimmt er wirklich daran eine Interesse,

238) Henrich, Prinzip, pp. 34-38.
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wozu wir die Grundlage in uns das moralische Gefilhl nennen ... als die
subjektive Wirkung, die das Gesetz auf den Willen ausubt, angesehen
werden muss, wozu Vernunft al1ein die objektiven Grilnde hergibt."?".
Juist deze onmogelijkheid betekent dat het uitgesloten is een theore-
tische verklaring van de morele verplichting te kunnen geven. De rede
zelf vereist een onderwerping van de wil aan de morele wet; eerst dit
factum rechtvaardigt de aanname der werkelijkheid van de vrijheidsidee.
De eis van onderwerping moet de rede in zich zelf aantreffen als een
zelfstandig gebod; zonder een dergelijke eis is het nog mogelijk dat zelfs
het meest redelijke wezen ter wereld een rnateriele bepalingsgrond no-
dig heeft om zijn willekeur te bepalen?". Henrich verbindt hieraan
een conclusie waarmee we volledig instemmen: "Nicht also etwa in der
Formel des Imperativs, die sich analytisch gewinnen lasst, sondern in
ihm als Imperativ, das heisst im Bewusstsein seiner Gesetzlich verbin-
denden Kraft, hat man das Faktum der Vernunft zu erblicken.P",
Kant merkt op dat het logische belang van de rede nooit onmiddellijk
kan zijn; een dergelijke interesse vooronderstelt een interesse in de ge-
bruiksdoeleinden van het kennen'?'. De transcendentale vrijheid kan
derhalve alleen dan als de rede in het bewustzijn van de morele ver-
plichting een voldoende grond tot het stellen van handelingen heeft,
aangenomen worden'?'. En dus ligt de factumleer in de Grundlegung
besloten.

Henrich tracht deze stelling nog op een ander manier te ondersteu-
nen244).Kant schrijft de transcendentale vrijheid niet zonder meer aan
de spontaniteit van de theoretische rede toe; hij zou volgens Henrich
slechts stellen dat zodra de theoretische rede op de wil betrokken wordt
de idee der vrijheid noodzakelijkerwijs ontstaar'?'. Nu wordt deze wil

239) GMS IV 359f, "einerlei" door ons gecursiveerd.
240) ReI. VI 26n, Henrich verwijst abusievelijk naar ReI. VI 16n.
241) Henrich, Prinzip, p.36. Onze cursivering van "analytisch" geeft precies aan

waarin het derde deel van de Grundlegung van de twee voorafgaande delen
verschilt.

242) GMS IV 460n, cf. 401n, 413n.
243) Henrich, Prinzip, p, 37.
244) Henrich, Prinzip, p. 36, n. 12.
245) Wij hebben dit niet zo letterlijk in de door Henrich opgegeven passage,

GMS IV 448, aangetroffen. We vermoeden dat hij de volgende zin bedoeld
heeft: "Nun behaupte ich, dass wir jedem vernunftigen Wesen, das einen
Willen hat, notwendig auch die Idee der Freiheit leihen mussen, unter der
es allein handle.".
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omschreven als een "vom blossen Begehrungsvermogen noch verschiede-
nen Verrnogens (narnlich sich zum Handeln als Intelligenz ... zu bestim-
men)" en waarbij we ons dit vermogen "bewusst zu sein glauben" moe-
ten2A6l. Een dergelijk geloof kan evenwel slechts op een interesse wel-
ke we in de idee van een algemene wetgeving stellen, berusten. Aange-
zien dit idee zelf niet afleidbaar is24

7), worden we, aldus Henrich, in-
houdelijk gezien reeds in de Grundlegung naar het factum verwezen.
Deze analyse heeft onze instemming en we verschillen slechts in zover
van mening met Henrich als we het inzicht toegedaan zijn dat we al
ruim voor de Grundlegung naar dat leerstuk verwezen worden. Maar het
belang van Henrichs analyse mag op dit punt zeker niet onderschat wor-
den. Hij gaat hiermee veel verder en inhoudelijk dieper in op de pro-
bleemstelling van het derde deel van de Grundlegung dan bijvoorbeeld
Schmucker dit doet. Schmucker diskwalificeert dit gehele tekstfragment
als een theoretische probleemstelling't" en dat gaat ons veel te ver.
Met deze opmerking zijn we terug bij Henrichs probleemstelling zoals
we die aan het begin van deze paragraaf'"? naar voren gebracht heb-
ben: wat wordt nu eigenlijk gededuceerd, de morele wet dan wel de
vrijheid? Die vraag zullen we in de volgende sectie beantwoorden.

8. De deductie in de Grundlegung
Het is niet onze bedoeling een lopend commentaar op dit deel van
Kants werk te schrijven en we zullen, voor zover mogelijk, aileen op de
algemene structuur ervan ingaan. Daarmee willen we duidelijk maken
welke problemen Henrich ondervindt met zijn deductiethese: de aanvan-
kelijke onderscheiding tussen directe en indirecte deducties voldoet niet
aan de mogelijkheid de inzet van deze tekst te kunnen verhelderen.
Onze commentator gaat maar liefst zeven verschillende betekenissen
van deductie en daarmee samenhangende begrippen onderscheiden.
Onwillekeurig vragen we ons hierbij af of nu niet de plausibiliteit van
Henrichs these op voorhand betwijfeld moet worden. De oorspronkelijke
begripsvorming die naar voren kwam in verband met Henrichs duiding
van Reflexionen is kennelijk niet toereikend om de probleemstelling van
de onderhavige tekst te begrijpen. Nu is het een gegeven dat Kant de

246) GMS IV 459.
247) GMS IV 461, Henrich noemt abusievelijk 462.
248) Zie § 1.3.2.
249) § 3.2.1.



258

term deductie tot drie maal toe in zijn Grundlegung gebruikt; wij hebben
dit derhalve serieus te nemen en we zullen moeten duidelijk maken wat
Henrichs duiding op dit vlak vermag te verhelderen.

We gaan daarom eerst in op het onderwerp dat in het slotgedeelte
van de Grundlegung aan de orde wordt gesteld en we rich ten ons daarbij
voornamelijk op de passages waarin Kant het begrip deductie gebruikt.
Vervolgens beschouwen we Henrichs visie hierop en, zijdelings, die van
enkele andere auteurs.

Ons probleemveld moet afgebakend worden; we zullen het derde deel
van de Grundlegung van de eerste twee delen moeten onderscheiden. Nu
geeft Kant zelf ons hiertoe de geeigende invalshoek: de eerste twee
delen zijn volgens analytische methode opgezet, de derde volgens de
synthetische methodef". Hij wil in het derde deel duidelijk maken dat
de zedelijke verplichting meer is dan een "chimarische Idee ohne
Wahrheit". Nu kan het verleidelijk zijn deze onderscheiding naar metho-
den als volgt te begrijpen: de eerste twee delen moeten laten zien wat
het betekent verplicht te zijn, verhelderen op welke wijzen we verplicht
kunnen zijn etc., en als we dit eenmaal weten, hoeft het derde deel
slechts te tonen dat we daadwerkelijk verplicht zijn. Kant lijkt dit inder-
daad aan het einde van het tweede deel te suggereren. Hij gaat uit van
een algemeen in zwang zijnd begrip van zedelijkheid en in de eerste
twee delen toont hij aan dat met een dergelijk begrip dat van de autono-
me wil verbonden is en zelfs daaraan ten grondslag ligt. Wie het eerste
begrip aanvaard moet ook met het tweede instemmen. Het derde deel
zou dan slechts hoeven te tonen dat we werkelijk wetgever zijn. Toch is
deze plausibel klinkende duiding niet juist, al geven we toe dat zij voor
wat de eerste twee delen betreft correct is. Maar het derde deel hoeft
niet te tonen dat we werkelijk wetgever zijn; veeleer moet het duidelijk
maken dat we, gegeven dat we wetgever zijn, als wetgever precies die
principes afkondigen die we in het analytische gedeelte beschouwd heb-
ben. De analytische methode vertrekt vanuit een "oorspronkelijke kiem"
of factum=" en maakt een overgang a principiatis ad principiumii";
de synthetische methode doorloopt dit traject in omgekeerde richting.
Juist deze gedachte wordt door Kant in het begin van het derde deel

250) GMS IV 445, 392.
251) Prol. IV 274, 279.
252) Logik IX 149; Logik Dohna-Wundlacken XXIV 779; Fortschritte :xx 22,7; cf.

Logik Philippi XXIV 374.
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naar voren gebracht; in die samenhang introduceert hij de term deduc-
tie; we zullen zien wat de inzet van dit deel is.

In het analytische deel kwam een negatief vrijheidsbegrip naar voren:
aan de wil komt een oorzakelijkheid toe voor zover de wil niet zelf door
vreemde oorzaken bepaald wordt. Ret positieve vrijheidsbegrip betreft
een wil die zich op grond van een eigen principe tot werking brengt. Nu
zou dit positieve begrip volgens Kant niets anders betekenen dan dat de
wil volgens het principe handelt dat zijn maximen ook als algemene wet
gedacht moeten kunnen worden. Derhalve is deze vrije wil aan de cate-
gorische imperatief gebonden; Kant constateert dat een vrije wil hetzelf-
de is als een wil onder zedelijke wetten. Maar dan komt het probleem:
een wil die zonder meer goed is, is gebonden aan maximen die tevens
algemene wetten zijn; deze eigenschap van maximen kan echter niet
analytisch afgeleid worden uit het begrip van de zonder meer goede wil.
Ret is een synthetisch oordeel; derhalve is een tertium vereist dat beide
delen kan verbinden en het positieve vrijheidsbegrip doet ons dit terti-
um aan de hand: "Was dieses Drittes sei, worauf uns die Freiheit weiset,
und von dem wir a priori eine Idee haben, Iiisst sich hier sofort noch
nicht anzeigen und die Deduktion des Begriffs der Freiheit aus der rei-
nen praktischen Vernunft, mit ihr auch die Moglichkeit eines kategori-
schen Imperativs begreiflich machen, sondern bedarf noch einiger Vor-
bereitung ..."253).

We zien dat Kant ons een dubbele deductie in het vooruitzicht stelt:
een deductie van het positieve vrijheidsbegrip uit de zuiver praktische
rede en daarmee wordt tevens de mogelijkheid van de categorische
imperatief begrijpbaar gemaakt. Dit wordt althans aangekondigd; de
discussie in de literatuur betreft vooral de vraag of Kant zijn project ook
uitgevoerd heeft. Hierover zijn de meningen verdeeld en om een afge-
wogen oordeel te kunnen geven, is het dienstig eerst Kants project na-
der te beschouwen.

De deductie van het vrijheidsbegrip moet naar onze mening aantonen
dat de maximen van de in zich zelf goede wil universaliseerbaar zijn; de
toevoeging over de mogelijkheid der categorische wet is in feite het
grootste probleem. Met het eerste wil Kant het tweede bereiken, maar
het is ons niet op voorhand duidelijk dat beide zaken zo met elkaar
verbonden zijn dat dit mogelijk is. Bovendien is het dubbelzinnig om te
stellen dat de mogelijkheid van de categorische imperatief begrijpbaar

253) GMS IV 447, cursief van ons.
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gemaakt kan worden. Kant lijkt te bedoelen dat hij gaat aantonen dat
het plichtsbegrip niet strijdig is met het vrijheidsbegrip"? en dan
komt hij eigenlijk in een theoretische sfeer terecht; hij kan ook bedoelen
te verklaren waarom we aan zedelijke geboden zouden moeten gehoor-
zamen. Deze laatste mogelijkheid wordt evenwel van meet af aan door
de andere uitgesloten: als wij een positief vrijheidsbegrip uit de zuiver
praktische rede deduceren en daarmee tevens weten dat ons begrip van
vrijheid niet met het plichtsbegrip strijdig is, is evenzeer duidelijk dat
een deductie van de reden aan morele wetten te moeten gehoorzamen
in tegenspraak is met het principe van de zuiver praktische rede. Ze zou
namelijk de categorische imperatief zijn categorisch karakter ontnemen.
En deze conclusie komt overeen met hetgeen we in het collegeverslag
Metaphysik L] gevonden hebben: hoe een morele imperatief als impera-
tief mogelijk is, kunnen we niet begrijpen. Uiteindelijk begrijpen we
slechts dat we dit niet kunnen begrijpen. In zijn Grundlegung zal Kant,
we zullen dit nog zien, geen andere conclusie trekken.

Voor ons rest derhalve de deductie van het positieve vrijheidsbegrip
en daarmee, hoe dan ook, verbonden de verenigbaarheid van plicht en
vrijheid. We hebben al opgemerkt dat dit laatste eigenlijk een theore-
tisch probleem is en voor Schmucker is dit een reden het gehele derde
deel van de GrundZegung te verwerpen=". Naar onze mening gaat
Schmucker hiermee te ver: in de context van de vraag naar de uiterste
grenzen van elke praktische filosofie zegt Kant expliciet dat de prakti-
sche filosofie van de theoretische rede eist dat zij haar eigen problemen
dient op te lossen opdat de praktische rede rust en zekerheid kan vin-
den tegen aanvallen van buitenaff'", De praktische rede eist een een-
heid met de theoretische rede; de theoretische analyse in de Grund-

254) Vergelijk GMS IV 454.
255) Zie § 1.3.3.
256) GMS IV 456f: "Doeh kann man hier (d.w.z. in verband met de tegenstelIing

van natuur en vrijheid, W.P.) noeh nieht sagen, dass die Grenze der prakti-
schen Philosophie anfange. Denn jene Beilegung der Streitigkeit gehort gar
nicht ihr ZU, sondem sie [ordert nur von der spekulative Vemunft, dass diese
die U neinigkeit, darin sie sich in theoretischen Fragen selbst verwickelt, zu
Ende bringe, damit praktische Vernunft Ruhe und Sicherheit fur aussere
Angriffe habe, die ihn den Boden, worauf sie sich anbauen will, streitig
machen konnten'', cursief van ons. Dit bevestigt nag eens onze stelling dat
de rede op het vlak van Kants introductie der ideeen in zijn eerste kritiek
een praktisehe rede is.



261

/egung is dus een gevalg van een praktische behoefte der rede. Uiteinde-
lijk zullen we verdedigen dat Kant de deductiegedachte ad absurdum
voert. De rechtvaardiging van onze aanspraak vrijheid te bezitten, in
negatieve dan wel positieve zin, is een praktische behoefte, maar wordt
als een opgave voor de theoretische rede gesteld. Een aanspraak op
negatieve vrijheid berust op de "zugestandene Voraussetzung der
Unabhangigkeit der Vernunft von bloss subjektiv-bestimmenden Ur-
sachen ... der Sinnlichkeit.v"". Deze vooronderstelling mogen we
maken omdat zij zelfs op het vlak van de niet-zuivere praktische rede
vaststaat: telkens wanneer we van de directe bevrediging van een be-
hoefte afzien, wet en we in negatieve zin vrije wezens te zijn.

De aanspraak op positieve vrijheid ligt aanzienlijk gecompliceerder
en de manier waarop Kant hierover schrijft, is de bron van vele proble-
men voor de commentatoren. Zo benadrukt Kant dat niet alleen de
mens als een redelijk wezen moet vooronderstellen dat hij vrij is, maar
deze vrijheid moet als een kwaliteit van de wil van aile redelijke wezens
voorondersteld worden; in dit verband doet Kant de uitermate provoce-
rende uitspraak dat de rede "... sich selbst als Urheberin ihrer Prinzipien
ansehen (muss) ..."258). We zijn immers wetgever voor zover we de ver-
bindende werking van de wet voor ons "scheppen", maar die wet wordt
door ons niet geschapen. Toch menen we dat deze opmerking niet nood-
zakelijk als een vergissing van Kant opgevat hoeft te worden; wellicht
maakt hij haar om een zo sterk mogelijke eis aan de theoretische rede
te kunnen steilen. Nochtans moet opgemerkt worden dat hij nergens in
het vervolg van zijn argumentatie een beroep op een dergelijke schepper
van principes doet en hij lijkt zijn standpunt te nuanceren: de verstands-
wereld is de grand van de zinlijke wereld en daarmee ook van de wet
der zinlijke wereld=", dit betekent dat de rede in zich een principe
aantreft zonder daarvan noodzakelijkerwijs de schepper te hoeven zijn.
Een tweede complicatie voor de commentatoren bestaat in Kants op-
merking'?" dat vrijheid en de zelfwetgeving beide naar autonomie ver-
wijzen en dus Wechselbegriffe zijn. Het ene begrip kan het andere niet
verklaren of er de grond van zijn; ze hebben slechts de logische functie
verschillende voorstellingen tot een enkel begrip te brengen. Maar noch-

257) GMS IV 457.
258) GMS IV 448, cursief van ons.
259) GMS IV 453.
260) GMS IV 450.
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tans zal Kant in zijn tweede kritiek de vrijheid tot de ratio essendi van
de morele wet en deze tot de ratio cognoscendi van de vrijheid verkla-
reno Als vrijheid evenwel de ratio essendi van de morele wet is, dan lijkt
het ons toe dat deze vrijheid dit 66k van de zelfwetgeving is; en in dat
geval zou Kant dus zijn eerdere analyse opgegegeven hebben. Deze
tegenstelling verdwijnt evenwel wanneer men de systematische betekenis
van Wechselbegriffe of conceptus reciproci onderzoekt. Een abstract be-
grip als autonomie heeft zowel het begrip vrijheid als het begrip zelfwet-
geving der wil onder zich en wel in gelijke mate omdat het als algemeen
begrip van alle begrippen die het onder zich heeft, geabstraheerd kan
wordenf'". Het typische karakter van Wechselbegriffe bestaat in de
gedachte dat zij geenszins inhoudelijk identiek hoeven te zijn, maar dat
zij slechts in de vorm van een juxtapositie aan iets toegeschreven kun-
nen worden. Meier noemt als voorbeeld een verklaard begrip en zijn
verklaring: waaraan het verklaarde begrip toekomt, daaraan komt ook
de verklaring toe en omgekeerd. Waara an het verklaarde begrip niet
toekomt, daaraan komt ook de verklaring niet toe en omgekeerd=",
Precies dit aspect van Wechselbegriffe heeft Kant op het oog, maar hij
verbindt in het kader van de deductie een ander element hieraan: gege-
yen dat vrijheid en zelfwetgeving der wil in hun volle omvang onder het
hogere begrip autonomie staan en dus wederkerige begrippen zijn, wat
is dan de epistemische volgorde263

) waarin we deze begrippen aan een
zijnde moeten toekennen? Moeten we met de vrijheid beginnen of met
de zelfwetgeving? Kant wil in onze ogen beargumenteren wat het uit-
gangspunt van een deductie behoort te zijn2(4). Welnu, "Freiheit muss
als Eigenschaft des Willens aller vernunftigen Wesens vorausgesetzt
werden", stelt Kant vast265);zijn conclusie aan het einde van dit werk,

261) Meier, G.F., Vemunftlehre § 262.
262) Meier, G.F., Vernunftlehre §§ 270, 272.
263) In logisch opzicht speelt dit bij Kant niet als probleem, cf. Logik IX 98:

begrippen met gelijke "Sphare" (omvang) zijn reciproke begrippen, zie ook
144. Maar in de ethiek is het element van epistemische volgorde wel dege-
lijk aanwezig. In KdpV V 29 = A 52 concludeert Kant dat vrijheid en de
onvoorwaardelijke praktische wet wederzijds naar elkaar verwijzen en daar-
aan voorafgaande herhaalt hij in andere term en de gedachte uit de Grund-
legung.

264) Deze betekenis van wederkerige begrippen verklaart precies hoe autonomie
de rol van tertium kan vervullen.

265) GMS IV 447.
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dat wij de praktische noodzakelijkheid van de morele imperatief niet
vermogen te begrijpen, is van dit uitgangspunt afhankelijk. En derhalve
moeten wij het uitgangspunt in ons bewustzijn van de zelfwetgeving en
dus in dat van de morele wet nemen. De vrijheid moet noodzakelijk
voorondersteld worden wanneer we een rede als praktisch willen den-
ken, maar op zich genomen kan deze vooronderstelling het moreel-prak-
tische moment van de rede niet verklaren. Z6 begrepen is er geen te-
genspraak met Kants bevindingen in de tweede kritiek. Weliswaar kan
deze omgekeerde argumentatie evenmin de praktische noodzakelijkheid
van de morele wet verklaren, maar vanuit het gezichtspunt van de zelf-
wetgeving heeft de vraag naar die noodzaak geen praktische betekenis:
daar gaat het om een factum. Het is precies deze argumentatieve sa-
menhang die we bedoelen als we zeggen dat Kant in de Grundlegung de
deductiegedachte ad absurdum voert. Iemand die de technische beteke-
nis van WechseZbegriffe ontgaat, zal het moeilijk vallen de eenheid van
Kants werken te begrijpen. Het zijn juist begrippen als deze die het
derde deel van de Grundlegung tot een der moeilijkst interpreteerbare
onderdelen van Kants wijsbegeerte maken.

Hoe zit het nu met de aanspraak op positieve vrijheid? Die aan-
spraak berust op het inzicht dat een dergelijke vrijheid aIleen op het
vlak van een intelligibele wereld gedacht kan worden zoals ook het zede-
lijke principe op dat vlak gedacht moet worden. Dit zedelijke beginsel is
voor ons evenwel een categorische imperatief voor zover we (evens we-
ten tot de zinlijke wereld te horen. Beide gezichtspunten, die van de
intelligibele en die van de zinlijke, kunnen we ons redelijkerwijs voor-
steIlen, aldus Kant. "Denn jetzt sehen wir, dass, wenn wir uns als frei
denken, so versetzen wir uns als Glieder in die Verstandeswelt und
erkennen die Autonomie des Willens samt ihrer Folge, der Moralitat;
denken wir uns aber als verpflichtet, so betrachten wir uns als zur Sin-
nenwelt und doch zugleich zur Verstandeswelt gehorig.f'?", Categori-
sche imperatieven zijn mogelijk omdat de vrijheidsidee ons tot leden van
de intelligibele wereld maakt. Zouden wij volledig tot die wereld beho-
ren dan waren al onze handelingen automatisch conform de autonome
wil. Omdat we evenwel ook lidmaten van de zinlijke wereld zijn, behoren
onze handelingen met deze autonomie in overeenstemming te zijn; dit
wijst naar een synthetisch a priori: aan onze zinlijke begeerte is de idee
van een voor zich zelf praktische rede verbonden. Kant merkt op dat het

266) GMS IV 453, cursief van ons.
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praktiscb gebruik van de "gemeinen Menschenvemunft" de juistheid van
deze deductie bevestigr'?', maar hij zegt ook dat zij in theoretische
zin niet toereikend is268).Weliswaar bevestigt de deductie dat de vrij-
heid een noodzakelijke vooronderstelling van de morele wet is, maar
hoe deze vooronderstelling zelf weer mogelijk is, kan niet verklaard
worden'?" zo min als verklaard zou kunnen worden hoe de zuivere
rede praktisch kan zijn of hoe de categorische imperatief absoluut nood-
zakelijk kan zijn270

).

Kant verdedigt dat zijn deductie in praktisch opzicht juist is; wij die-
nen te bepalen wat dit betekent. Volgens Kant zou zelfs de ergste boos-
wicht deze juistheid inzien, op voorwaarde dat hij zijn rede gebruikt.
Wanneer we hem een voorbeeld geven van standvastigheid in de navol-
ging van goede maximen, zou hij willen een dergelijk wezen te zijn.
Daarmee bewijst hij dat hij een wil heeft die niet noodzakelijk door de
zinlijkheid gedetermineerd is en dat hij zich in gedachten in de intelligi-
bele wereld verplaatst heeft. Wat voor ons relevant is, is dat Kant ook in
het geval van de booswicht een beroep doet op zijn vermogen te oorde-
len en dit betekent dat hij zich 66k in het derde deel van de Grund-
legung op het factum der zuiver praktische rede beroept: de booswicht
kent de wet op het moment dat hij daarmee in strijd handelt'?". De
deductie houdt in dat we het categorische karakter van de imperatief
door ons praktische oordeelsvermogen kennen. Het morele "Sollen" is
eigenlijk een eigen noodzakelijk "Wollen" als lid van de intelligibele
werekf?". In feite zegt Kant hiermee: wie echt begrijpt wat een more-
le wet is, kan willen daaraan te gehoorzamen en dus wetgever te zijn.
"Man muss wollen konnen, dass eine Maxime unserer Handlungen ein
allgemeines Gesetz werde: dies ist der Kanon der moralischen Beur-
teilung derselben uberhaupt.f?". Maar een wezen dat deze kanon
voor de maximen van zijn handelingen hanteert, is per definitie een
wezen dat in positieve zin vrij is.

267) GMS IV 454.
268) Hiermee bedoelen we dat deze deductie niet verder dan het resultaat van

de derde antinomie kan komen: theore tisch begrijpen we slechts dat vrij-
heid niet onmogelijk is.

269) GMS IV 461, cf. Gemeinsprucb VIII 185.
270) GMS IV 463.
271) GMS IV 455.
272) GMS IV 455, cf. 414, 449.
273) GMS IV 424, onze cursivering.
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Kant laat in deze tekst zien wat het uitgangspunt van de tweede kri-

tiek dient te zijn: niet ons vrijheidsbegrip, maar het begrip van de wetge-
ver. In deze zin dient het funderende karakter van de tekst begrepen
worden, het gaat Kant werkelijk om een Grundlegung van de praktische
filosofie: hij beargumenteert wat het uitgangspunt van de tweede kritiek
zal moeten zijn, namelijk dat van de wetgever. Daarom begint deze
tweede kritiek als een verhandeling over praktische grondregels en
maximen; deze worden onderzocht naar hun materie en hun vorm. Kant
stelt vervolgens vast dat het typische moment van de wetgeving slechts
met de vorm en niet met de materie van de maxime verbonden kan zijn
en ontwikkelt aan de hand van ons morele beoordelingsvermogen zijn
factumleer en begrip der autonomie. De deductie in de Grundlegung
vermag de noodzakelijkheid van de wet niet begrijpbaar te maken, maar
dat kan men deze deductie niet verwijten: het uitgangspunt van de zui-
ver praktische rede ligt in de onmiddellijkheid van de zedelijke verplich-
ting en precies de onthulling van dit uitgangspunt is naar onze mening
de kritische inzet van Kants deductie.

Deze conclusie impliceert direct dat we de interpretatie van Allison
moeten verwerpen. Volgens Allison"? zou Kant een naturalistische
drogreden begaan: voor zover we ons als vrij denken (onze vrijheid
vooronderstellen) begrijpen we ons met slechts als leden van de intelligi-
bele wereld, maar we zijn dan feitelijk leden van de wereld waarvan het
principe der autonomie het hoogste beginsel is. Contra Allison stellen
we evenwel vast dat als wij ons als leden van de verstandswereld denken,
wij ons ook de morele wet bewust zijn. Zelfs de ergste booswicht moet
hiermee instemmen omdat hij onmiddellijk weet een moreel principe te
overtreden. Voor Kant staat derhalve de onmiddellijkheid van het zede-
lijk inzicht centraal. De booswicht weet dat hij kan weigeren aan de
morele wet te gehoorzamen. Zijn weigering is evenwel feitelijk tot stand
gekomen omdat hij niet ontvankelijk is voor het morele gevoel dat hem
in de sfeer van zijn zinlijkheid een reeel tegenwicht aan zijn neigingen
kan bieden. Strikt genomen betekent dit dat de booswicht zijn weigering
aan de morele wet te gehoorzamen niet als een eigen vrije daad kan
ervaren: hij wordt te zeer door zinlijke neigingen gedreven. Maar voor
zover hij toch een rede heeft, kan hij zich in een andere orde der dingen
verplaatsen: hij kan zich een voorstelling maken van wat zijn vrijheid
eigenlijk is, namelijk vrijheid onder een morele wet.

274) Allison, H.E., Kant's Preparatory Argument in Grundlegung III, p. 320;
Kant's theory of freedom, pp. 221f.
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Henrich is van mening dat Kant de gedachte van de deductie niet
echt serieus neernt'?". Kant zou toen reeds ingezien hebben dat de
"facticiteit" van het zedelijk bewustzijn centraal dient te staan en enige
tijd later zegt Kant dit ook uitdrukkelijk, aldus Henrich. Opmerkelijk
genoeg vinden we bij Schmucker dezelfde gedachte: "Aber er hat offen-
bar sehr bald gesehen, dass die einzige Moglichkeit, die Freiheit fur das
Vernunftwesen zu beweisen, in der Tatsache, in dem Faktum des kate-
gorisch gebietenden Sittengesetz selber liegt.'t276).Allison is het met
Henrich oneens: It ... I disagree with Henrich's ... central claim that the
Groundwork does not contain a serious attempt to provide a deduction
(from non-moral premisses) of the moral law.ltzTI).Wij menen dat deze
drie commentatoren de argumentatieve structuur en kritische inzet van
Kants werk uit het oog verloren hebben: de deductie van de morele wet
is in theoretische zin (ltfrom non-moral premisses") tot mislukking ge-
doemd; het voorbeeld van de booswicht maakt duidelijk waarvoor Kant
de echte nadruk ligt: de onmiddellijkheid van het zedelijk bewustzijn. De
positieve inhoud van de deductie bestaat hierin dat de zelfwetgeving van
de wil en niet het vrijheidsbegrip tot het uitgangspunt van de tweede
kritiek verklaard wordt. Kants vooropstelling van de negatieve vrijheid
in de argumentatieve structuur van de Grundlegung heeft een strategi-
sche betekenis: hij vertrekt namelijk vanuit een theoretisch vrijheidbe-
grip waar een praktisch vrijheidsbegrip centraal zou moeten staan. Daar-
mee doet hij in feite niets anders dan hetgeen hij ook in de eerste kri-
tiek gedaan heeft: aan de vrijheidsidee wordt een theoretische inhoud
gegeven en de dialektiek laat zien dat men dit bij een normatief begrip
niet straffeloos kan doerr?". Vervolgens laat hij zien dat de deductie
(eigenlijk de theoretische red e) niet in staat is te doen wat gedaan moet
worden. Dit is een legitimering van de gedachte dat de ethiek haar
vertrekpunt niet in de vrijheid mag kiezen, maar haar uitgangspunt in
een wederkerig begrip van de vrijheid, namelijk het praktische begrip
van de zelfwetgeving der wil, dient te zoeken. Op deze manier maakt
Kant duidelijk dat aan de behoefte van de praktische rede, rust en ze-

275) Henrich, D., Deduktion, p. 58.
276) Schmucker, J., Die Urspriinge der Ethik Kants, p. 392.
277) Allison, H.E., Kant's theory of freedom, p. 280. Hij stemt wei in met Hen-

richs these om trent de deducties in de aantekeningen en collegeverslagen,
cf. p. 215.

278) Zie § 3.1.
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kerheid tegenover aanvallen van buitenaf, tegemoet gekomen kan wor-
den. Het derde deel van de Grund/egung verbindt de kritische inzet van
de ideeenleer uit de eerste kritiek met de gedachte van een kritiek der
praktische rede; zo begrijpen wij dat Kant zelf geen enkele red en heeft
gezien de tekst van dit werk in de edities van 1792 resp. 1797, die dus
na de tweede kritiek verschenen zijn, te veranderen. Dit laatste gegeven
blijft voor Henrich, Schmucker en Allison noodzakelijkerwijs een pro-
bleem.

Een extra ondersteuning voor onze analyse menen we te kunnen vin-
den in de nuanceringen die Kant zelf van zijn deductiebegrip gegeven
heeft. Een deductie is voor hem niet hetzelfde als een bewijs'?"; reeds
in zijn eerste kritiek zegt hij dat van een stelling die we niet kunnen
bewijzen toch minstens een deductie gegeven moet worden die de recht-
matigheid van haar aanspraak duidelijk maaktf". De deductie van de
morele wet is geen middel ter verklaring, maar een middel ter verdedi-
ging281) of ter overtuiging, maar zij is zeker geen fundering van de mo-
rele wee82

). Wat verdedigd moet worden, is dat de rede eigenlijk een
praktische rede is en dient te blijven; de theoretische rede dient over-
tuigd te worden dat de rede als zodanig een onachterhaalbaar moreel
pricipe eigen is. Men kan de vrijheid van de wil niet verklaren, zo min
als men verklaren kan waarom de rede een interesse in morele wetten
stele83

); in een voetnoot hierbij merkt Kant op dat een interesse pre-
cies dat is waardoor de rede praktisch wordt: de rede als bepalende
oorzaak van de wil. Ook dat kan echter niet verklaard worden, maar
nochtans stelt de rede een interesse in de morele wet. En deze vaststel-
ling berust niet op willekeur, maar kan met een verwijzing naar het
morele gevoel gemotiveerd worden. Sommigen, aldus Kant die hiermee
een gedachte uit zijn dissertatie herhaalt, hebben het morele gevoel
onjuist opgevat alsof dit gevoel het richtsnoer voor onze zedelijke beoor-
delingen is. Maar, zo voegt hij hieraan toe, dit morele gevoel is niets
anders dan de subjectieve werking van de wet op onze wil en de rede is
daarvan de objectieve grond=", En dan kan de conclusie niet uitblij-

279) GMS IV 449.
280) KdrV A 233 = B 286; d. MSR VI 238; Henrich, Deduktion, p. 79.
281) GMS IV 459f.
282) GMS IV 461.
283) GMS IV 459.
284) GMS IV 460.
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yen: als wij weten wat het morele gevoel werkelijk is, dan kennen wij de
morele wet en weten we dus vrij te zijn.

Volgens Henrich is het interpreteren van Kants deductiebegrip zo
moeilijk omdat Kant niet expliciet tussen een zevental vormen van de-
ductie of begrippen die daarvoor van belang zijn, weet te onderschei-
den285}. Henrich noemt het onderscheid tussen een deductie en een
bewijs, ten tweede het verschil tussen sterke deducties als die van de
categorieen in de eerste kritiek en zwakke deducties zoals die in de
Grundlegung die in eerste opzet als sterke deducties gepresenteerd wor-
den, maar uiteindelijk niet het beloofde waarmaken. Op dit onderscheid
komen we nog terug. Ten derde zouden er nog verschillende vormen
van zwakke deducties mogelijk zijn; ten vierde zou Kant niet goed on-
derscheiden tussen het bewustzijn een wil te hebben, van vrijheid en van
de wet. Ten vijfde zou Kant een deductie van vrijheid gelijkstellen aan
een deductie van de morele wet; hij zou bovendien onvoldoende inge-
gaan zijn op het verschil tussen een deductie of rechtvaardiging van de
morele wet resp. de categorische imperatief; ten zevende zou Kant het
vaststellen van de geldigheid van een morele wet vanuit een interesse
niet goed doordacht hebben. We kunnen hier Henrich veel toegeven,
menen evenwel dat dit eerder een probleem van de commentatoren dan
van Kant zelf is.

Henrich'P" heeft het gelijk volledig aan zijn zijde met zijn opmer-
king dat de deductie van de vrijheidsidee of de objectieve realiteit van
het vrijheidsbegrip niet strijdig is met Kants latere uitlating dat het vrij-
heidsbegrip niet op theoretische gronden gededuceerd kan worden=?',
Dan bedoelt Kant namelijk met een deductie een inzicht in de reele
voorwaarden der vrijheid. Precies op dit vlak gaat Henrichs differentia-
tie tussen sterke en zwakke deducties/"? van belang worden. Een ster-
ke deductie moet principes van onze kennis afleiden uit hun oorsprong
in onze rede en daarbij hoeven die principes niet vooraf gekend te wor-
den. Zwakke deducties gaan daarentegen uit van gegeven principes die
bekend zijn of als plausibel kunnen gelden en ze laten zien dat deze
principes van redelijke oorsprong zijn. En zelfs als die principes niet
plausibel zouden zijn, verleent de onthulling van hun redelijke oorsprong

285) Henrich, Deduktion, pp. 108-110.
286) Henrich, Deduktion, p. 88n.
287) MSR VI 252.
288) Henrich, Deduktion, p. 82.
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een legitimering voor de aanname van dergelijke beginselen. Volgens
Henrich geeft Kant in de Grundlegung en in diens tweede kritiek aileen
zwakke deducties. We menen dat Kants verwijzing naar het morele
gevoel, zoals we dat boven aan de orde gesteld hebben, in deze zin be-
grepen kan worden.

In ooze ogen laat Henrich met zijn onderscheiding tussen sterke en
zwakke deducties eigenlijk zien dat zijn aanvankelijke differentiatie
tussen directe en indirecte deducties niet toereikend is om de probleem-
stelling van de Grundlegung te kunnen verwoorden. Een directe deductie
zou immers moeten laten zien dat het theoretisch gebruik van de rede de
drijfveren van de wil kan voortbrengen; in de onderhavige passage gaat
het er evenwel om te beargumenteren dat een wezen met een goede wil
volgens universaliseerbare maximen handelt; dit laatste wordt in prak-
tisch opzicht bevestigd. En hier kan ook van indirecte deducties geen
sprake zijn: dan zou aangetoond moeten worden dat de vrijheid van de
wil tevens in theoretisch opzicht een evidentie zou zijn. Maar als een
vrije wil al iets is, is het zeker geen theoretische vanzelfsprekendheid.
Het onderscheid tussen sterke en zwakke deducties zou eigenlijk als een
vorm van zelfkritiek van Henrich opgevat dienen te worden. Hoe dit
ook moge zijn, we menen samenvattend te mogen concluderen dat 66k
het derde deel van de Grundlegung de continuiteit van Kants ethische
opvattingen niet verstoort en veeleer als een integraal onderdeel van
diens praktische filosofie dient te gelden.

Rest ons de taak te bepalen of en zo ja, in welke zin, de deductie in
de Grundlegung een transcendentale genoemd kan worden. We zullen
zien dat de meningen hierover verdeeld zijn en daarbij komen, dit hoeft
niet te verbazen, dezelfde argumenten naar voren die we al gezien heb-
ben in verband met de vraag in hoever Kants ethiek een transcendentale
is. Daarom zullen we over dit onderwerp zo kort mogelijk zijn.

Baum is de volgende mening toegedaan: wat de rechtvaardiging van
de zedenwet ook zou kunnen zijn, zij kan in elk geval geen transcenden-
tale deductie zijn28

9). Ter staving van deze stelling geeft hij twee argu-
men ten waarmee wij kunnen instemmen. In de praktische filosofie gaat
het, aldus Baurrr?", niet om voorwerpelijke kennis, maar am de on-

289) Baum, M., Die transzendentale Deduktion ill Kants Kritiken, p. 197. Een
soortgelijke opvatting van Hoffe hebben we in ons eerste hoofdstuk bespro-
ken. Hij kent het werk van Baum, cf. Hoffe, Kant, p. 308.

290) Baum, o.c., p. 198.
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middellijke causaliteit van de rede zelf. Dit betekent dat de omschrijvin-
gen van transcendentale kennis en van de transcendentale deductie in
Kants eerste kritiek geen rol kunnen spelen in het begrip van een de-
ductie van de zedenwet. Ten tweede merkt Baum291

) op dat de onrnid-
dellijkheid van de zedelijke wilsbepaling impliceert dat de wil een grond-
vermogen is waarvan het principe per definitie niet te deduceren valt.
Aangezien die deductie als zodanig niet mogelijk is, verliest de vraag of
zij transcendentaal is elke betekenis.

Hieraan voegen we toe dat ook de deductie van vrijheid vanuit ons
onmiddellijke bewustzijn van de morele wet niet transcendentaal ge-
noemd kan worden. In Henrichs terminologie zou zij een zwakke deduc-
tie zijn en per definitie betekent dit dat zij niet zoals een sterke deduc-
tie op het begrip van de transcendentale deductie, zoals we dit in de
eerste kritiek omschreven vinden, georienteerd kan zijn.

Kaulbachf" en Allisonf" zijn een andere mening toegedaan.
Zodra we naar de praktische realiteit van de zedenwet vragen, stellen
we de kwestie van een quid juris waarover slechts met een transcend en-
tale deductie beslist kan worden. Kaulbach weet dat Kant deze term zelf
niet in verband met de zedenwet gebruikt, meent evenwel dat de "trans-
cendentale horizon" van de eerste kritiek zich zo ver uitstrekt dat de
deductie van de morele wet in de Grundlegung transcendentaal genoemd
kan worden. Allison beroept zich op het begrip van de transcendentale
deductie in de eerste kritiek; daarmee valt hij evenwel ten prooi aan het
bezwaar van Baum: dan gaat het om voorwerpelijke kennis en niet om
de onmiddellijke causaliteit van de rede zelf. Bovendien hoeft het quid
juris niet zonder meer naar een transcendentale deductie te verwijzen: in
de Grundlegung gaat het volgens Henrich=? niet om een transcenden-
tale deductie, maar om een deductie in de normale zin van het woord,
die van de rechtvaardiging van een kennispretentie door de oorsprong
van dat kennen aan te wijzen29

5). Hiermee kunnen we instemmen en
we menen dit ais voIgt te kunnen verhelderen. In ons tweede hoofdstuk
hebben we gezien dat het juridische begrip van het noodweer volgens

291) Baum, o.c., p. 199.
292) Kaulbach, F., Immanuel Kants > Grundlegung zur Metaphysik der Sitten <,

p.l46.
293) Allison, Kant's theory of freedom, p. 279.
294) Henrich, Deduktion, p. 83.
295) Vergelijk GMS IV 457: de rechtsaanspraak op een vrije wi!.
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Kant tot het vermeende recht behoort, het recht dat niet a priori geob-
jectiveerd kan worden. Wanneer wij ons handelen voor een rechtbank
rechtvaardigen door een beroep op noodweer te doen, expliciteren wij
onze subjectieve bewegingsgronden en de omstandigheden waarin we
onze daad gesteld hebben. Zo verwijzen we naar de oorsprong van ons
handelen en daarmee deduceren wij ons reeht om in die specifieke om-
standigheden te handelen zoals we feitelijk gedaan hebben. Maar deze
deductie kan niet transcendentaal genoemd worden omdat zij niet a
priori geobjectiveerd kan worden, zij kan geen algemene wet worden.
Zelfs als de reehter tot een schuldig zonder straf zou concluderen, zou
ook zijn oordeel onze deductie niet tot een transcendentale maken. Hij
geeft dan slechts te kennen dat een straftoemeting buiten de term en valt
van wat redelijkerwijs onder recht verstaan kan worden. Zo zien we,
contra Kaulbach en Allison, dat een quid juris niet noodzakelijk naar
een transeendentale deductie verwijst.

We hoeven natuurlijk niet te ontkennen dat aan de morele wet een
bepaald transcendentaal perspectief eigen is: de wet drukt a priori op
volstrekt objectieve wijze onze morele verplichting uit. De onmiddellijk-
heid van ons zedelijk bewustzijn maakt een transcendentale deductie
daarvan overbodig; daarmee is het transcendentale gezichtspunt echter
niet verdwenen.

Als we afzien van een deductie van de vrijheid en van de morele wet
en het deductieprobleem in het derde deel van de Grundlegung z6 op-
vatten dat het gaat om een deductie van het uitgangspunt van een nog
te ontwikkelen kritiek der praktische rede, moet gevraagd worden of
deze deductie transcendentaal genoemd kan worden. Naar onze mening
kan het antwoord dan slechts zijn: het is een deductie maar geen trans-
eendentale deductie. Zij wordt uiteindelijk gedragen door de onmiddel-
lijkheid van ons zedelijk inzicht; het gegeven dat daarin een transcen-
dentaal perspectief op de bepalingsgronden van onze wil aanwezig is, is
geen reden om over een transeendentale deductie te spreken. Kant doet
dat dan ook niet.

Voor wat de huidige paragraaf betreft, benadrukken we een tweetal
eonclusies. De eerste daarvan is tegen Henrich gericht: we menen dat de
bronnen die hij voor zijn these aangaande de directe en de indirecte
deducties aanvoert zijn stelling niet ondersteunen en daarenboven ook
niet bijdragen aan een verheldering van de probleemstelling van het
slotgedeelte van de Grundlegung. Onze tweede conclusie is tegen
Schmucker gericht. Hij verwerpt de onderhavige tekst als een theoreti-
sche eonstructie en als een gedeelte dat in strikte zin niet tot de kern
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van Kants ethiek gerekend mag worden; daarmee verlaat hij in ooze
ogen zijn eigen stelling over de continuiteit in de ontwikkeling van Kants
ethiek. Hij heeft weliswaar gelijk dat in deze tekst (66k) een thearetiseh
probleem besloten ligt, maar die probleemstelling heeft een arehiteetoni-
sche betekenis voor de tweede kritiek en wordt bovendien ontwikkeld
als een tegemoetkoming aan een behoefte van de praktisehe rede. De
wil blijft ook in deze tekst een zelfstandig vermogen, een grondvermo-
gen. Een diseussie over morele prineipes kan bij Kant sleehts in verband
met de wil als een grondkraeht gevoerd worden. In onze volgende para-
graaf zullen we het onderwerp der grondkrachten aan de orde stellen.

§ 3.3. Het begrip grondkracht en de ratio fiendi

In deze paragraaf zullen we het begrip van de grondkraeht of het grond-
vermogen bij Kant systematisch uitwerken en hierbij verhelderen hoe
Kant hiermee de rationalistisehe traditie van Wolff en Baumgarten
kritiseert.

In zijn tweede kritiek zinspeelt Kant op een verband tussen de fae-
turnleer en het thema der grondkraeht. Hij stelt vast dat al ons mense-
lijk inzicht tot een einde komt "... sobald wir zu Grundkraften oder
Grundverrnogen gelangt sind; denn deren Moglichkeit kann dureh niehts
begriffen, darf aber aueh ebensowenig beliebig erdiehtet und angenom-
men werden.f?". De zedenwet is niet geldig omdat die wet op een
grondvermogen berust; het tegendeel is het geval: het inzicht dat de
zedenwet voor ons geldig is, dient juist als een bewijs voor het bestaan
van de vrije wil als een grondvermogen. De morele wet die we ons be-
wust zijn, verleent objectieve realiteit aan onze vrijheid; in theoretisch-
speeulatief opzicht kan omtrent het daadwerkelijke bestaan van ooze
vrijheid niets besloten worden. Zo zien we dat wei een deduetie van
onze vrijheid, maar niet van de zedenwet mogelijk is. Alleen de ervaring

296) KdpV V 46f = A 81; Metaphysik VOll Scholl XXVIII 515: "... sobald also
von Grundkraften die Rede ist, sind wir am Ende aller unsrer Einsicht a
priori, es ist also ganz umsonst sich bey solchen transzendentalen Kraften
Hinger aufzuhalten, denn Schwermen wurde das nothwendige Resultat seyn

"
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geeft ons het recht een grondkracht aan te nemcn"", dit komt ook in
praktisch opzicht naar voren: de gelding van de zedenwet worden we in
ons beoordelingsvermogen gewaar en dan berust de deductie van onze
vrije wil op een vorm van ervaren. Er is dus een verband tussen de
factumleer en het thema van de grondkracht; aan ons is de taak dit
verband te verhelderen.

Henrich is zeer vertrouwd met dit onderwerp en samen met Heim-
soeth kan hij als de belangrijkste auteur hierover beschouwd
worden'?". Henrich geeft Heimsoeth, na dertig jaar, de eer als een
der weinigen de betekenis van het begrip grondkracht voor Kants filoso-
fie juist ingezien te hebben; hij merkt op dat het spijtig is dat Heim-
soeths werk relatief onbekend is gebleven'?". Meer dan vijfendertig
jaar na het verschijnen van zijn eigen studie moeten we constateren dat
ook Henrichs analyse niet die aandacht van de ethiek heeft gekregen
welke zij verdient. Weliswaar is zijn studie over het factum tot een stan-
daardonderdeel van de Kant-exegese geworden, maar zijn analyse van
het begrip grondkracht wordt meestal slechts ter kennisgeving aangeno-
men. Wij hebben evenwel al laten zien dat men dit onderwerp positief
kan benutten voor de duiding van Kants ethiek; namelijk in diens afwij-
zing van de morele zin als een zelfstandig vermogen.

Volgens Henrich is Kants denken over de grondkracht onder invloed
van de kritiek van Crusius op Wolffs zogenaamde vermogenspsychologie
ontwikkeld"". De manier waarop Wolff en Baumgarten de eenheid

297) De mundus sensibilis II 416f: "NuUam igitur vim originariam ut possibilem
sumere licet, nisi datam ab experientia, neque uUa inteUectus perspicacia
eius possibilitas a priori concipi potest."; vergelijk Metaphysik L] XXVIII
279: "Durch die Erfahrung konnen wir es (de samenhang van denken en
willen, W.P.) aber einsehen (dat zij er is, W.P.) und dieses gehet ja bier
nicht allein so, sondern aIle Grundkrafte sind uns durch die Erfahrung
gegeben, und keine lasst sich durch die Vernunft einsehen.".

298) Heimsoeth, H., Studien I, pp. 189-225, 125-188 (m.n. pp. 141-159, 200-204),
Transzendentale Dialektik, pp. 572-575; Henrich, D., Subjektivitat, pp. 30-55,
Faktum, pp. 236ff.

299) Henrich, Subjektivitat, p.35. Dit is niet aIleen een eerbetoon aan Heim-
soeth, maar tevens een steek onder water naar Heidegger. Henrichs studie
is een recensie van diens Kant-boek waarin Heidegger zich van Heimsoeth
distancieert. Vergelijk Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik,
p. 6 noot 4.

300) Henrich, Subjektivitat, p. 35, Faktum, p. 236.
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van lichaam en ziel wijsgerig doordacht hebben, wordt door Crusius en
Kant afgewezen. Op Crusius zullen we verder niet ingaan en we zullen
allereerst enkele kerngedachten van Wolff en Baumgarten uiteenzetten
die voor ons onderwerp van belang zijn.

Alles wat wij denken, voorstellen of ons verbeelden zijn toestanden
van de ziel. Onze ziel is een oorsprankelijke kracht die zich afhankelijk
van de plaats van haar lichaam in de wereld telkens anders manifesteert;
de ziel kan zich de veranderingen die zij ondergaat bewust worden'?".
Bij Baumgarten treffen we een soortgelijke gedachte aan. Als aan een
zijnde iets toekomt dat zich een of andere zaak bewust kan zijn dan is
dat iets een ziel, zo merkt hij aan het begin van zijn empirische psycho-
logie op. In mij bestaat iets dat zich enige zaak bewust kan zijn en dus
bestaat in mij een ziel; hieraan voegt Baumgarten toe: ik existeer als
ziel. Ik denk en daardoor wordt mijn ziel veranderd. De gedachten zijn
veranderingen van de toestand van mijn ziel; minstens enkele daarvan
hebben hun toereikende grond in mijn ziel. Deze ziel is daarom een
kracht. Omdat gedachten voorstellingen zijn, is de ziel een voorstellende
kracht of vis repraesentativa. De ziel denkt tenminste enkele delen van
de wereld en daarom is de ziel een kracht welke zich de wereld tenmin-
ste gedeeltelijk kan voorstellen. Ik denk, zo vervolgt Baumgarten, enkele
lichamen of dingen van deze wereld en hun veranderingen; aan sommige
meer dan aan andere en van een de meeste veranderingen, deze laatste
is een deel van mij. Dus is mijn lichaam datgene waarvan ik meer veran-
deringen dan van enig ander lichaam denk. Mijn lichaam heeft in deze
wereld een bepaalde positie, plaats en afstand van andere dingen alsme-
de een bepaalde (leef-)tijd (aetas). Niet alles wat mijn ziel denkt is hel-
der, in de ziel zijn ook duistere voorstellingen; het gehele complex daar-
van heet de grand van de ziel (fundus animae). Uit de positie van mijn
lichaam in deze wereld kan gekend worden waarom ik mij dit ding duis-
ter, een ander helderder en nog andere duidelijker voorstel; dit betekent
dat mijn voorstellingen zich rich ten naar de positie van mijn lichaam in
deze wereld. Zo komt Baumgarten tot zijn omschrijving van de ziel als
een kracht die deze wereld overeenkomstig de positie van haar lichaam
vertegenwoordigt: anima mea est vis repraesentativa universi pro positu
corporis SUi3(2).Het is precies deze vis repraesentativa universi welke al

301) Wolff, Chr., Vemunfftige Gedancken VOIl GOTT, der Welt und der Seele des
Menschen, Aucn allen Dingen iiberhaupt §§ 747-755.

302) Baumgarten, A.G., Metaphysica §§ 504-513, cf. 741.
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onze vermogens van waarnemen, verbeelding, herinnering, ons vermo-
gen ons op een deel van een voorstelling te concentreren en tekens te
hanteren werkzaam maakr'?". Maar ook onze gevoelens van lust en
onlust, van begeerte en afkeer worden eerst werkzaam door deze grond-
kracht en dit geldt evenzeer voor onze vrije wil3(4

).

Zo is de ziel de oorsprong van al onze vermogens: een grondkracht
of grondvermogen welke een continue stroom voorstellingen produceert.
Van deze voorstellingen zijn die volkomen, die andere voorstellingen in
een geheel samenvoegen of in een verband begrijpenf'", Onze wil kan
een dergelijke voorstelling realiseren, maar uiteindelijk gaat de activiteit
van de wil terug op de denkende ziel. Voor zover nu de volkomen voor-
stelling aanschouwelijk van aard is, is zij een lust waarin de ziel genoe-
gen schept'?"; dankzij deze lust zet de ziel zich tot het goede
aan?". De vele vermogens van denken, aanschouwen, willen en lust
hebben dus aile hun oorsprong in de ziel.

Henrich kritiseert deze gedachtengang van Wolff en Baumgarten. Als
we onze lust al als een aanschouwelijk waargenomen volkomenheid kun-
nen opvatten, is daarmee nog niet aangetoond dat deze lust precies als
die lust of begeerte welke in verband met ons praktisch handelen op-
treedt, verstaan kan worden'?". Maar dan is ook niet aangetoond dat
de vis repraesentativa universi een rol in de ethiek kan spelen. Volgens
Henrich is Crusius een der eerste critici van Wolff en Baumgarten: die
ziel kan niet als grondkracht gedacht worden, de ziel is een systeem van
grondkrachten/i" .

Nu we een kort overzicht hebben gegeven van de historische achter-
gronden en de systematische betekenis van het thema grondkracht,
moeten we onderzoeken hoe Kant op dit onderwerp ingegaan is.

Wellicht het meest bekend is het probleem der grondkrachten in
Kants theoretisch-speculatieve wijsbegeerte. Daarin heet het fl ••• dass es
zwei Stamme der menschlichen Erkenntnis gebe, die vielleicht aus einer

303) Baumgarten, o.c., §§ 534, 557, 580, 589 resp. 619.
304) Baumgarten, o.c., §§ 667 (cf. 676, 689) resp. 720.
305) Wolff, o.c., § 152; Baumgarten, o.c., § 94.
306) Wolff, o.c., § 404; Baumgarten, o.c., § 655.
307) Wolff, o.c., § 502; Baumgarten, o.c., §§ 690f.
308) Henrich, Faktum, pp. 236f, 252.
309) Henrich, Subjektivitat, p.36. Vergelijk de "Familie der Erkenntnis-

vermogens" in KU V 177.
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gemeinschaftlichen, aber uns unbekannte Wurzel entspringen, namlich
Sinnlichkeit und Verstand ..."310). In Kants vermogensbegrip is een an-
ti-reductionistische tendens aanwezig: "Es sind aber drei ursprungliche
Quellen, (Fahigkeiten oder Vermogen der Seele) die die Bedingungen
der Moglichkeit aller enthalten, und selbst aus keinem anderen Vermogen
des Gemuts abgeleitet werden konnen, narnlich, Sinn, Einbildungskraft
und Apperzeption.f''", In de interpretatie van het thema grondkracht
spelen een tweetal problem en: ten eerste zijn er pogingen de "onbeken-
de wortel" met een bepaald vermogen te identificeren, ten tweede is er
de vraag naar de verbeeldingskracht die in de tweede editie van de
eerste kritiek niet langer een zelfstandig vermogen lijkt te zijn. Het is
hier niet de plaats deze problemen aan de orde te stellen; het gaat ons
slechts om het irreducibele moment in Kants vermogensbegrip.

De kritiek op de vermogensleer van het traditionele rationalisme
staat reeds vroeg in Kants wijsgerige ontwikkeling vast. Reeds in 1755
wordt Wolffs krachtsbegrip als een "willekeurige definitie" omschre-
verr'!". De these van de onherleidbaarheid van de vermogens komt
ook al vroeg voor in Kants moraalfilosofie: "Man hat es namlich in unse-
ren Tagen allererst einzusehen angefangen: dass das Vermogen, das
Wahre vorzustellen, die Erkenntnis, dasjenige aber, das Gute zu empfin-
den, das Gefuhl sei, und dass beide ja nicht mit einander mussen ver-
wechselt werden ... also gibt es auch ein unauflosliches Gefuhl des Gu-
ten (dieser wird niemals in einem Dinge schlechthin, sondern immer
beziehungsweise auf ein empfindendes Wesen angetroffenjv'", Met
de eerste regel geeft Kant te kennen dat ook anderen niet langer genoe-
gen kunnen nemen met de traditionele vermogensleer; met de opmer-
king tussen haakjes lijkt hij, maar dat is een historisch detail, naar Crusi-

310) KdrV A 15 = B 29, onze eursivering.
311) KdrV A 94, onze eursivering.
312) Nova dilucidatio I 411. Maar al aeht jaar eerder ziet Kant problemen in het

klassieke kraehtbegrip; in verband met de inwerking van het liehaam op de
geest merkt hij op: "Allein wie ist es moglich, dass die Kraft, die allein
Bewegungen hervorbringt, Vorstellungen und Ideen erzeugen sollte? Dieses
sind ja so untersehiedene Gesehleehter von Saehen, dass es nieht begreif-
Iieh ist, wie eine die Quelle der andern sein konne.", Kriifte I 20.

313) Deutlichkeit II 299, cf. 280. Men vergelijke KdrV A 626 = B 654: ook de
seherpste transeendentale kritiek is onvermogend het verstand en de wil uit
een gemeensehappelijke grond af te leiden. Zie ook A 840 = B 868.
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us te verwijzerr'!". Nochtans is deze opmerking van systematisch be-
lang; zij bevat namelijk precies het schema van de manier waarop ver-
mogens van elkaar te onderscheiden zijn. Dit zullen we nog aan de orde
stellen. De manier waarop Kant hier het ware van het goede onder-
scheidt, onderstreept nog eens de juistheid van Altmanns stelling'"?
dat deze opmerking als een oorlogsverklaring aan het adres van Wolff
moet gelden. Het gaat er niet om dat Kant nog onder de invloed van de
gevoelsmoraal zou staan. Die invloed is er natuurlijk wel, maar dat bete-
kent niet dat Kant een aanhanger van die moraal is; wat hij in feite met
zijn onderscheiding van deze vermogens doet, is een grondige relative-
ring geven van de mogelijkheid dat de ziel als een vis repraesentativa
universi opgevat kan worden. Theoretische kennis mogen we niet met
praktische inzichten verwarren; er is geen reden aan te nemen dat zij
een en dezelfde oorsprong hebben of te stellen dat zij door dezelfde
kracht tot werking komen. Aan deze gedachte over de grondkracht is
Kant vast blijven houden, zij kan als een constante in Kants denken
gelderr'!".

In de collegeversiagen wordt de vraag naar de grondkracht behandeld
op een manier welke verhelderend kan zijn voor de interpretatie van dit
thema in de eerste kritiek. Tot slot van de bespreking der empirische
psychologie wordt de vraag opgeworpen of "... aIle Krafte der Seele
vereinigt, und aus Einer Grundkraft konnen hergeleitet werden, oder ob
verschiedene Grundkrafte anzunehmen sind, urn aIle Handlungen der
Seele daraus zu erklarenv'"!". Kant noemt expliciet Wolff als aanhan-
ger van de gedachte volgens welke de ziel een grondkracht is en merkt
op dat deze opvatting onjuist is omdat zo de ziel in ontologische zin fout
gedefinieerd wordt: "Kraft ist nicht, was den Grund der wirklichen Vor-
stellung in sich enthalt, sondern der respectus der Substanz zum Acci-
dens, so fern in derselben der Grund der wirklichen Vorstellung enthal-

314) Henrich wijst er op dat Crusius ook Wolffs begrip van volkomenheid af-
wijst: men kan haar alleen relatief op de wil definieren; het goede vooron-
derstelt altijd al een begeerd doel. Cf. Henrich, Subjektivitat, p. 36.

315) Zie § 3.1.
316) Traume II 371; brief aan Mendelssohn van 8 april 1766; De mundus sensi-

bilis II 416, cf. 411; KdrV A 546 = B 574, A 649f = B 677f; GMS IV 456,
459, 461 (aIle passages waarin de mogelijkheid van vrijheid als onbegrijp-
baar gesteld wordt); MAN IV 524; KdpV V 46f = A 81; Gebrauch vrn
180, 181n; KU V 177, 203; EE XX 205ff; Anthrop. VII 177n; OP XXI 26.

317) Metaphysik LJ xxvrn 261, rr. 21-24.
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ten ist. Die Kraft ist also nicht ein besonderer Princip, sondern ein res-
pectus.f''", Wolffs stelling komt er in Kants ogen op neer dat de ziel
nu geen bijzondere substantie meer kan zijn, maar slechts een kracht en
dus een fenomeen en accidens'!", Dan komt Kants antwoord op de
gestelde vraag: "... wei! doch die Seele einen Einheit ist, welches hernach
(d.w.z. in de rationele psychologie, W.P.) dargethan wird, und welches
schon das Ich beweiset; so ist offenbar: dass nur Eine Grundkraft in der
Seele ist, woraus alle Veranderungen und Bestirnmungen entspringen.
Allein das ist ein ganz andere Frage: ob wir vermogend sind aile Hand-
lungen der Seele, und die verschiedenen Krafte und Vermogen derselben,
aus Einer Grund herzuleiten'l Dieses sind wir auf keine Weise irn Stande;
denn wir konnen ja nicht Wirkungen, die von einander wirklich verschie-
den sind, aus Einer Grundkraft herleiten.v'", De vraag naar een veel-
heid of eenheid van vermogens is een andere dan die naar de grond van
die veelheid of eenheid. Van dit laatste weten we niets en ook een
grondkracht kan hier geen uitkomst brengen. Zelfs als men al in staat

318) Metaphysik L] XXVIII 261, rr. 28-32. Men vergelijke Metaphysik von Schon
XXVIII 511; "Kraft drukt ein Verheltnis des Grunds zur Folge aus.";
Metaphysik Dohna XXVIII 671: "Kraft ist bios Relation der Substanz zum
Accidens."; Metaphysik L2 XXVIII 564: "Der Begriff der respectus oder der
Beziehung der Substanz zu der Existenz der Accidenzien, in so fern sie den
Grund derselben enthalt, ist Kraft.". In het begrip kracht ligt dat van oor-
zaak-zijn besloten, cf. Metaphysik Volckmann XXVIII 431: "Der Respectus
einer Substanz zu den accidentibus in so fern sie den Grund davon enthalt
ist die caussalitaet und so fern sie allgemeinen Grund von einer gewissen
Art der Accidenzien enthalt, ists Kraft.". De veelheid van omschrijvingen
toont dat de kritische inzet van het krachtbegrip Kant duidelijk voor ogen
heeft gestaan, maar laat tevens zien dat de theoretische uitwerking hiervan
voor hem minder vanzelfsprekend is geweest.

319) We hebben reeds gezien dat Kant er niet op uit is de substantialiteit van de
ziel te ontkennen. Vergelijk Heimsoeth, Studien I, pp. 235-250; Transzen-
dentalen Dialektik, pp. 79-198.

Met deze passage over kracht als respectus is een mogelijkheid gegeven
ter verklaring van het feit dat de transcendentale synthese der verbeeldings-
kracht in de B-deductie niet langer een zelfstandige lijkt te zijn, cf. KdrV B
152ff. Zie tevens Refl. 370 (1785-88): "Einbildungskraft ist die Dienerin der
anderen Krafte ... Die Vernunft muss herrschen und die Einbildungskraft
ohne phantasie ihr zu Diensten seyn.".

320) Metaphysik L] XXVIII 261f, cursief in dictaat. Vergelijk Metaphysik
Volckmann XXVIII 431f; Metaphysik Dohna XXVIII 674f.
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zou zijn te laten zien dat de vis repraesentativa universi in elk van onze
vermogens aanwezig is, volgt hier niet in het minst uit dat we ons deze
vermogens als zodanig slechts krachtens een grondkracht zouden kunnen
voorstellerr?".

De filosofie heeft weliswaar als een hoofdregel onze vermogens zo
veel mogelijk onder een principe te brengen opdat er niet teveel princi-
pes ontstaan; hieruit volgt evenwel niet dat we in het menselijk wezen
een reden hebben onze onderscheiden krachten tot een enkele te redu-
ceren: krachten die een verschillende oorzaak hebben zijn in het bijzon-
der niet tot een enkele kracht herleidbaar. Soms is een dergelijke herlei-
ding wel mogelijk. Zo is het geheugen de verbeelding van iets uit het
verleden en dus geen bijzondere grondkracht. Maar de verbeelding is
wel een grondkracht; we kunnen haar niet tot een ander vermogen her-
leiden. Als grondkrachten noemt het verslag ons kenvermogen, de ver-
mogens van lust en onlust en het vermogen te begererr'f".

Het is deze kritiek op de rationalistische substantiemetafysica en
vermogenspsychologie die, reeds vroeg ontdekt, in het latere werk van
Kant onverminderd van kracht blijft. Zo geldt in de eerste kritiek het
verloop in de tijd als het enige empirische criterium waarmee iets als het
gevolg van een voorafgaande oorzaak begrepen kan worden. Het begrip
causaliteit leidt tot het begrip handeling, deze tot het begrip kracht en
daardoor tot het begrip substantie. Waar een handeling en dus activiteit
en kracht is, zo merkt Kant op, daar is ook substantie. Een handeling
betekent reeds de verhouding van het subject (het ding dat als oorzaak
optreedt) der causaliteit met de werking'f", In verband met het zinlijk
teken"? hebben we gezien dat we het empirisch karakter van iets
kennen door de krachten en vermogens die het in zijn gevolgen uit-
druke25). De causaliteit van een substantie wordt als kracht opge-

321) Henrich, Subjektivitat, p. 35.
322) Metaphysik L/ XXVIII 262. Vergelijk de behandeling van de empirische

psychologie in de Vorlesungen tiber Philosophische Enzyklopadie XXIX 45
en tevens KU V 177, 198; EE XX 245f.

323) KdrV A 203ff = B 249f. Vergelijk Refl. 5290 (1776-78? (78-79?»: "Das ver-
haltnis einer substanz zum accidens ist bloss actio. vis.". Zie tevens Moors,
M., Gestalten van het ik bij Kant, p. 28.

324) Zie § 2.5.5.
325) KdrV A 546 = B 574, d. A 613 = B 641. Aileen bij de mens is dit niet

zintuiglijk-voorwaardelijk, de mens kent zich ook door "blosse Apperzep-
tion" en weI in handelingen en innerlijke bepalingen die hij niet tot de zin-
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vae26). De vraag naar de grondkracht is zeer nadrukkelijk aanwezig in
het logische maxime volgens welk de veelheid van krachten zo veel mo-
gelijk gereduceerd dient te worden; door krachten te vergelijken kan
getracht worden een "versteckte Identitat" tussen beide vast te stel-
len327). Maar de logica kan niet beslissen of er een grondkracht is, zij
komt daarom niet verder dan het erkennen van comparatieve grond-
krachten en de redelijk eenheid die zo ontstaat is van zuiver hypotheti-
sche aard328). Het begrip van een grondkracht is dat van een ens ratio-
nis329).

Dit probleem van de grondkracht is juist de achtergrond van de ge-
meenschappelijke, maar ons onbekende wortel waaruit onze zinlijkheid
en verstand wellicht ontspringenf?'; maar evenzeer de wil geldt als
een grondkrachr?". Wanneer Kant in Deutlichkeit opmerkt dat we het
unauflosliche gevoel voor het goede slechts relatief tot een gewaarwor-
dend wezen kunnen begrijpen, houdt hij vast aan de gedachte dat het

lijkheid kan rekenen. Onze rede en ons verstand zijn daarom grondkrach-
ten. De wil wordt in B166n impliciet als grondkracht aangekondigd.

326) KdrV A 648 = B 676.
327) KdrV A 649 = B 677. Het gaat hier om een economische grondregel van

de rede, d. A 650 = B 678, A 653 = B 681, A 682£ = B 710£.
328) KdrV A 649 = B 677, cf. A 652 = B 680.
329) KdrV A 290f = B 347. We kunnen ons een ens rationis wel op consistente

wijze denken, maar kunnen geen voorbeeld daarvan in de ervaring geven.
Ook in de Berliner Physik XXIX 78 vinden we dat we "oorspronkelijke
krachten" alleen in de ervaring kunnen aantreffen; we kunnen ze wel inzien
maar niet begrijpen.

330) KdrV A 15 = B 29, zie ook A 82 = B 108 over de stamboom der zuivere
rede: de gevolgelijke begrippen of predicabilia ontspringen aan de catego-
rieen. Kant meent dat op dit specifieke vlak volledigbeid mogelijk is. In A
835 = B 863 neemt Kant de vraag naar de onbekende wortel weer op en is
dan in zover stelliger dan in de eerdere passage als bij bier het "vielleicbt"
laat vervallen. Zie § 4.2.4.

331) KdrV A 626 = B 654. Refl. 6830 (1776-78): "Wir baben nur zwey Krafte,
die der Regeln a priori fahig sind: Verstand und Willen.". Vergelijk OP
XXI 26: de transcendentale filosofie bevat een stamboom van syntbetiscbe
principes a priori en bevat een boom (bomen, W.P.) die van geheel onder-
scheiden soort zijn: "...(Natur und Freyheit - die Welt und Gott) subjectiv
in der menschlichen Vernunft als ein absolutes Ganze. Nicht ein Natur
sondern Gedankensystem.". Zie bet reeds geciteerde uit KdpV V 46f = A
81.
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goede enerzijds iets onherleidbaars is en anderzijds dat we het goede
eerst als iets onherleidbaars kunnen begrijpen als we het tevens op de
een of andere manier kunnen ervaren. Ook al verwijst Kant er zelf niet
naar, deze gedachte impliceert onmiddellijk dat de gevoelens van lust en
onlust niet op een vis repraesentativa universi herleid kunnen worden. Op
dit vlak is er dus een grote eenheid tussen de collegeverslagen en de
gepubliceerde werken.

Samenvattend kunnen we stellen dat Kants kritiek op de vermogens-
psychologie neerkomt op een omduiding van het vermogensbegrip: niet
het vermogen in zich wordt gekend, maar het vermogen wordt gekend in
dat wat het mogelijk maakt: "Wir kennen jedes Ding in der Welt nur als
Ursache an der Ursache, oder nur die Kausalitat der Wirkung, und also
nicht das Ding selbst und dessen Bestimmungen, wodurch es die
Wirkung hervo rbringt. "332l. In beginsel vinden we een soortgelijke ver-
houding tussen vrijheid en de morele wet: vrijheid maakt de moreIe wet
mogelijk (ratio essendi) en door ons weten van de morele wet (ratio
cognoscendi) weten we ons tevens als vrije wezens zander evenwel de
vrijheid zelf te kunnen begrijpen.

De termen waarin Kant dit inzicht formuleert, zijn afkomstig uit de
traditieP"; opvallend is natuurlijk de positie van het principium fiendi
dat in Kants tweede kritiek niet genoemd wordt. En de vraag is dan
natuurlijk waarom dat zo is. Om die vraag te beantwoorden, moet men
allereerst onderzoeken wat dit begrip voor Kant eigenlijk betekent. We
zullen een aantal bronnen beschouwen waarin deze notie door Kant ge-
noemd dan wei besproken wordt.

Het eerste dat dan opvalt, is het expliciete dan weI impliciete verband
tussen dit principe en het begrip existentie dat door Kant onderkend
wordt. Zo stelt Kant in zijn dissertatie dat God enerzijds als ideaal van
volkomenheid het kenprincipe van volkomenheid is en anderzijds is God
als werkelijk existerend tevens het principium fiendi van volmaaktheid als

332) Refl. 3843 (1764-70? (73-75?)).
333) Cf. Baumgarten, Metaphysica § 311: "Principium possibilitatis principium

essendi', ...caussa principium fiendr', ...principium cognitionis principium
cognoscendi" dicitur ...
1. Ouelle der Moglichkeit. 2. Ouelle der Wiirklichkeit. 3. Erkenntnis-Quel-
Ie.". Kant stelt ratio en principium gelijk, vergelijk Metaphysik L2 XXVIII
571.
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zodanig'?", Ook in een tweetal notines, stammen de uit deze periode,
zien we een zekere nadruk op het kennen in actu exercito. Locke wordt
door Kant verweten dat hij, door zijn beroep op een "subiective
Gewohnung" ter verklaring van de algemeenheid van begrippen en wet-
ten, het principium fiendi met het principium essendi verward
heefe3

S). En uit een aantekening aangaande het theoretisch-speculatie-
ve probleem van de transcendentale vrijheid blijkt dat Kant met het
principium fiendi eigenlijk niet veel problemen heeft: vragen we ons af
of we uit vrijheid een toestand kunnen laten aanvangen, dan weten we
weliswaar dat er een gehele keten van oorzaken en gevolgen is, maar
nochtans kunnen we van die gehele keten afzien. "Es ist also die
Schwierigkeit nicht secundum possibilitatem fiendi, sondern cognoscendi.
Mann kann die Moglichkeit der Freiheit nicht einsehen, weil man kei-
nen ersten Anfang einsehen kann ... ,,336). De ratio fiendi wordt door
Kant dus niet aileen met existentie maar tevens met oorzakelijkheid
verbonden; deze causaliteit blijkt volgens een coilegeverslag die van de
wil te zijn33

7).

Reeds op definitorische gronden is het principium fiendi bij Baum-
garten met oorzakelijkheid verbonden; deze causaliteit wordt door hem
uitdrukkelijk als causa efficiens verstaan="; voor Kant kan dit de

334) De mundus sensibilis II 396: "... Deus autem, cum ut ideale perfectionis sit
principium cognoscendi, ut realiter exsistens simul est omnis omnino per-
fectionis principium fiendi.". Zie tevens Nova dilucidatio 1398.

335) Refl. 4446 (1772? (69-70?)). De opmerking over de principia is een s-Zu-
satz uit 1776-78.

336) Refl. 4338 (1770-71? (69?) (74?)).
337) Metaphysik Dohna XXVIII 648: "Man theilt Principien (allemal das was

den Grund wovon enthalt) in 1. essendi, ist das was den Grund der
Moglichkeit enthalt, 2. fiendi, woraus der Grund der Wirklichkeit erkannt
wird, 3. cognoscendi dies ist der erkenntnissgrund, z.B. von einem Hause
ist das principium essendi, dass es Thon, dass es Walder giebt, fiendi, der
Wille eines Bauherm -das Princip der causalitaet ...", cursief van ons.

338) Baumgarten, Metaphysica, § 333: " "Ex effectu qualitates & quantitates, hinc
determinationes caussae cognosci possunt. Ergo effectus est principium
cognoscendi caussam, i.e. effectus testatur de caussa.". Deze uitspraak be-
vindt zich in het hoofdstuk over causa efficiens. We menen dat Baumgarten
hiermee aIleen een verband tussen principium fiendi en causa efficiens
wenst te leggen en de uitspraak "effectus testatur de caussa" zeker niet
tegen de gedachte der grondkracht in bet geweer wil brengen.
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reden geweest zijn in zijn tweede kritiek geen verwijzing naar het princi-
pum fiendi op te nemen: de causaliteit uit vrijheid kan niet als een na-
tuurlijke oorzakelijkheid verstaan worden. Toch kan Kant voor wat de
ratio essendi en ratio cognoscendi minstens terrninologisch bij de tradi-
tie aansluiten: door een ratio wordt wei iets gekend en begrepen, maar
daardoor wordt dit iets niet naar zijn existentie voortgebracht ?". Ook
voor Baumgarten moet er naast de essen tie van een mogelijk zijnde nog
een externe bepaling of oorzaak zijn welke dit zijnde doet existe-
ren340

). De morele wet verleent aan de vrijheid praktische realiteit''"
en wel in een dubbele zin van het woord. De morele wet verleent aan de
vrijheid een inhoudelijke bepaaldheidr"; zij is niet zonder meer vrij-
heid, maar vrijheid onder een morele wet. Tevens betekent deze prakti-
sche realiteit van de vrijheid dat wij daadwerkelijk''" vrije wezens zijn,
dat wij als vrije wezens existeren. Doordat wij weten aan de morele wet
gebonden te zijn, weten we tevens als vrije wezens te bestaan. Daarmee
is eens te meer duidelijk geworden dat Kant geen plaats meer heeft

339) Vergelijk Graubner, H., Form und Wesen, p. 63.
340) Baumgarten, Metaphysica, § 65. Voor Baumgarten betekent ens een

mogelijk zijnde.
341) KdpV V3f = A 4f: "Der Begriff der Freiheit, sofern dessen Realitat durch

ein apodiktisches Gesetz der praktische Vernunft bewiesen ist, macht nun
den Schlussstein von dem ganzen Gebaude eines Systems der reinen, selbst
der spekulativen Vernunft aus, und alle anderen Begriffe (die von Gott und
Unsterblichkeit), welche als blosse Ideen in dieser ohne Haltung bleiben,
schliessen sich nun an ihn an und bekommen mit ihm und durch ihn Be-
stand und objektive Realitiit, d.i. die Moglichkeit derselben wird dadurch
bewiesen, dass Freiheit wirklich ist; denn diese Idee offenbart sich durchs
moralische Gesetz.", cursief van ons. Cf. MSR VI 221.

342) Voor deze betekenis van realiteit vergelijke men Duintjer, D.D., De vraag
naar het transcendentale, p. 89. Duintjer wijst er op dat bij Kant realiteit
niet met existentie of werkelijkheid gelijkgesteld mag worden; dit is ons
inziens volkomen juist zolang men deze termen theoretisch verstaat. Helaas
is Duintjer niet op de praktische zin van de term realiteit ingegaan.

343) KdpV V 3 = A 3: "Denn wenn sie als reine Vernunft wirklich praktisch ist,
so beweist sie ihre und ihre Begriffe Realitat durch die Tat, und alles
Verniifteln wider die Moglichkeit, es zu sein, ist vergeblich." Vergelijk
KdrV B 00: a priori kennis kan op twee manieren op haar object betrok-
ken worden, namelijk "entweder diesen und seinen Begriff ... bloss zu be-
stimmen, oder ihn auch wirklich zu machen. Die erste ist theoretische, die
andere praktische Erkenntnis der Vernunft.", onze cursiveringen.
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voor een principium fiendi: de opname daarvan tussen de ratio essendi
en cognoscendi zou afbreuk doen aan de onmiddellijkheid van het zede-
lijk bewustzijn. Het gaat Kant om het voor zich praktisch zijn van de
rede waarvan de werkelijkheid niet van iets anders afhankelijk mag zijn.
Precies de benadrukking van de onmiddellijkheid van het zedelijk be-
wustzijn moet als een discreditering Van de grondkracht en van elke po-
ging de wil op een ander vermogen te herleiden, gelden: het zedelijk
bewustzijn heeft geen andere grond dan zichzelf.

Onze vrijheid en de onvoorwaardelijke morele wet verwijzen naar el-
kaar't", Kant vraagt zich af wat als het eerste object van onze kennis
omtrent het onvoorwaardelijk-praktische moet gelden. Welnu, de vrijheid
kan niet als dit eerste object gedacht worden: niet aIleen omdat zij als
negatief begrip nimmer onmiddellijk kan zijn, maar bovendien niet om-
dat we niet op grond van ervaring (en dat betekent ~r kennis van een
aanschouwelijk voorgestelde voorwerpelijkheid) tot vrijheid mogen con-
cluderen. In de ervaring toont de natuur alleen haar eigen mechanisme
en dus het tegendeel van vrijheid; derhalve is de morele wet het eerste
object van onze onvoorwaardelijk-praktische kennis. Deze vooropstelling
van de morele wet impliceert een verschuiving in het methodisch per-
spectief van de tweede kritiek ten opzichte van dat der eerste; juist
omdat de morele wet het eerste object van onze kennis omtrent het
onvoorwaardelijk praktische is, kan de tweede kritiek als een verhande-
ling over praktische principes beginnen: "Nicht Grundsatze, sondern
reine sinnliche Anschauung (Raum und Zeit) war daselbst (d.w.z. in de
eerste kritiek, W.P.) das erste Datum, welches Erkenntnis a priori und
zwar nur fur Gegenstande der Sinne moglich machte."?'. We zien dus
dat de onmiddellijkheid van het zedelijk bewustzijn centraal bij Kant
staat; we hebben gezien dat dit reeds lang voor het verschijnen van de
tweede kritiek het geval is geweest. Tegenover das erste Datum der theo-
retische rede staat das erste Sollen346l in de praktische sfeer.

Ook Kants kritiek op de vis repraesentativa universi leidt, zo conclude-
ren we, tot de factumleer. Deze leer drukt uit dat de mens in moreel

344) KdpV V 29 = A 52.
345) KdpV V 42 = A 73, cursief van ons. Vergelijk V 89f = A 159f, V 91£ = A

163f.
346) Refl. 6849 (1776-78): "Das erste SoIIen (g urspriinglich = absolute oder die

allgemeine Idee der Pflicht) ist nicht zu begreifen.". Zie tevens Refl. 6850
(1776-78).
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opzicht voor zijn handelen verantwoordelijk is: voor zover de mens een
redelijk wezen is, weet hij a priori en op objectieve wijze dat hij een
toerekenbaar wezen is. Dit wordt hij zich in zijn eigen beoordelingsver-
mogen gewaar.

We hebben in verband met Henrichs analyse van het zedelijk in-
zichr'?' gezien dat hij er op wijst dat eerst in Kants praktische filoso-
fie een systematische belangstelling voor het begrip subject bestaat. In
de theoretische wijsbegeerte ontbreekt deze notie niet, maar de voor-
stelling van een subject is geen zelfstandig thema in de rechtvaardiging
van onze kennispretentie aangaande objecten. Ten opzichte van de theo-
retische filosofie verschuift in de ethiek de aandacht voor een object
naar de aandacht voor een subject: "... man musste tiber die Erkenntnis
der Objekte und zu einer Kritik des Subjekts, d.i. der rein en praktischen
Vernunft hinausgehen ..."348\ door deze kritiek worden we ons eerst
bewust waarin ons eigentliche Selbsr'" gelegen is. Met deze opmerking
hebben we het thema van ons volgende hoofdstuk verwoord: de vraag
naar het subject van de moraal. Bij wijze van overgang naar dat hoofd-
stuk willen we aansluiten bij een opmerking die Riedel ergens gemaakt
heeft350).De wending naar een subjectbegrip mag volgens Riedel niet
als een theorie der subjectiviteit verstaan worden. Van Fichte tot Hegel
heeft men deze wending echter wel zo verstaan; ook bij de neokantianen
vinden we deze opvatting. Volgens Riedel gaat het bij Kant evenwel om
een toepassing van de filosofie en van filosofische principes op een sub-
ject waardoor eerst een bepaalde subjectvoorstelling ontstaat. Wij menen
dat Riedel gelijk heeft: de mens moet zichzelf volgens Kant als redelijk
subject vanuit principes verstaan; zoiets als een spreken over het subject
heeft voor Kant geen betekenis zomin als men op zinvolle wijze naar de
subjectiviteit van het subject zou kunnen vragen. Wij kunnen geen stand-
punt innemen vanwaaruit a priori principes overstegen zouden kunnen
worden naar daaraan eventueel voorafgaande gronden en, zo zou Kant

347) § 2.3.
348) GMS IV 440, cursief van ons.
349) GMS IV 457, 458, 461.
350) Riedel, M., Kritik der moralisch urteilenden Vernunft, p. 80. Hij stemt

overigens in met Henrichs deductiethese, d. p. 77. Als nieuwe bron ter
ondersteuning van deze stelling noemt hij Refl. 6889 (1776-79); hij overtuigt
ons evenwel niet: als in deze notitie al op een parallel van de theoretische
met de praktische rede gezinspeeld wordt, rest het gegeven dat dit ook
slechts een parallel is.
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hieraan kunnen toevoegen, wij hoeven dat ook niet te doen om onze
eigen praktische aard te begrijpen. Om precies deze red en hebben we
zorgvu1dig vermeden de term [acticiteit te hanteren: ook die uitdrukking
suggereert naar onze mening te zeer de pretentie dat de factumleer zelf
nog naar een daaraan vermeende gronds1ag overstegen kan
worden=".

Men kan de factumleer niet, analoog aan de theoretische filosofie, a1s
een soort constitutietheorie van zedelijkheid of van een zedelijk subject
opvatten. We geven toe dat het verleidelijk is dit toch te doen; zo zou
immers de eenheid van Kants denken benadrukt worden. Maar het is
een opvatting die aan de methodische verschillen tussen zijn theoreti-
sche en praktische wijsbegeerte voorbij zou gaan. In de eerste kritiek
vinden we een constitutieleer van fenomenen; deze theorievorming vindt
evenwel p1aats vanuit een post res reflectie op de rechtvaardiging van
onze kennispretentie. Daarentegen drukt de factumleer de onmiddel-
lijkheid van ons zedelijk inzicht uit; dit inzicht is immanent aan het be-
oordelingsvermogen van elk redelijk wezen. Men kan zich afvragen wat
"constitutie" hier nog kan betekenen of wat het aan het zedelijk inzicht
zelf zou kunnen toevoegen.

De factumleer is strikt genomen geen fundament van de ethiek en
moet veeleer benadrukken dat het zowel onmogelijk als overbodig is het
zedelijk inzicht van een fundament te voorzien. De more1e wet is voor
ons mensen weliswaar een synthetisch a priori, maar kan nochtans op
analytische wijze als immanent aan onze ervaring, aan ons more1e be-
oordelingsvermogen onthu1d worden. Derha1ve kan aan geen enke1e fi-
losofie het alleenrecht op deze wet toekomen, geen theorie kan zich dit
principe exclusief toeeigenen. Filosofen kunnen de zedenwet hooguit op
hun eigen manier verwoorderr'F'; daarmee zeggen ze iets wat ieder-
een eigen1ijk altijd a1weet. Het zedelijk inzicht is een vorm van zelferva-
ring; in ons volgende hoofdstuk zullen we ingaan op de manier waarop
deze ervaring tot een "Kritik des Subjekt" aan1eiding geeft.

351) Dit is een bewuste kritiek op Henrich, cf. Faktum, p. 250: "Oaraus, dass es
nicht gelingt, die sittliche Einsicht theoretisch zu begriinden, darf man
nieht nur folgero, dass an ihr unsere vergegenstandlichende Erkenntnis auf
eine ihre Grenzen stosst, Das ist zwar wahr, aber nieht das Ende aller
Theorie. Diese Feststellung muss zum Anfang einer anderen Form des
Vesuches werden, die Einheit von Ethik und Ontologie herzustellen. Die
Faktizitiu des Guten muss selbst zur Voraussetzung einer Theone dieser Fak-
tizitat werden", cursief van Henrich.

352) KdpV V 8n = A 14n.



Hoofdstuk 4. Het subject der moraal

§ 4.1. Inleiding

In ons slothoofdstuk gaan we in op de verschillende manieren waarop
Kant de moraal met een bepaalde subject-voorstelling verbindt. Ter
voorbereiding daarop geven we een algemene beschouwing over hetgeen
we bij Kant onder subject-zijn te verstaan hebben. Onze term subject-
zijn heeft een polemische betekenis; we hebben bezwaren tegen analyses
die we vaak in de moderne literatuur aantreffen. Men spreekt daarin op
ongekwalificeerde wijze over "het subject" zonder aan te geven waaTvan
iets dan het subject is. Voor zover nu deze visie verbonden is met de
gedachte van een min of meer vanzelfsprekende inzichtelijkheid van dit
subject, wijzen we tevens de term subjectiviteit af. Nog afgezien van het
gegeven dat Kant deze term in zijn eigen werken niet gebruikt", willen
we niet de suggestie wekken dat men een visie op subject-zijn kan ont-
wikkelen waarbij een subject op inzichtelijke wijze en als een eenheid
gegeven of voorondersteld zou zijn. Vanaf ons eerste hoofdstuk hebben
we gewezen op het beperkte inzicht dat de mens volgens Kant in zijn
eigen gevoelens en drijfveren heeft; in ons derde hoofdstuk hebben we
gezien hoe Kants kritiek op de vis repraesentativa universi de eenheid van
de menselijke kenvermogens problematiseert en tot een filosofische
opgave maakt. De filosofie mag die eenheid niet vooronderstellen; zij
kan slechts als resultaat van reflectie een wijsgerige status hebben. Daar-
om is voor ons een uitspraak als das einsichtige Selbst" niet acceptabel.

Kant verstaat onder een subject altijd het subject van een specifieke
hoedanigheid en eerst daarin is van een bepaalde subject-voorstelling
sprake. In het bijzondere geval van de mens zullen we laten zien dat
deze zich als subject te verstaan heeft vanuit zijn eigen redelijke vraag-
stelling en principes. De wijsgerige kennis omtrent deze mens berust
niet, zo zullen we betogen, op een anthropologische vooronderstelling;
we tonen hoe Kants vraag naar de mens in tegendeel een wijsgerige
anthropologie impliceert,

1) We vinden in Logik IX 94 weI de uitdrukking subjectivisch, in Ref). 6348
(zomer 1797) inderdaad subjectiviteit; maar in beide gevallen betekenen
deze uitdrukkingen niets anders dan iets dat subjectief is.

2) Henrich, D., Faktum, p. 247.
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Op gelijke wijze kan men stellen dat de eigen aard van de zedelijke
verplichting ons begrip van de ontologische onderscheiding tussen het
noumenale en het fenomenale irnpliceert: dat wordt namelijk door het
zedelijk inzicht zelf afgedwongen en wordt niet aan de theoretische
wijsbegeerte ontleend. We hebben in het vorige hoofdstuk gezien dat in
het licht van de zedenwet de transcendentale vrijheid vaststaat als het
sluitstuk van het gehele systeem der zuivere rede. In ons eerste hoofd-
stuk hebben we opgemerkt dat deze vrijheid weliswaar een grondbegrip,
maar geen thema van de praktische wijsbegeerte is. Het genoemde sluit-
stuk vervult naar onze mening aileen een architectonische functie; het
maakt de eenheid van het theoretische met het praktische gebruik van
de rede mogelijk: de ontologische onderscheiding die we op grond van
het zedelijk inzicht maken, valt samen met die welke we in de theore-
tisch-speculatieve filosofie maken. Het is evenwel geen taak van de
praktische filosofie een ontologie te ontwikkelen; daarom vinden we bij
Kant ook geen nadere uitwerking daarvan.

We gaan in op de vraag onder welke voorwaarde het menselijke sub-
ject zich als een individuele en absolute substantie kan verstaan; we
bested en daarbij aandacht aan Kants begrippen persoon en karakter.
Bovendien leggen we een verband tussen de ziel als een regulatieve idee
en het thema van de grondkracht; we laten met Henrich zien hoe op die
manier een teleologische subject-voorstelling ontwikkeld wordt. Henrich
kan uiteindelijk zelf geen genoegen nemen met deze visie en hij demon-
streert zijn bezwaren met een kritiek op Kants begrip van de achting:
dat begrip zou door Kants teleologische subject-voorstelling niet ade-
quaat uitgedrukt kunnen worden. Met enkele denkbeelden van Allison
zullen we Kant tegen Henrich in bescherming nemen.

We hebben gesteld dat een subject altijd als het subject van een bepa-
ling begrepen moet worden. In het vervolg van dit hoofdstuk werken we
deze gedachte in tweevoudige zin uit: we beschouwen achtereenvolgens
de mens als subject van hypothetische irnperatieven en als subject van
de categorische irnperatief.

We beschouwen de mens als subject van hypothetische irnperatieven;
daarbij staat voor ons de vraag voorop welke rniddelen Kant ons aan-
reikt een overgang van natuur naar moraal te voltrekken dan wel te
bevorderen: hoe worden we een moreel subject? We zoeken een ant-
woord op deze vraag in Kants stu die over de pragmatische anthropolo-
gie en in Kants visie op de opvoeding. In ons tweede hoofdstuk hebben
we gezien dat het volgens Kant niet onredelijk is te hopen op een more-
le verbetering van het menselijk geslacht. In dit hoofdstuk laten we zien
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hoe onder andere het thema van de opvoeding een rol speelt in het her-
kennen of erkennen van de relatie van de individuele mens met de mens
als soort. We zullen laten zien dat het zich tot een moreel subject ver-
heffen als een onnaspeurbare eigen vrije daad van de mens als een
eindig wezen opgevat moet worden; we kunnen slechts voorwaarden
schepp en die de bedoelde overgang vermogen te bespoedigen, maar die
niet voldoende zijn haar te voltrekken.

In onze vraag naar de mens als subject van de categorische impera-
tief komt het thema van het subject der moraal in volle kracht naar
voren. We zullen ons onderwerp toespitsen op Kants deugdenleer. Daar-
in treffen we een anthroponome subject-voorstelling aan: daarin gaat het
niet, om zo te zeggen, om de vraag of de mens van deugden bezeten is,
maar om het inzicht dat de mens als een subject van de morele wet
zichzelf vanuit zijn deugden te verstaan heeft. In de deugd zijn we niets
slechts het subject van een verplichting, maar tevens het subject dat tot
iets verplicht is. In een inleidende zin kunnen we stellen dat Kants fac-
turnleer ons laat zien hoe in het licht van het zedelijk bewustzijn onze
transcendentale vrijheid daadwerkelijk gerealiseerd is; op het vlak van de
deugdenleer gaat het om de vraag hoe het objectieve principe der mo-
raal een toegang tot ons subjectieve strevingsleven kan krijgen: hoe wij
gesterkt kunnen worden in de tenuitvoerlegging van onze plichten. We
zullen zien hoe dit doorwerkt in Kants beantwoording van de vraag
welke doelen het subject der moraal op grand van de zedenwet zelf
behoort te hebben: onze eigen perfectie en het geluk van anderen. Door
een analyse van de samenhang van deze deugdsplichten, deugden die
tevens plicht zijn, laten we zien hoe Kants begrip van het subject der
moraal van meet af aan onttrokken is aan de kritiek die Apel aan Kants
ethiek meent te moeten richten.

We geven een plaatsbepaling van de deugdenleer binnen Kants prak-
tische filosofie, met name tegenover de rechtsleer. De rechtsleer is ge-
richt op het recht van de mensheid in onze persoon en is daarbij betrak-
ken op de menselijke soort; de deugdenleer laat zien dat wij een verhou-
ding tot dat recht hebben. De typische deugd betekent naar onze me-
ning voor Kant uiteindelijk dat wij als individuele subjecten der moraal
het recht van de mensheid in onze persoon waardig moeten worden.

Onze inhoudelijke bespreking van de deugdenleer is overwegend op
Kants begrip van het geweten gericht. We zullen dit nog motiveren en
besluiten deze inleiding met een relativering van een actuele discussie
die de relatie van Kants filosofie met die van Adam Smith betreft.
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We zullen zien dat het geweten volgens Kant ons er toe dwingt ons-

zelf als een tweevoudige persoonlijkheid op te vatten. Het geweten is als
een rechtbank waarin we zowel aanklager als beschuldigde zijn. Bij de
Schotse filosoof Adam Smith vinden we een soortgelijke opvatting. Mo-
menteel bloeit opnieuw de discussie op of Kant een invloed heeft onder-
gaan van Smiths Theory of Moral Sentiments. Het is inderdaad opvallend
dat beiden op kennelijk verwante wijze over het geweten, de onpartijdi-
ge toeschouwer, de plaatsvervanging en de morele sympathie schrijven.
Toch bestaat er in de literatuur geen overeenstemming omtrent de ver-
houding van Smiths denken met dat van Kant. Van Erp verbindt beiden
op een inhoudelijk intrigerende manier. Zo wijst hij op het gegeven dat
ook Smith de sensus moralis opvatting van Hutcheson verwerpt; Smith
zou het belang van de goede Gesinnung nog sterker benadrukken dan
dit bij Kant het geval is en zijn gedachte van de onpartijdige toeschou-
wer dwingt tot een universaliteit zoals deze in de morele principes van
Kant geeist wordt". Volgens Fleischacker kan Kants leer van de catego-
rische imperatief opgevat warden als een poging te ontkomen aan de
problemen die Smiths begrip van de onpartijdige toeschouwer beklij-
ven". Daarentegen kan Brugmans in haar studie over Smith geen ge-
noegen nemen met Onckens these volgens welke Kants denken over het
geweten en de ethiek in het algemeen met Smiths opvattingen gelijk-
waardig zijn. Onckens analyse van het geweten bij Smith dient verwor-
pen te worden", En ook Raes" plaatst Smith veeleer tegenover Kant

3) Erp, H. van, De moraal van Adam Smith, pp. 99, 102f, 111.
4) Fleischacker, S., Philosophy in Moral Practice: Kant and Adam Smith,

pp. 252ff. Zijn stelling dat het Smith is geweest die de term onpartijdige
toeschouwer gemunt heeft, gaat ons te ver: de "arbiter (idem) integer" bij
Juvenalis, die door Kant in zijn tweede kritiek geciteerd wordt, kan volgens
ons woordenboek in die zin vertaald worden. We menen dat Kant zelf ook
in deze zin zou vertalen: een arbiter is van een iudex onderscheiden omdat
de eerste niet zoals de laatste een officiele aanstelling heeft over een ge-
schil van anderen te oordelen, d. Refl. 6565 (1762-63? 69?). Ook in MSR
VI 227 wordt de officiele reehter een iudex genoemd. Vorlander vertaalt
met "unparteiiseher Sehiedsrichter"; mocht hij bedoeld hebben hiermee
naar Wolff te verwijzen, zou hij in onze ogen met "Sehiedsmann" hebben
moeten vertalen. Zie Wolff, Chr., Grundsiuze des Natur- und Volckerrechts
§ 770.

5) Brugmans, E., Morele sensibiliteit, pp. 76-80.
6) Raes, K., De onmaeht van de wiIIende rede.
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dan dat hij poogt beiden te verbinden. Men ziet dat de meningen ver-
deeld zijn.

Wij verdedigen dat Kant het werk van Smith gelezen heeft, maar dat
dit pas na 1770 geweest is en wel in een periode waarin Kants ethische
begripsvorming al uitgekristalliseerd is. Dit doet niets af aan de moge-
lijkheid het denken van beiden te vergelijken, maar iedere these dat
Kant zijn begrippen van de onpartijdige toeschouwer etc. aan Smith
ontleend zou hebben, botst met de receptiegeschiedenis van Smiths werk
in Duitsland en Frankrijk", Burke is hier een veel aannemelijker
bron". Dat deze evenwel niet op Kants gewetensleer van invloed ge-

7) Zie de inleiding van Walther Eckstein bij zijn Duitse vertaling Theorie der
ethischen Gefiihle, pp. xxxiff, waarbij aangetekend moet worden dat Les-
sings Laokoon niet in 1763, maar eerst in 1766 verschenen is; Raphael en
Macfie corrigeren Eckstein hierin stilzwijgend. Wevermoeden dat deze
receptiegeschiedenis de reden is dat ook Lehmann in XXVII 1081, die met
graagte naar Smith verwijst, de gewetensleer van Kant niet tot die van
Smith herleidt: hij weet dat Kant ten tijde van Herders verslag, dus van
1762-64, onmogelijk het werk van Smith kon kennen. Net als Lehmann
weten ook Raphael en Maefie geen eerdere bronnnen te vermelden. Smith
ontbreekt volledig in Risehmiillers eommentaar bij de Bemerkungen en zij
laat zien hoe Kant begrippen als de morele sympathie, de plaatsvervanging
etc. via Mendelssohn aan Burke (pp. 278f, 162, 165, 172f) en Baumgarten
(p. 153) ontleent. Hieraan voegen we toe dat Herder, die het werk van
Smith kent, in zijn brief van november 1768 Kants werk wei met dat van
Burke, maar niet met dat van Smith vergelijkt; verder eonstateren we dat
aile notities waarin Kant zelf Smith noemt aile van na 1770 stammen: hij
heeft Smith kennelijk eerst in de vertaling van Rautenberg (1770) gelezen.
Dit is zeer waarsehijnlijk: in de brief van Herz van 9 juli 1771 wordt Kants
"lieveling" Smith een Engelsman genoemd; men heeft hem kennelijk pas
ontdekt, ze weten nog niet dat hij een Sehot is. Opvallend is bovendien dat
Kant in zijn Prolegomena wei naar Sehotse denkers als Reid, Oswald, Beat-
tie en Hume verwijst, maar Smith niet noemt: die is kennelijk voor zijn
eigen begripsontwikkeling niet relevant geweest. Kants latere verwijzingen
naar Smith hebben aile betrekking op The Wealth of Nations, cf. MSR VI
289 en Anthrop. VII 209 (vergelijk Natorp in VI 523 en Kiilpe in VII 362).
We hopen elders aanvullend materiaal te publiceren.

8) Meer in het bijzonder geldt dit voor het sympathiebegrip dat Kant in eerste
instantie via Mendelssohns recensie van Burke heeft leren kennen. Zie
Burke, E., A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the
Sublime and Beautiful, I, set. xviii: "The nature of this passion (i.e. sympa-
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weest kan zijn, is irrelevant: we zuilen zien dat die in oorsprong van
bijbelse aard is; de overeenkomst tussen Kant en Smith op dit punt kan
vanuit een gemeenschappelijke verwerking van de traditie begrepen
worden. We menen dat een en ander impliciet bij John Locke aanwezig
is en we hoeven niet uit te sluiten dat Smith net als Kant dit gegeven
zelfstandig verwerkt heeft. En voor wat de onpartijdige toeschouwer
betreft: Kant zelf verwijst hiervoor naar Juvenalis". Hoe dit ook precies
geweest moge zijn, zal hier verder buiten beschouwing blijven; wij rich-
ten ons op Kants vraag naar het subject der moraal.

Tot besluit van onze studie geven we in onze laatste paragraaf een
terugblik op de samenhang van de door ons onderzochte onderwerpen.

§ 4.2. Algemene beschouwing over subject-zijn

1. Subject-zijn en eenheid
In deze sectie gaat het ons om het inzicht dat Kants denken over sub-
ject-zijn veel minder vanzelfsprekend is dan vaak aangenomen wordt.
Tekenen van deze vermeende vanzelfsprekendheid vinden we in typisch
moderne uitdrukkingen als het subject; op die manier wordt ten minste
gesuggereerd dat dit subject een naief gegeven is waarover we naar

thie, W.P.) is to put us in the place of another in whatever circumstance he
is in, and to affect us in a like manner ..." en vergeIijk Mendelssohn, M.,
Philosophische Untersuchungen des Ursprungs unserer Ideen von Erhabenen
und Schonen, p. 250: "Unter dem Worte Sympathie versteht er das
Vermogen, uns an die Stelle einer andern Person zu setzen, und mit ihr zu
fuhlen, was ihr widerfahrt.' met Kant, Bemerkungen XX 36: "... so konnen
wir uns in Gedanken in die Stelle anderer setzen und damit es nicht an
Triebfedern hiezu ermangeIe so werden wir durch Sympathie von dem
Ungliike und der Gefahr anderer wie durch unser eigenes bewegt.", cf. 17,
97, 156, 162, 169; Rischmuller, p. 183.

9) KdpV V 158 = A 283. Kant citeert deze tekst oak in ReI. VI 49 en in
MSR VI 334. De toeschouwer bij Juvenalis moet een oordeel over een
afgedwongen leugen vellen; Kant interpreteert hem in de sfeer van het
recht en opponeert hem zo aan Terentius die door Burke in louter estheti-
sche zin geciteerd wordt (elegans fonnarum, spectator, cf. Burke, E., A
Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beau-
tiful, p. 24). Of Kant zeIf de Eunuches gelezen heeft, zijn we niet nagegaan.
Zeker is dat hij ander werk van Terentius gelezen heeft, cf. Nachricht II
313, Frey in II 498.
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believen kunnen beschikken en dat in een zekere doorzichtigheid ge-
kend kan worden. Daarnaast identificeert men vaak een subject als een
subject met een typisch menselijke bestaanswijze; in Kants tijd is dit zeer
ongebruikelijk en zijn eigen gedachten over de zedenwet hebben dan
ook niet op een menselijk, maar allereerst op een eindig en redelijk
subject betrekking. Binnen zijn uiteenzetting van de meest fundamentele
beginselen der moraal verwijst Kant weliswaar enkele malen naar de
mens en het menselijke, maar hij ontleent hieraan niets meer dan dat de
mens een eindig wezen met een wil en een verstand is. We zullen nog
meerdere malen betogen dat zodra de historische mens in het vizier van
Kants ethiek komt, het hem om een toepassing van zuiver a priori bere-
deneerde principes op deze mens als een subject te doen is10). Aan het
einde van het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de moderne opvat-
ting over Kant door Riedel als een filosofie van de subjectiviteit afgewe-
zen wordt. We sluiten bij hem aan met de gedachte dat het begrip sub-
ject bij Kant allereerst als wezenlijk onbepaald moet gelden; een bepa-
ling verkrijgt dit begrip eerst voor zover een context aangegeven wordt
waarbinnen dit subject geacht wordt te vigeren dan wel door een specifi-
catie van de principes die op dit subject toegepast worden.

Dit betekent per definitie dat de term subject bij Kant geen eenduidi-
ge betekenis kan hebben. Aan de hand van een korte notitie van Kant
kunnen we reeds een aantal betekenislagen van subject-zijn beschouwen.
In de moraal kunnen we ten eerste zoeken naar de hoogste principes
van zedelijkheid en ons vervolgens afvragen wat voor soort van subject
bij deze beginselen gedacht dient te worden. Daarnaast kan gevraagd
worden naar de regels volgens welke deze principes toegepast dienen te
worden; in dit beoordelende verband kan tevens gevraagd worden naar
het subject dat beoordeeld wordt. Tot slot wijst Kant op de vraag hoe
deze beginselen, met behulp waarvan we iets beoordelen, tevens als
motieven tot het stellen van een handeling begrepen kunnen worden "d.i.
worauf beruhet ihre vis movens und also ihre anwendung aufs Sub-
jekt'l'?", Voor de vraag naar het subject betekent deze derde vraag dat
een subject niet alleen als een beoordelende instantie, maar tevens als

10) Vergelijk Moral Mrongovius II XXIX 599: "... moralische Anthropologie ist
auf den Menscben angewandte Moral.", Logik Philippi XXIV 384: het gaat
om de "Bestimmung des Subjekts, die Stelle die man in der Welt ein-
nimmt.".

11) Refl. 6628 (1769-70? (64-68?», onze cursivering.
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een subjectief-handelend wezen in ogenschouw genomen dient te wor-
den. Eerst binnen deze contexten, gezichtspunten of toepassingen ver-
krijgt het subjectbegrip bij Kant een specifieke bepaaldheid. Dit wil
natuurlijk niet zeggen dat deze bepaaldheid buiten die context om als
een inzicht in het wezen of bestaan van dit subject kan gelden; om de-
zelfde reden vinden we in Kants paralogismehoofdstuk de gedachte
uitgesproken dat het "logische subject van het denken" niet tevens uitge-
geven mag worden voor het "reele subject der inherentie". Dit reele
subject is ons in geen enkele theoretische context als een inhoudelijk
inzichtelijk gegeven toegankelijk.

We wijzen daarom, zoals gezegd, het gebruik van een term als subjec-
tiviteit af. Deze term suggereert naar onze mening te zeer een inzichte-
lijkheid van inhoudelijke bepalingen die aan "het" subject zouden toeko-
men; hij suggereert een inhoudelijk weten omtrent het wezen van een
subject als zodanig dan wel een weten omtrent de mogelijkheidsvoor-
waarden waaronder een subject eerst als zodanig subject kan zijn en
pretendeert daarmee de mogelijkheid van een analyse van dit subject,
los van enige context. Naar onze mening is juist dat een pretentie waar-
van de mogelijkheid door Kant bestreden wordt. Met deze afwijzing
wordt tevens de eenheid van "het" subject geproblematiseerd. Een derge-
lijke eenheid mag niet zonder meer voorondersteld worden; er mag
geen eenheid van contexten waarbinnen een subject bereflecteerd wordt,
ondersteld worden. Om de eenheid van een subject toch aan de orde te
kunnen stellen, benoemen we haar met de term subject-zijn. We beogen
te laten zien dat voor Kant deze eenheid het resultaat van een filosofi-
sche reflectie is.

Meer in het bijzonder wordt deze gedachte duidelijk op het vlak van
een wijsgerige doordenking van de mens.

We doelen hier op de systematische wijze waarop Kant een samen-
vatting geeft van de meest fundamentele vragen waarin de menselijke
rede belang stelt: "Wat kan ik weten, wat moet ik doen, wat mag ik
hopen en wat is de mens?". Deze vragen worden achtereenvolgens be-
antwoord door de metafysica, de moraal, de religie en door de
anthropologie. "Im Grunde konnte man aber alles dieses zur Anthropo-
logie rechnen, weil sich die drei erst en Fragen auf die letzte bezie-
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hen."12

). De mens, als het subject van deze vraagstelling, dient zich van-
uit de redelijke interesse in deze vragen te verstaan en de enige inhou-
delijke bepaling van dit wezen mens is dat het een wezen is dat zich dit
soort vragen stelt. Om de vraag naar de mens te kunnen beantwoorden
moet de filosoof, aldus Kant, de bronnen van het menselijk weten, de
omvang van het mogelijke en nuttige gebruik van al ons weten en tot
slot tevens de grenzen van de menselijke rede kunnen bepalen. Deze
taak wordt reeds door de vroege Kant aan de metafysica toegeschreven.
De metafysica heeft volgens Kant in vergelijking met andere weten-
schappen het voordeel dat zij met het wezen van het menselijk verstand
verbonden is en zij moet bepalen "... ob die Aufgabe aus demjenigen,
was man wissen kann, auch bestimmt sei und welches Verhiiltnis die
Frage zu den Erfahrungsbegriffen habe, darauf sich aile unsre Urtheile
jederzeit stutzen mussen. In so fern ist die Metaphysik eine Wissen-
schaft von der Grenzen der menschlichen Vernunft ..."13). De anthropo-
logie waar Kant naar zoekt, is geen ernpirische'? maar evenmin een
anthropologie "in pragmatischer Hinsicht" 15); we zouden wellicht van
een metafysische anthropologie kunnen spreken die tot taak heeft een
zuiver redelijke en dus een a priori voorstelling van de mens te geven.
Als we even afzien van de vraag of en hoe Kant deze anthropologie
feitelijk vorm gegeven heeft, kunnen we benadrukken waarom het ons
nu eigenlijk te doen is. We menen dit het best in de vorm van een stel-
ling te kunnen formuleren: Kants metafysica vooronderstelt geen anthropo-

12) Logik IX 25, Metaphysik L2 XXVIII 533f, brief aan Staudlin 4 mei 1793.
De eerste drie vragen vinden we ook in KdrV A 805 = B 833; hier geldt
het praktische aspect van de derde vraag als de leidraad voor de beant-
woording van het theoretische facet daarvan. Op de betekenis hiervan ko-
men we nog terug.

13) Traume II 367f. Deutlichkeit II 283: "Die Metaphysik ist nichts anders als
eine Philosophie tiber die ersten Griinde unseres Erkenntnisses.". In deze
laatste omschrijving herkennen we Baumgartens Metaphysica § 1: "Meta-
physica est scientia primorum in humana cognitione principiorum.".

14) Cf. Heimsoeth, H., Transzendentale Dialektik, p. 759: aan de orde is de
mens als "Vernunftwesen tiberhaupt, ohne Bezug auf spezifisch-anthropolo-
gische Anlagen und Bedurfnissen.".

15) Cf. Lehmann, G., Kritizismus und kritisches Motiv in der Entwicklung der
Kantischen Philosophie, pp. 36n, 40. Op de pragmatische anthropologie
komen we nog uitgebreid terug.
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logie, maar mondt daarin uit'", Deze ontwikkeling vereist evenwel een
nog te ontwerpen anthropologie als pendant van de empirische fysica'"
en een dusdanig opgezette anthropologie behoort niet langer tot de
metafysica. De kritische inzet van Kants metafysische anthropologie
betreft ons inziens de eenheid van de menselijke natuur en dus precies
hetgeen volgens Lehmann'? voor de naturalistische anthropologie van
Kants tijd een vanzelfsprekendheid was. De manier waarop men van-
daag de dag de term subjectiviteit gebruikt, gaat aan Kants problernati-
sering van subject-zijn voorbij.

Onze stelling wordt indirect door een brief van Kant ondersteund.
Hij wijst er op dat hij zijn anthropologie in een "... architektonischen
Form und Anordnung dessen was in den Umfang einer Wissenschaft
gehoret ..." ontvouwen moet'". We menen dat deze architectuur hier
een zelfde status heeft als die in de methodenleer van Kants eerste
kritiek. Het verbaast ons niet dat precies in dat gedeelte de vraag naar
de grondkracht opnieuw gesteld wordt: wie een vis repraesentativa universi
voor lief neemt, heeft er geen enkel probleem mee de eenheid van een
subject te vooronderstellen. Maar wie met Kant het reduceren van onze
vermogens tot een hypothetisch aangenomen grondkracht als een econo-
misch vuistregel beschouwt, kan er geen genoegen mee nemen de een-
heid van "het" subject te vooronderstellen. De affirmatie van die eenheid
moet als het resultaat van wijsgerige reflectie op subject-zijn kunnen
gelden en dit betekent, zoals we nog zullen laten zien, dat een menselijk
subject zijn eenheid vanuit een principe te verstaan heeft.

Minstens zo belangrijk is de vraag naar de context waarbinnen het
bestaan van een dergelijke eenheid aan de orde gesteld kan worden. Die
vraag is beslissend voor de verhouding tussen ervaring en a priori in
Kants ethiek: een indeling van de bijzondere bepaling van plichten als

16) Vergelijk Heidemann, I., Prinzip und Wirklichkeit in der Kantischen Phi-
losophie, p. 249: een refleetie op de verhouding van de basisprincipes der
ethiek met de mens in zijn historisehe gestalte vereist dat een "... Entfal-
tung der Kategorien des Sittliehen im Hinblick auf die Daseinswirkliehkeit
des Mensehen zu einem offenen System praktischer oberster Satze fuhren
wilrde. Ihre Durehfiihrung wilrde eine Analytik des Mensehliehen Daseins
und eine Elementarlehre der Sinnliehkeit in anthropologiseher Sieht erwar-
ten lassen.".

17) KdrV A 849 = B 877, zie tevens § 1.2.1.
18) Lehmann, o.c., p. 37.
19) Brief aan Herz 20 oktober 1778, cursief van ons.
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menselijke plichten is volgens Kant eerst dan mogelijk "... wenn vorher
das Subjekt dieser Bestimmung (der Mensch) nach der Beschaffenheit,
mit der er wirklich ist, ..." gekend wordt?". Deze taak valt buiten de
doelsteiling van de tweede kritieki" en het mag ons inziens duidelijk
zijn dat een dergelijke bijzondere bepaling niet gegeven kan worden
zonder een beroep op de empirische anthropologie of dito psychologie te
doen. Eens te meer begrijpen we dat Kant bij de toepassing van morele
principes op de noodzaak van een door de ervaring gescherpt oordeels-
vermogen insisteert.

2. Subject-zijn, substantie en het individuele
In een kort artikel wijst Karskens op een drietal betekenislagen welke in
het subjectbegrip van de metafysica der achttiende eeuw onderscheiden
dienen te worden. Hij noemt daarbij achtereenvolgens a) een subject als
drager van eigenschappen in het algemeen, b) een subject als per defini-
tie een concreet individueel zijnde dat ofwel zelf weer een accidens is
ofwel c) een absoluut subject of substantie is. Daarnaast merkt hij op
dat een subject in betekenis a) tevens subject in betekenis b) is, maar
dat apart aangetoond dient te worden dat dit subject ook als substantie
begrepen kan worderr'", Nu is het spijtig dat Karskens geen uitlatingen
gedaan heeft over de voorwaarden waaronder of de context waarbinnen
een subject tevens als substantie aangemerkt kan worden. In het kielzog
van onze kritiek op Henrich menen we hierin te kunnen voorzien voor
wat betreft het subject van ons kennen. Kants uitspraak over dit subject
is bekend: het is de "... einfache und fur sich selbst an Inhalt ganzlich
leere Vorsteilung: Ich; von der man nicht einmal sagen kann, dass sie
ein Begriff sei, sondern ein blosses Bewusstsein, das aile Begriffe be-
gleitet. Durch dieses Ich, oder Er, oder Es (das Ding), welches denkt,
wird nun nichts weiter, als ein transzendentales Subjekt der Gedanken

20) KdpV V 8 = A 15, cursief van ons. We merken op dat Kant bier niet op
een ongekwalificeerde wijze over "bet subject" maar over bet subject van
een bepaling spreekt.

21) O.c, Lc., in de tweede kritiek is nog geen sprake van een bijzondere betrek-
king op de menselijke natuur.

22) Karskens, M., Subject en ik-ervaring, p. 33. We nemen deze analyse over
en merken op dat in deze verhouding tussen subject en substantie bij Kant
in feite diens kritiek op bet ontologisch godsbewijs schuil gaat. Daarenbo-
ven merken we op dat Karskens' indeling geen beroep op een typisch men-
selijke wijze van subject-zijn doet.
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vorgestellt = x, welches nur durch die Gedanken, die seine Pradikate
sind, erkannt wird ..."23). We zien hier kortom een subjectvoorstelling
die we met Karskens'? in elk geval tot de tweede door hem onder-
scheid en soort kunnen rekenen: een concreet individueel zijnde waarvan
evenwel niet vaststaat dat het tevens een absoluut subiectum substantiale
is. De rationele psychologie kan dit laatste inderdaad niet aantonen; dit
wil echter niet zeggen dat hiermee het laatste woord gevallen is. We
hebben immers in onze bespreking van de rationele psychologie in zowel
het verslag Metaphysik L] als in de eerste kritiek laten zien hoe we in
het licht van de morele wet tot een dergelijke substantie-erkenning kun-
nen komerr'". In zijn zedelijk zelfbewustzijn kan een subject zich als
substantie verstaan"? zoals zijn bewustzijn van de morele vrijheid of
libertas absoluta de werkelijkheid van de transcendentale vrijheid bewijst.
Zo blijkt de ethiek de context te vormen waarbinnen de vraag naar de
eenheid van het menselijke subject-zijn beantwoord dient te worden.

Natuurlijk is hiermee niet gezegd dat het subject als substantie nu
eveneens in inhoudelijke en theoretische zin gekend zou worden. Kant
zou dit laatste altijd blijven ontkennen, maar nochtans volhouden aan de
gedachte dat een praktisch ik in zijn bewustzijn van de zedenwet zich
zijn existentie onmiddellijk bewust is2

7). De zekerheid van dit bewust-
zijn kan met een bewijs kat anthropon, maar niet met een bewijs kat
aletheian vergeleken worden?", lets kat anthropon bewijzen wil zeggen:
"... hinreichend furs Subjekt, aber nur in praktische Absicht ...'129). Een
bewijs kat aletheian wordt door Kant als een onmogelijkheid beschouwd
omdat we geen theoretische toegang tot de dingen in zich hebberr'".

23) KdrV A 345f = B 404.
24) Karskens, o.c., pp. 35f.
25) Zie § 3.2.6 in verband met Henrich.
26) KdpV V 132£ = A 239: het postulaat van de onsterfelijkheid maakt het

mogelijk "... den psychologischen Begriff eines letzten Subjekts, welcher der
Seele im Selbstbewusstsein notwendig beigelegt wird, zur realen Vorstel-
lung einer Substanz zu erganzen ..", maar de praktische rede moet dit
postulaat in overeenstemming met de zedenwet geven.

27) Zie § 1.2.1. Dit lijkt ons te impliceren dat Karskens' kritiek op Moors aan
diens bedoeling voorbij gaat. Vergelijk Moors, Gestalten van het ik bij
Kant, pp. 20f.

28) KdrV A 739 = B 767.
29) Refl. 6428 (1790-95).
30) ReI. VI 65n, Fortschritte XX 306, Logik Do/uta Wundlacken XXIV 782.
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Maar een dergelijk bewijs is voar het praktische kennen niet nodig. De
mogelijkheid vanuit het zedelijk bewustzijn een subject als substantie te
kunnen begrijpen, kan als de meerwaarde van de praktische filosofie ten
opzichte van de theoretische wijsbegeerte gelden.

Nu we een toegang tot een subject als subs tan tie gevonden hebben, is
het mogelijk de vraag te stellen of deze substantie van individuele aard
is. De pointe van Kants farmulering in het paralogismehoofdstuk, waar
hij het transcendentale subject van het den ken als een Ich, Er, Es of als
"x" aanduidt, is juist dat het individuele van dit subject niet met een per-
soonlijk voornaamwoard aangeduid kan worden omdat het een alge-
meen begrip zonder bepaalde betekenis is: "Das Ich, das allgemeine
Correlat der Apperception und selbst bloss ein Gedanke, bezeichnet als
ein blosses Vorwort ein Ding von unbestimmter Bedeutung, namlich das
Subject aller Pradicate, ohne irgend eine Bedingung, die diese Vorstel-
lung des Subjects von dem eines Etwas uberhaupt unterschiede, also
Substanz, von der Man, was sie sei, durch diesen Ausdruck keinen Be-
griff hat.", zo zegt Kant het in een relatief onbekend gebleven tekst'",
Franks tegen onder anderen Heidegger gerichte polemiek is voor ons in
dit verband van belang; aangezien we zijn conclusie interessant achten,
zullen niet ingaan op de eventuele juistheid van zijn Heidegger-duiding.
"Mit Dasein bezeichnet er (= Heidegger, W.P.) dasjenige Seiende, des-
sen Auszeichnung es ist, sich hinsichtlich seines eigenen Seins fraglich zu
sein."?', Dasein is een zijnde dat het in zijn zijn om dit zijn zelf gaat
en Frank voegt hier aan toe dat dit zijnde dus de structuur van een
verhouding met zich heeft. Frank krijgt pas echt problemen naar aanlei-
ding van Heideggers begrip Iemeinigkeit als aanduiding van het zelf-zijn
en het individuele van Dasein dat altijd in het uitspreken van een per-
soonlijk voornaamwoord besloten zou Iiggen?'. Welnu, volgens Frank
is er op het vlak van het ik-zeggen nog geen sprake van individualiteit:

31) MAN IV 542f, cursief van ons.
32) Frank, M., Die Unhintergehbarkeit VOIl Individualitat, p. 21.
33) Heidegger, M., Sein und Zeit, p. 42: "Das Sein, darum es diesem Seienden

in seinem Sein geht, ist je meines. Dasein ist daher nie ontologisch zu
fassen als Fall und Exemplar einer Gattung von Seiendem als Vorhande-
nem. Dieses Seienden ist sein Sein >gleichgiiltig<, genau besehen, es
> ist < so, dass ibm sein Sein weder gleichgiiltig noch ungleichgiiltig sein
kann. Das Ansprechen von Dasein muss gemass dem Charakter der Iemei-
nigkeit dieses Seienden stets das Persollaipronomen mitsagen: > ich bin <,
>du bist < .", zijn cursivering.
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"Mit > ich< verweist ein jeder auf sich selbst als auf ein subjektiv Seien-
des (irn Unterschied zu einem Vorhandenen), nicht aber notwendig auf
sich als ein einzigartiges Subjekt.'?", We kunnen stellen dat bij Heideg-
ger een verwarring van het subjectieve en individuele met het persoonlij-
ke plaatsvindt. lets soortgelijks vinden we binnen Heideggers interpreta-
tie van Kants praktische wijsbegeerte: "Sie (de persoonlijkheid, W.P.)
macht den Menschen zu einem vernunftigen und zugleich der Zurech-
nung fahigen Wesen. Ein Wesen, dem etwas zugerechnet werden kann,
muss in sich fur sich selbst verantwortlich sein konnen. Das Wesen der
Person, die Personlichkeit, besteht in der Selbstverantwortlichkeu'". De-
ze formulering doet de vraag ontstaan of en zo ja, in hoever, de zelfbe-
trekking van Dasein de zelfbetrekking van de morele persoonlijkheid
dragen kan. De beantwoording van deze vraag gaat het bestek van deze
studie ver te buiten en we citeren Frank en Heidegger hier aIleen ter
illustratie van de gedachte dat het individuele en het persoonlijke zorg-
vuldig onderscheiden dienen te worden. In elk geval, en daarom is het
ons te doen, moet de vraag gesteld worden waar het typisch individuele
van een subject naar voren treedt en welke rol dit eventueel in de prak-
tische filosofie kan spelen.

Zeker is dat met het individuele van een praktisch subject dat zich
als substantie begrijpt een moment van onherleidbare zelfstandigheid
gegeven is36).Op dit vlak wordt het individuele niet als een antwoord
op een vraag naar een principium individuationis opgevat, maar begrepen
als precies de niet verder analyseerbare aanduiding van een zelfstandig
bestaan. Men kan dit individuele eigenlijk slechts aanwijzen; dit bete-
kent evenwel niet dat hier van iets subjectiefs sprake is: het substantiele
bestaan wordt in het licht van de morele wet beschouwd en dus als iets
objectiefs.

Maar ook de vraag naar een individuerend beginsel voor subject-zijn
moet gesteld worden. Hiervoor wijzen we op het door ons al eerder
besproken begrip van het leven als een geheel. De ordening van onze
maxirnen geldt als de hoogste bepaling van het leven dat we willen lei-
den. Op het vlak van deze ordening speelt naar onze mening het typisch

34) Frank, o.c., p. 23.
35) Heidegger, M., Yom Wesen der menschlichen Freiheit, p. 262. Wij steUen

dat bij Kant het zelf-karakter van de persoon veeleer bepaald wordt door
de betekenis die iemand aan de zedenwet in zijn leven toekent.

36) Karskens, M., Onbeheerst of onbeheersboart, p. 9.
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individuele. Dit individuele is aanwijsbaar als het stellen van de volstrek-
te bijzonderheid van onze eigen levenswijze krachtens onze eigen vrije
daad. Het mag duidelijk zijn dat in deze ordening van maximen ook de
nodige rnateriele bepalingsgronden van onze willekeur besloten liggen;
we hoeven niet uit te sluiten dat iemand aan dergelijke maximen een
hogere plaats dan aan de zedenwet toekent. Dat heeft geen consequen-
ties voor het individuele van een dergeJijke mens, maar weI voor zowel
de morele waardering voor diens leven als voor diens identiteit. De identi-
teit en het individuele van een zijnde vallen niet samen: ook na verlies
van zijn identiteit kan een zijnde nog steeds een individueel zijnde zijn.
Maar een dergelijk zijnde kan in elk geval niet als een autonoom wezen
opgevat worden en het leven daarvan kan niet als een geheel begrepen
worden. Dit wordt duidelijker als we het geval beschouwen van iemand
die zijn streven naar geluk hoger acht dan de morele wet. In dat geluks-
streven wordt hij afhankelijk van hetgeen hem feitelijk aan geluk zal
toevallen; zijn zelfverstaan wordt nu tevens van het toeval afhankelijk.
Zo deze mens al een eenheid in zijn leven kan vinden, is dat de eenheid
van een aggregaat en niet die van een systeem. Een dergelijke mens is
natuurlijk wel een persoon, maar hij vermag zijn identiteit niet zelf te
bepalen. Wij verdedigen de these dat de eenheid in ons leven eerst
krachtens de formele zedenwet begrepen kan worden. Kant laat zien
hoe onze persoonlijke identiteit onafhankelijk van het ons feitelijk toe-
vallende geluk gedacht kan worden.

Tegenover elk nastreven van geluk bestaat in de tevredenheid met
zichzelf een moment van persoonlijke identiteit. Deze vorm van tevre-
denheid is een analogon van geluk en bestaat in een negatief welgeval-
len in onze existentie: we weten ons niet langer behoeftig te zijn?',
Puur door het afzien van onze behoeften kunnen we ons bestaan als
moreel wezen respecteren en in die zin zijn we een imperium in semetip-
sum/". In deze tevredenheid zijn we niet alleen onafhankelijk van het
feitelijk geluk dat ons al dan niet ten deel zal vallen, maar in haar vin-

37) KdpV V 117 == A 211. Absolute tevredenheid of acquiescentia is voor de
mens onmogelijk, cf. Anthrop. VII 234. De mens kan wei tevreden zijn,
maar aileen God is als zelfgenoegzaamheid, sibi ipsi sufficiens, te verstaan.
Vergelijk Praktische Philosophie Powalski XXVII 165, Metaphysik L/
XXVIII 324, Metaphysik L2 XXVII 608.

38) MST VI 407, Metaphysik L/ XXVIII 256, Metaphysik L2 XXVIII 589f.
Baumgarten, Metaphysica § 730.
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den we ook ooze identiteit en een bestendig bestaan als moreel subject
in de wereld. De eenheid van ons leven is slechts op grond van de ze-
denwet denkbaar'". Een soortgelijke gedachte vinden we in een notitie
van Kant: "Das erste, was der Mensch tun muss ist dass er die Freiheit
unter Gesetze der Einheit bringt, denn ohne dieses ist sein Tun und
Lassen lauter Verwirrung."?', Forschner voegt hier aan toe dat degene
die dit niet doet "... dauerndem Wandel (unterliegt), in sich zerrissen,
schwankend, fremdbestimmt, keine bestimmte Person in ihrer Geschich-
te (ist) ..."41). Wanneer we, aldus Forschner, iemand moreel noemen,
hebben we een eenheid van zijn wil op het oog die zich in al zijn hande-
lingen en gedragingen uitdrukt: een bewaren van de eigen identiteit als
een vrij wezen en wel in alles wat men doer'". We zouden in dit ver-
band van een numerieke identiteit'" kunnen spreken. Deze identiteit,
welke ontstaat omdat we aan de zedenwet de hoogste plaats in de orde-
ning van ooze maximen toekennen, verleent aan ons leven een kwalita-
tieve eenheid die vergelijkbaar is met de eenheid van het thema in een
toneelstuk of in een fabel'".

In onze volgende sectie zullen we enkele achtergronden van het per-
soonsbegrip belichten.

39) KdpV V 98 = A 177: "Denn das Sinnenleben hat in Ansehung des intel-
ligibelen Bewusstseins seines Daseins (der Freiheit) absolute Einheit eines
Phanomens, welches, sofern es bloss Erscheinungen von der Gesinnung,
die das moralisehe Gesetz angeht, (von dem Charakter) enthalt, nieht naeh
der Naturnotwendigkeit, die ihm als Erscheinung zukommt, sondern nach
der absoluten Spontaneitat der Freiheit beurteilt werden muss.", cf. V 65 =
A 115.

40) Refl. 7202 (1780-89), p. 280, rr. 21-23.
41) Forsehner, M., Moralitat und Gluekseligkeit in Kants Reflexionen, p. 358.
42) Forsehner, o.c., p. 359. Zonder dat hij er naar verwijst, vinden we deze

gedaehte in een van Kants notities onder het opsehrift "Das Ich", Refl. 5646
(1785-88 (71-89?»: op grond van versehijningen van de innerlijke dan weI
de uitwendige zin kan niemand zich "... als das identisehe Selbst ansehen, ...
BIos in Ansehung der Moralitaet, ... wird das Ganze unserer Handlungen
wie Einheit angesehen ...".

43) Zie o.a. KdrV A 107, A 344 = B 402, A 361, A 365, B 408.
44) Vergelijk KdrV B 114.
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3. Eripitur persona manet res'"
Deze uitdrukking van Lucretius toont ons de herkomst van het begrip
persoon: het toneelspel waarin de spelers een masker droegen als uit-
drukking van hun ro1. Wanneer zijn masker afgenomen wordt, kan de
speler zijn rol niet langer spelen en in die zin is hij een ding dat niet
langer actief in het spel betrokken is. In de moderne tijd wordt de na-
druk als het ware op de regels van het spel gelegd; de onderscheiding
tussen personen en dingen wordt in de sfeer van het recht getrokken. Zo
vat Locke de uitdrukking persoon op als een [orensische term'" en
Wolff begrijpt een persoon nog veel directer als subject van verplich-
tingen en rechten'", zaken zijn voor Wolff middelen die door personen
gebruikt mogen worden. Kants formulering van de praktische imperatief
sluit hierbij aan. Wie een andere persoon slechts als middel gebruikt,
gaat in tegen het recht des mensen'", We beogen geen uiteenzetting
over de aanzienlijke verschillen tussen deze denkers te geven; voor ons
is slechts relevant dat zij het persoonsbegrip allen in de sfeer van de wet
of het recht localiseren. Hierin zien we de dubbelzinnigheid van ius dat
in het Latijn zowel wet als recht betekent.

Het enkele feit dat iemand subject van recht is, is voor Kant niet
voldoende reden over een morele persoon te spreken; recht is voor hem
dwingend recht. In het recht kan het nakomen van verplichtingen afge-
dwongen worden; het typisch marele komt volgens Kant eerst naar vo-
ren in onze verhouding tot het recht: niet plichtmatig, maar uit plicht
handelen. In de achting voor het recht overstijgen we hetgeen we aan

45) Volgens Kiilpe in VII 360 gaat deze uitdrukking terug op Lucretius, De
rerum natura, III, 58.

46) Locke, J., An Essay concerning Human Understanding, Bk. II, Ch. XXVII,
§ 26: "Where-ever a Man finds, what he calls himself, there I think another
may say is the same Person. It is a Forensick Term appropriating Actions
and their Merit; and so belongs only to intelligent Agents capable of Law,
and Happiness and Misery.".

47) Wolff, Chr., Grundsiitze des Natur- und Volckerrechts § 96: "Der Mensch ist
ein sittliche Person (persona moralis), in so weit er als das Subject von
gewissen Verbindlichkeiten und von gewissen Rechten angesehen wird.".
Een zaak (res) is voor Wolff elk ding (ens omne) dat voor ons nuttig is
voor de instandhouding van ons leven, dat ons genoegen schept of ons
gemak dient, cf. § 12l.

48) GMS IV 429f; MST VI 434-436.
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anderen verschuldigd zijn?'. Deze verhouding tot het recht is als het
ware een innerlijk ijkpunt voor de morele aard van een persoon.

Kant gebruikt wel de term karakter voor het typisch morele van een
persoon. We hebben niet zozeer een karakter, maar we verwerven het:
It ••• die Grundung eines Charakters ... ist absolute Einheit des inneren
Prinzips des Lebenswandelns uberhaupt."?'. Het minimale dat we van
een redelijke mens mogen eisen, is dat hij een karakter heeft; Kants
uitwerking van deze gedachte laat opnieuw het belang van het rechtsbe-
grip voor zijn filosofie zien. De enige manier waarop we kunnen bewij-
zen een karakter te hebben, bestaat volgens Kant in de waarachtigheid
of veracitas tegenover onszelf en tegenover anderen; dit bewijs bestaat
dus in het voldoen aan een rechtsplicht?'. Dit minimum dat we van
een redelijke mens mogen eisen, is tevens een maximum aan innerlijke
waarde: een bepaald karakter te hebberr'". We menen dat onze morele
verantwoordelijkheid betrekking heeft op de bepaalde aard van ons
karakter: de manier waarop we ons leven inrichten en waarop we ons
tot het recht verhouden. Een karakter is niet hetzelfde als een tempera-
menr'"; een karakter bestaat volgens Kant in de praktische consequen-
te denkwijze volgens onveranderlijke maximerr'? waarmee aan het zin-
lijk waarneembare leven een absolute eenheid verleend wordt'", We
menen dat dit leven kennelijk a priori in de vorm van een objectiviteit en
dus vanuit transcendentaal gezichtspunt voorgesteld wordt.

De mens behoort dus een karakter te hebben en dat geldt 66k voor
de beroepscrimineel. Hier speelt hetzelfde probleem als op het vlak van
het leven als een geheel. We hebben al geconcludeerd dat de beroepscri-

49) MST VI 390f.
50) Anthrop. VII 294f, cursief van ons.
51) Zie § 2.4.
52) Anthrop. VII 295.
53) GMS IV 393.
54) KdpV V 152 = A 271; Piidagogik IX 481.
55) KdpV V 99 = A 177. Het karakter wordt hier bedoeld in de zin waarin

een empirisch van een transcendentaal karakter onderscheiden wordt, zie
KdrV A 539 = B 567, met het oog op een toerekening, cf. KdpV V 98 =

A 175. In theoretische zin is het intelligibele karakter "Nournenon im nega-
tiven Verstande"; derhalve geen inhoudelijk kenbaar gegeven en slechts
aanwezig in hetgeen het doet: het vormt het empirisch karakter. Zie Heirn-
soeth, H., Freiheit und Charakter, pp. 298f, 301.
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mineel volgens Kant geen aanspraak op gelukwaardigheid kan ma-
kerr'", Zeker is dat de professionele inbreker een karakter heeft; ooit
heeft hij immers besloten minstens een maxime boven de wet te stellen:
hij mag stelen. Maar, en dat is onze these, voor ons kan zijn karakter
niet samenvallen met zijn leven als een geheel. De inhoudelijke vervul-
ling van zijn leven welke afhankelijk is van zijn maxime te mogen stelen,
kan hij zelf niet in substantiele zin verstaan: dat deel van zijn leven dat
hij boven de wet gesteld heeft, wordt door zinlijke neigingen bepaald en
daarin is hij geen autonoom wezen. Wat hem als inbreker ten deel zal
vallen, kan hij zichzelf niet in morele objectiviteit toerekenen. Een ander
kan daarentegen hem op grond van de morele wet veroordelen en dit
betekent eigenlijk dat de inbreker geen moreel zelfbewustzijn heeft. Hij
kan weI een consequent leven Ieiderr'" en dus een karakter hebben;
naar de inhoud van dit leven genomen ontbreekt daaraan een sustanti-
ele morele eenheid: zijn leven is immers afhankelijk gemaakt van het
eventuele succes dat hem als inbreker ten deel zal vallen. Zijn zelfbesef
is niet dat van een autonoom wezen.

Op het vlak van persoon-zijn en het karakter gaat het derhalve altijd
ook om praktische zelfkennis; het eerste gebod dat Kant in de sfeer van
de plichten tegenover onszelf aan de orde stelt, is dat van zelfkennis:
"Erkenne (erforsche, ergrunde) dich selbst'f'". We moeten een onpar-
tijdig oordeel over onze motieven geven en door dit gebod worden we
naar de fundering van ons karakter verwezen. In deze zin heeft Kant
ooit geschreven: "Erkenne dich selbst moralisch erfosche dich selbst was
du fur ein Mensch nach deiner moralischen qualitat bist lege die Maske
in der Theatervorstellung ab und siehe ob du nicht vielleicht Ursache
habest dich zu hassen ja wohl zu verachten.f'". Ret masker dat we dra-
gen, het karakter dat we hebben, kan onze eigen te beoordelen persoon
voor onszelf als beoordelende persoon verhullen'", zodat we onze au-
tonomie niet inzien en geen zuiver moreel oordeel over onszelf vellen,

56) § 2.5.4.
57) Maar aUeen op een bepaalde plaats en gedurende een bepaalde tijd, anders

valt hij door de mand.
58) MST VI 441; Vorarbeiten MST XXIII 402; OP XXI 134.
59) Vorarbeiten MST XXIII 403.
60) Sommer, M., Die Selbsterhaltung der Vemunft, p. 190; Identitiu im Ubergang:

Kant, pp. 85f.



306
Daarom geldt onverbiddelijk: eripitur persona manet res'", Om aan on-
ze plichten te kunnen voldoen, is zelfkennis vereist en juist daarom kan
zelfkennis een plicht tegenover onszelf zijn.

Kant is er niet blind voor dat het zeer moeilijk kan zijn te begrijpen
welke maximen we eigenlijk aanhangen. Hij verhaalt ergens?" over de
liefde van de adelijke heer Leopold von Dessau voor de uit een lagere
stand voortkomende apothekersdochter Annelise Fose, Von Dessau gaf
zijn maatschappelijke stand op toen hij, na enige tijd van zijn door her-
inneringen aan haar geteisterde gemoed, haar opnieuw opzocht en huw-
de. De pijn van zijn verbeelding over Annelise kon slechts door een
huwelijk geheeld worden'". Von Dessau wist kennelijk niet dat zijn
maxime gelukkig te worden voor hem belangrijker was dan het behou-
den van zijn stand. Dit toont de noodzaak van praktische zelfkennis. Ten
tweede blijkt nog eens dat het Kant in zijn praktische filosofie niet gaat
om de publiekelijk gehuldigde moraal en maatschappelijke ordening:
von Dessau en Fose gingen daar juist tegen in. Zij gaven voorrang aan
hun waarachtigheid, een notie die zij aan hun rechtsbegrip ontleenden.

We zien dus hoe een persoon krachtens de morele wet in zijn karak-
ter zijn substantiele eenheid uitdrukt; deze eenheid is in objectieve zin
mogelijk omdat deze persoon zich als wetgever verstaat en de zedenwet
als zijn hoogste principe opvat. In de volgende sectie zullen we beschou-
wen hoe op theoretische wijze de eenheid van het kennissubject gedacht
kan worden.

4. Architectonica en teleologie
In het vorige hoofdstuk hebben we laten zien hoe Kant op de vraag
"Kann ich mich als Seele denken?" een zuiver praktisch antwoord geeft;
in dit verband gaat het ons evenwel om hetgeen op theoretische wijze in
deze probleemstelling besloten ligt.

61) Anthrop. VII 180; OP XXI 142. In Vorarbeiten MSR XXIII 267 staat zelfs:
"eripitur persona manet res im Tode.".

62) Anthrop. VII 180.
63) We menen dat achter dit verhaal Kants vroege opvatting over vrouwen als

wezens die mannen tot moraliteit kunnen drijven schuilgaat. Die opvatting
is gevormd tegen de achtergrond van Richardsons Pamela en Clarissa en
Fieldings Jonathan Wild. Zie het commentaar van Rischmuller bij de Be-
merkungen, pp. 137ff; haar analyse is een revolutionaire relative ring van de
invloed die Kant van Rousseau ondergaan heeft.
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De ziel is voor Kant in wezen een ervaringsbegrip; de rationele psy-
chologie heeft, zoals we gezien hebben, tot taak te bepalen wat we over
dit begrip a priori kunnen weten. Willen we de eigenschappen van een
denkend wezen, de ziel, bepalen, dan zullen we ons op de ervaring moe-
ten beroepen en dan kunnen we slechts dat van de ziel kennen dat ons
op een of andere wijze in de zinlijke aanschouwing gegeven is. Dit empi-
rische zielsbegrip kan als zodanig niet de systematische eenheid van aile
aanschouwingen in de innerlijke zin verklaren: de innerlijke zin bevat
slechts een na-elkaar van verschijningen. Toch kunnen we aan de een-
heid van de innerlijke zin een voorstelling van de empirische eenheid van
al ons denken ontlenen. Dit vormt als het ware het materiaal vanwaaruit
de rede zich de voorstelling van de ziel als een regulatieve idee vormt. De
rede kan zich deze empirische eenheid op onvoorwaardelijke en oor-
spronkelijke wijze voorstellen: onvoorwaardelijk voor zover deze eenheid
niet gedacht wordt als resulterend uit een voorafgaande reeks van voor-
waarden waaronder de ziel empirisch gekend kan worden, en oorspron-
kelijk voor zover dit zielsbegrip Iouter en aileen een voorstelling van de
rede zelf is. Ret betreft hier de gedachte aan "... einer einfachen Sub-
stanz, die sich selbst unwandelbar (personlich identisch), mit anderen
wirklichen Dingen ausser ihr in Gemeinschaft stehe; mit einem Worte:
von einer einfachen selbstandigen Intelligenz."?", Niet op een constitu-
tieve, maar op een zuiver regulatieve wijze verleent deze idee een syste-
matische eenheid aan de rede voor zover deze rede betrokken is in elk
empirisch kennen en ervaren. Over de grenzen van elke mogelijke erva-
ring heen weet de rede haar systematische eenheid te bewaren door
elke empirische ervaring te betrekken op het principe van haar eigen
redelijke voorsteiling van eenheid. Dit principe is van objectieve aard, zij
het dat het dit op een onbepaalde wijze is; Kant spreekt wel van een
principium vagum'". De rede kan aan deze systematische eenheids-
voorstelling een regulatieve betekenis toekennen, maar kan er tevens

64) KdrV A 682 = B 710. De toevoeging personlich identisch kan minstens in
drieerlei zin geinterpreteerd worden: als aanduiding van iets dat Kant
reeds in zijn praktische filosofie gevonden heeft, als vooruitwijzing naar een
nog thematisch uit te werken praktische filosofie en tot slot kunnen we het
persoonlijke verbinden met de persona of het masker in de zin van de rot
die dit idee binnen ons kennen speelt. Een dergelijk theoretisch gebruik
van het persoonsbegrip vinden we tevens in Anthrop. VII 127.

65) KdrV A 680 = B 708, cf. A 663 = B 691.
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niet om heen aan deze idee een voorwerp, dat in geen enkele ervaring
aangetroffen kan worden, te verbinden. Dit voorwerp, de redelijke ziel,
kan slechts problema tisch, in de zin van een als-oj, aangenomen wor-
den'", Onze redelijke voorstelling van de ziel is als een focus imagina-
nus, "... d.i. ein Punkt ..., aus welchem die Verstandsbegriffe wirklich
nicht ausgehen, indem er ganz ausserhalb den Grenzen moglicher Er-
fahrung liegt, dennoch dazu dient, ihnen die grosste Einheit neben der
grossten Ausbreitung zu verschaffen."'", Kant spreekt in dit verband
ook wel van een geprojecteerde eenheid'" die we niet mogen vooronder-
steIlen, maar als een probleem en als een opgave dienen te verstaan.

Het regulatieve gebruik van de idee der ziel kan als een bemiddeling
tussen ervaring en a priori opgevat worden en wel voor zover zij de a
priori voorstelling van een wezen is dat zich over de grenzen van alle
mogelijke ervaring, en dus over de grenzen van aIle feitelijke ervaring,
heen hypothetischerwijs als een puur geestelijke en enkeivoudige sub-
stan tie of Intelligenz begrijpt. Met deze enkelvoudigheid verbindt Kant
het door ons in het vorige hoofdstuk besproken thema van de grond-
kracht. AIle vermogens en krachten van een subject dienen z6 opgevat te
worden, dat ze geacht kunnen worden te resulteren uit een enkele
grondkracht'". Op die manier stellen we ons de enkelvoudigheid van
de "Intelligenz" voor als het schema van het regulatieve principe der ziel,
maar we mogen dit niet zo opvatten dat daarmee tevens de werkelijke
grond van alle eigenschappen van de ziel begrepen zou zijn; die eigen-
schappen zouden in principe geheel andere, ons onbekende, gronden
kunnen hebben?". Het zoeken naar een grondkracht heeft voor Kant
zeker niet alleen een methodische zin, het is voor hem meer dan slechts
een economisch 71) principe: de regulatieve idee is een uit de eigen na-
tuur van de rede voortspruitende opgave welke op de systematische volle-
digheid van al ons weten gericht is. Net als de andere regulatieve ideeen
dient de idee der ziel "... zur Befolgung des empirischen Gebrauchs der
Vernunft ..., denen der letztere nur gleichsam asymptotisch, d.i. bloss

66) KdrV A 681 = B 709.
67) KdrV A 644 = B 673.
68) KdrV A 647 = B 675.
69) KdrV A 682 = B 710.
70) KdrV A 683 = B 711, cf. A 681 = B 709.
71) KdrV A 651 = B 679, A 653 = B 681.
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annaherend folgen kann, ohne sie jemals zu erreichen ...'172). Derhalve
kan nimmer een transcendentale deductie van de ideeen gegeven wor-
den; deze ideeen kunnen nimmer direct op voorwerpen in de ervaring
betrokken worden. Aan de regulatieve functie van de ideeen wordt dus
geen afbreuk gedaan.

In theoretisch-speculatieve zin blijft de gedachte van een grondkracht
problematisch en heeft zij aIleen een regulatieve functie. Maar nochtans
is zij een voorstelling van de rede zelf; dit idee dringt zich op een onont-
koombare wijze aan de rede op als een probleem voor de rede. Juist
omdat de rede op niets anders dan op zichzelf gericht is'", bestaat het
gevaar van de natuurlijke dialektiek. We kunnen wel inzien hoe we aan
deze dialektiek een eigen plaats vermogen toe te kennen, maar aan haar
probleemstelling valt niet te ontkomen: het gaat hier om vragen van de
rede zelf.

Dit heeft gevolgen voor Kants eigen filosofie: de wijze waarop hij
subject-zijn in wijsgerige zin verstaat, komt neer op een zich zelf ver-
staan van de rede uit haar eigen vraagstelling. We kunnen hier denken
aan een passage uit het gedeelte over de rationele psychologie in de
eerste kritiek. Daarin zegt Kant dat het " ... Ich denke ... der alleinige
Text der rationalen Psychologie (ist), aus welchem sie ihre ganze Weis-
heit auswickeln soll.,,74). De pointe hiervan ligt in de gedachte dat deze
psychologie het kennissubject vanuit het hoogste principe dat aan de
mogelijkheid van het kennen ten grondslag ligt, dient te begrijpen. Op
het vlak van de zuivere rede betekent dit, dat de vraagstelling die aan de
rede eigen is niet slechts beslist over hetgeen we onder een redelijk
subject-zijn te verstaan hebben, maar tevens uitsluitsel geeft over de
eigen systematiek van de filosofie.

Deze gedachte hebben we eerder aan de orde gesteld in verband met
het gedeelte over de kanon in de eerste kritiek, Gueroult spreekt in dit
verband over een innerlijke teleologie'". De aard van deze teleologie
heeft een verband met het begrip van een grondkracht die wellicht als de
ons onbekende wortel van onze zinlijkheid en ons verstand opgevat kan
worderr". Ons menselijk kennen is een kennen op grand van hetgeen

72) KdrV A 663 = B 691, cursief van ons.
73) KdrV A 680 = B 708.
74) KdrV A 343 = B 4Ol.
75) § 2.5.3.
76) KdrV A 15 = B 29.
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ons gegeven is dan wel een kennen op grond van hetgeen vanuit princi-
pes gekend kan worden. De structuur van het wijsgerig kennen heeft
derhalve een direct verband met de wijze waarop deze kenvermogens
onderling samenhangen. Nu is bekend dat Kant in zijn gedeelte over de
Architektonik de hypothetische formulering van een grondkracht die
"wellicht" aan de andere vermogens ten grondslag zou liggen, laat verval-
len: de Architektonik vertrekt vanuit het punt "... wo sich die allgemeine
Wurzel unserer Erkenntniskraft teilt und zwei Starnme auswirft, deren
einer Vernunft ist."?". Toch moeten we er op wijzen dat deze gedachte
niet zo begrepen kan worden als zou Kant het problematische karakter
van de grondkracht-gedachte hiermee opgeven. Deze passage bevindt
zich in de architectonica als een onderdeel van de methodenleer welke
als een stelsel van hypothetische imperatieven opgevat moet worden
zoals de architectonica zelf als de Kunst der Systeme aan dergelijke impe-
ratieven verbonden blijft?". Henrich wijst er op dat Kants formulering
met het "vielleicht" slechts de mogelijkheid van een dergelijke grond-
kracht aangeeft zonder dat er een red en gegeven wordt het bestaan
daarvan aan te nemen?": subjectiviteit, deze term is van Henrich,
wordt door meerdere, van elkaar onafhankelijke, factoren bepaald'?',
In hun onderling verband vormen deze vermogens de eenheid van een
structuur waarbinnen het kennen eerst mogelijk wordt, aldus Henrich;
deze vermogens zijn aile noodzakelijk voor de mogelijkheid van ons
kennen, maar hun bestaan kan niet uit de aanwezigheid van andere
vermogens gededuceerd worden'". Henrich spreekt van een inner sub-
jektive Teleologie. Het teleologische moment betreft de samenhang van de
kenvermogens welke zich volgens Henrich slechts vanuit hun doelmatige
ordening laat begrijpen, het innersubjektive moment bestaat in de ge-
dachte dat deze doelmatigheid niet enig gegeven voorwerp betreft. De
vraag naar de grondkracht betreft niet de structuur der subjectiviteit, zo
merkt Henrich op, maar de voorwaarden tot de mogelijkheid van een
dergelijke structuur'",

77) KdrV A 835 = B 863, het verschil met de eerdere formulering betreft niet
aileen het ontbreken van een hypothetische element, maar tevens hetgeen
als grondkracht aangeduid wordt: de rede in plaats van het verstand.

78) § 2.5.l.
79) Henrich, D., Subjektivitat, p. 3l.
80) Henrich, o.c., p. 33.
81) Henrich, o.c., p. 44.
82) Henrich, o.c., p. 45.
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We menen hier enige relativering te moeten aanbrengen: Henrichs
analyse is ons inziens juist voor zover zij beperkt is tot de voorstelling
van de ziel en een grondkracht als een regulatieve idee. Men mag deze
voorstelling van zaken naar onze mening echter niet betrekken op de
vraag naar de mogelijkheidsvoorwaarden tot synthetische a priori ken-
nis; want die vraag kan aileen in de vorm van een post-res reflectie op
een alteriteit beantwoord worden, waarmee juist het innersubjektive ver-
dwijnt. Onder deze restrictie men en we dat Henrich Kants gedachten-
gang over het overige juist weergeeft. Maar hij kan uiteindelijk geen
genoegen nemen met Kants standpunt en dit beweegt hem uiteindelijk
in de richting van het Duitse idealisme, met name Fichte?'. De aard
van dit ongenoegen is wellicht het meest duidelijk in verband met Kants
ethiek merkbaar en we kunnen er niet omheen hier enige aandacht aan
te schenken.

Henrichs ongenoegen betreft Kants begrip van de achting. Kant zou
altijd twee akten onderscheiden hebben welke samen het fenomeen van
de achting constitueren: een negatieve act welke ons dwingt van aile
zinlijke neigingen af te zien, en een positieve act waardoor we ons krach-
tens ons bewustzijn van de wet van elke zinlijke neiging onafhankelijk
weten. Een filosofische theorie moet de eenheid van beide acten van
deemoediging en verheffing weten te verheldererr'", Het eigenlijke
probleem dat bij Kant volgens Henrich zou ontstaan, betreft het gegeven
dat deze twee acten de acten van twee verschillende vermogens zijn: de
negatieve act vindt in de zinlijkheid plaats als een onbegrijpelijke wer-
king van de intelligibele vrijheid van het zedelijke wezen. Het positieve
moment van de achting is daarentegen geheel en al "aan de intellectuele
zijde van het zedelijk leven gelegen ", aldus Henrich'". Het beslissende
moment dat Henrich zich van Kant doet afkeren, ligt besloten in de
overweging dat beide momenten van de achting onafhankelijk van elkaar
zouden kunnen worden ervaren: "Beide Erfahrungen mache Ich, jedoch
so, dass diese Einheit (van dit ik, W.P.) eine nur formale des Zusam-
menfassens von Akten ist, die selbst gar nicht auf einander bezogen
sind. ,,86).

83) Henrich, o.c., pp. 55ff.
84) Henrich, D., Autonomie, p. 36.
85) Henrich, o.c., p. 37.
86) Henrich, o.c., p. 38.
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Uiteindelijk zien we zo dat niet zozeer de innersubjektive Teleologie
bij Kant maar diens vermeende onvermogen deze teleologie door te
voeren, het eigenlijke mikpunt van Henrichs kritiek vormt. De manier
waarop Henrich zelf een altematief zoekt, kan hier buiten beschouwing
blijven. Voor ons is het belangrijker te onderzoeken of Henrichs kritiek
gegrond is.

Volgens Allison kan men eenvoudig laten zien dat Henrich ongelijk
heeft'", Ten eerste is het effect van de morele wet op de zinlijkheid
volgens Allison niet direct maar bemiddeld door een oordeel: dit oor-
deel vormen we ons op grond van een intellectuele act waarmee we
erkennen dat de wet als een product'" van van de zuivere praktische
rede superieur is aan het ten dienste stellen van de rede aan zinlijke
neigingen. Het effect van de rede op de zinlijkheid is dus niet van direc-
te aard en kan derhalve niet in een geisoleerd vermogen gelocaliseerd
worden. Ten tweede moet volgens Allison bedacht worden dat de erken-
ning van dit redelijke oordeel niet mogelijk is zonder altijd al de intrin-
sieke rationaliteit en autoriteit van de morele wet aanvaard te hebben.

Deze kritiek van Allison op Henrich heeft onze instemming; we
menen echter dat zijn kritiek minder eenvoudig is dan hij zelf denkt.
Henrich zou namelijk aan hem kunnen toegeven dat de door Allison ge-
noemde bemiddeling inderdaad aanwezig is, maar dat ook een bemid-
delde werking van de zuiver praktische rede op de zinlijkheid het gevoel
in die zinlijkheid nog niet binnen de eenheid van een subject localiseert.
Allison kan naar onze mening zijn kritiek op Henrich staande houden
als hij aan zijn bezwaren zou toevoegen dat Henrichs probleem van
theoretische aard is. Henrich blijft naar onze mening steken in de tradi-
tionele visie op de verhouding tussen ethiek en theoretische wijsbegeer-
te: het praktische wordt opgevat als ware het de realisatie van een prin-
cipe dat eerst een theoretisch fundament behoeft. Veeleer is bij Kant
het omgekeerde het geval: het probleem van de innersubjektive Teleolo-
gie ontstaat eerst indien men aan de substantiele eenheid van een per-
soon onder de zedenwet een theoretische vraagstelling verbindt. De
onderscheiding die Henrich tussen zinlijkheid en redelijkheid binnen de
achting maakt, wordt naar onze mening door Kant niet aan de theoreti-
sche wijsbegeerte ontleend. Zij volgt louter begripsmatig uit de eigen

87) Allison, H.E., Kant's theory of freedom, pp. 127f.
88) Ook a1 geeft Allison met de term product onjuist Kants begrip van de wet-

gever weer, dit laat zijn kritiek op Henrich onverlet.
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aard van de morele verplichting: zich verplicht weten, betekent altijd al
te weten als verplicht wezen (fenomeen) van zichzelf als verplichtend
wezen (noumenon) onderscheiden te zijn. Derhalve moeten we op grond
van de verplichting tevens het zinlijke van het redelijke onderscheiden
en daarvoor hebben we geen theoretisch gezichtspunt nodig. We komen
hier nog op terug'".

Henrichs analyse is van meet af aan op een ander methodisch vlak
gelocaliseerd dan die van Kant. Henrich wil als het ware laten zien hoe
de rede zichzelf als een eenheid bewust kan worden vanuit hetgeen de
rede in verschillende acten stelt; hij redeneert om zo te zeggen van de
delen naar het geheel. Dit methodische perspectief kan genetisch ge-
noemd worden: hoe kan de rede zichzelf als eenheid bewust worden
vanuit zijn eigen ontwikkelingsgang? Kants positie is naar onze mening
een andere: vanuit de onmiddellijkheid der morele verplichting verstaat
het subject van die verplichting zich als een wezen dat niet met zijn
zinlijke neigingen samenvalt en dat zich als redelijk wezen onder de wet
kan scharen. Zo vindt als het ware een overgang van het geheel naar de
delen plaats; de vraag hoe we vanuit de delen naar het geheel mogen of
moeten concluderen treedt hier niet op: in het onmiddellijke bewustzijn
van de morele wet verstaan we dat geheel altijd al vanuit de opdracht
onze maximen onder de wet te stellen.

Onze analyse sluit aan bij een opmerking die we in ons eerste hoofd-
stuk gemaakt hebben; ook al is het wellicht niet direct duidelijk wat zij
met het hier becommentarieerde thema van doen heeft, is het toch niet
precies de plaats om haar te herhalen: de transcendentale vrijheid is
weliswaar een grondbegrip, maar nochtans geen thema van Kants ethiek.
Vanuit het zedelijk inzicht staat de daadwerkelijke realiteit van deze zo
problematische vrijheid vast; Kant verklaart haar zelfs tot het sluitstuk
van het gehele systeem der zuivere rede. Zijn stelling heeft een architec-
tonische betekenis: zij garandeert de eenheid van het theoretische met
het praktische gebruik van de rede. De onderscheiding van het noume-
nale van het fenomenale, die we in theoretische zin maken, zal samen-
vallen met die welke we ons in zuiver praktische zin onmiddellijk bewust
zijn. Zo is de rust van de praktische rede gegarandeerd tegen aanvallen
van buitenaf. De werkelijkheid van het noumenale is immanent aan het
zedelijk bewustzijn; geeft men aan die werkelijkheid een theoretische

89) § 4.4.4.
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inhoud, dan wordt dit noumenale transcendenr": Nu de eenheid van
de rede in architectonische zin gegarandeerd is, zullen we ons tot vragen
naar Kants begrip van subject-zijn in de ethiek beperken.

§ 4.3. Anthropologie en de praktische methodenleer

In ons vorige hoofdstuk hebben we gewezen op het empirische karakter
van de anthropologie bij de vroege Kant. Ook binnen de metafysica
localiseert Kant de praktische anthropologie als iets empirisch tegenover
de moraal als iets rationeels?"; nochtans is zij voor de moraal van be-
lang: deze anthropologie bemiddelt in de toepassing van de zuivere a
priori principes (die voor alle redelijke wezens gelden) op de mens'"
door ons, zo menen we, te informeren over de manier waarop iemand
subjectief bij zijn daden betrokken is en over de zed en en gebruiken van
de omgeving waarin hij leeft. Deze praktische anthropologie lijken we
niet te mogen verwarren met hetgeen Kant een pragmatische anthropo-
logie noemt: die lijkt een andere functie te vervullen. Met het risico dat
we hier een onderscheiding maken die buiten Kants gezichtspunt ligt,
menen we te mogen stellen dat de praktische anthropologie voorname-
lijk ten dienste staat van de morele beoordeling en dat haar pragma-
tische tegenhanger voomamelijk een rol in de morele opvoeding en
ontwikkeling speelt. Beide staan van meet af aan onder het voorteken
van morele normen die zij zelf niet kunnen ontwikkelen; als empirische
wetenschap is de anthropologie waardevrij. We zullen pogen de plaats
van de anthropologie binnen Kants praktische wijsbegeerte te situeren.

Kant merkt op dat de mens door zijn cultuur leert zijn reeds verwor-
yen kennis en vaardigheden in de wereld toe te passen. Daarbij is de
mens in eminente zin op zichzelf gericht omdat hij zijn "eigener letzter
Zweck" is93

). We zullen in de volgende paragraaf zien dat de ontwikke-
ling van onze vaardigheden, kortweg onze perfectionering, een deugds-
plicht is: een doe! in zichzelf waartoe we door de zedenwet a priori
verplicht zijn. En dat we ons laatste eigen doe! zijn, kan empirisch niet
begrepen worden: dat kan slechts door de rede ingezien worden. De

90) KdpV V 105 A 188f; cf. Moors, M., Gestalten van het Ik bij Kant,
pp.20f.

91) GMS IV 388.
92) GMS IV 412; KdpV V 8 = A 14f.
93) Anthrop. VII 119.
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pragmatische anthropologie ontleent deze inzichten aan de deugdenleer
en zo komen we de plaats van die discipline binnnen de praktische filo-
sofie op het spoor. Voor zover namelijk de anthropologie deze begrip-
pen aan de deugdenleer ontleent, beroept zij zich als het ware op de
idee der mens of de menselijke soort en in dit formeLe opzicht behoort
zij dan tot de zuivere praktische filosofie. Maar als het gaat om de
specifieke kennis en vaardigheden die geperfectioneerd dienen te wor-
den, om de bijzondere manieren waarop wij ons eigen laatste doel zijn,
moeten we ons op empirische kennis richten. Dan spreken we niet over
de idee der mens, maar over de mens in zijn historische gestalte en
werkelijkheid; materieeZ genomen valt de pragmatische anthropologie
dus zeker buiten de zuivere praktische wijsbegeerte. Maar juist deze
samenhang maakt het mogelijk dat de pragmatische anthropologie aan
de metafysica een dienst kan bewijzen: ze laat zien hoe de mens zich
zijn mensheid waardig kan worden door de strijd aan te binden met de
hindernissen die zijn ruwe natuur beklijven, ze toont hoe de mens zich
moreel ontwikkelen kan?".

Het formele en materiele verband van de pragmatische anthropologie
met de praktische wijsbegeerte kan men ook als volgt uitdrukken: niet
de mens op zich genomen, maar de mens in zijn species als een met
rede begaafd en tevens zinlijk wezen in de wereld is het voorwerp van
de anthropologie. De kennis die deze mens in de wereld van zijn wereld
heeft, wordt door Kant wereldkennis genoemd; het is de taak van de
anthropologie deze kennis te systematiseren. Zij kan deze taak vanuit
een tweetal perspectieven vervullen. Ten eerste is er een fysiologiscb
gezichtspunt op hetgeen de natuur de mens laat zijn95). Ten tweede is
er een pragmatisch perspectief op hetgeen de mens als vrij handelend
wezen vanuit zichzelf doet, kan doen en doen moet. Het verschil tussen
beide perspectieven ligt besloten in het gegeven dat we als fysiologisch
anthropoloog slechts een toeschouwer van de mens in de wereld zijn en
als pragmatisch anthropoloog tevens diens medespeZer zijn. Maar in strik-
te zin spreekt Kant eerst van een pragmatische anthropologie als zij ge-
richt is op de wereldkennis van de mens als wereldburger": Met deze
toevoeging geeft hij te kennen dat hij de mens niet slechts als een rede-

94) Anthrop. VII 324f;MSR VI 217; MST VI 380.
95) Anthrop. VII 119 n••• was die Natur aus dem Menschen macht ...". Refl.

1200 (1776-78).
96) Anthrop. VII 120.
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lijk wezen in de wereld, maar inclusief al zijn sociale en politieke ver-
band en wil beschouwen.

Nu moet men zich bij Kants anthropologie niet te veel voorstellen; zij
is zeker niet wat wij vandaag de dag onder een empirische wetenschap
zouden verstaan, maar ze zou wei in die zin ontwikkeld moeten worden.
Dergelijk empirisch onderzoek werd in zijn tijd ook maar nauwelijks
gedaan; als een alternatief daarvoor baseert Kant zich voornamelijk op
reisverhalen, op open bare brieven en zelfs op romans waarin iets van de
typische aard van de mens in de wereld doorklinkt. We kunnen zeggen
dat Kants bronnenmateriaal op "van horen zeggen" berust. Des te opval-
lender is het daarom dat hij zeer veel oog heeft voor de problemen
waarvoor elke empirische anthropoloog als systematisch wetenschapper
zich geplaatst zal zien. Kant noemt drie de menselijke natuur beklijven-
de problem en, welke ons hinderen de anthropologie als een wetenschap-
pelijke discipline te ontwikkelen. Zodra de mens merkt waargenomen en
onderzocht te worden, wordt hij of verlegen en kan hij zich niet tonen
zoals hij is, of hij doet zich anders voor dan hij is omdat hij niet in zijn
ware aard gekend wil worden. En wanneer de mens, ten tweede, zichzelf
wil onderzoeken om te zien welke affecten hij heeft, treedt een ander
probleem op: hij kan zijn drijfveren niet in hun werking waarnemen. In
hun werking eisen deze driften de gehele mens dusdanig op dat van een
gerichte waarneming geen sprake kan zijn; als hij dan toch een affect
observeert, is deze niet werkend aanwezig. Tot slot wijst Kant?" op de
gewenning aan de norm en van plaats en tijd waarin de mens verkeert;
de omstandigheden waarin de mens door zijn lot geplaatst is of welke
hij als een avonturier opgezocht heeft, maken een systematisering van
de anthropologie tot een moeizame onderneming.

In materiele zin, zo hebben we vastgesteld, behoort de pragmatische
anthropologie niet tot de zuivere praktische filosofie. Ze hoeft dus geen
normen te funderen of te beargumenteren, maar kan wei laten zien hoe
deze in ons leven gerealiseerd kunnen worden. Ten opzichte van deze
empirische wetenschap verschijnen deze normen alsof ze door een
vreemde macht ingegeven zijn. Men kan dit vergelijken met Kants ver-
zet tegen de gedachte dat God de schepper van onze morele verplich-
ting zou zijn; in collegeverslagen vinden we hierover telkens de opmer-
king dat dan het moreIe principe tot een pragmatische regel ver-

97) Anthrop. VII 121.
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wordt?". In de tweede kritiek vinden we hierop een duidelijke toespe-
ling: in verband met de materiele bepalingsgronden van onze willekeur
wordt de perfectie van God opgevat als de "...Zulanglichkeit dieses We-
sens zu allen Zwecke uberhaupt."?", In deze analoge zin kunnen we
zeggen dat de mens als soort in de pragmatische anthropologie als het
subject van pragmatische of hypothetische imperatieven beschouwd
wordt. Zo deze anthropologie al normatieve betekenis zou kunnen heb-
ben, kan ze daarvan de verplichtende werking niet funderen. We zien
dan ook dat de anthropologie geen eigen visie op het hoogste morele
goed heeft: Kant beschouwt alleen het hoogste fysische en het hoogste
moreel-fysische goed"".

De toevoeging van fysisch aan goed betekent dat Kant hier de mens
als zintuiglijk wezen verstaat en dat het goede dan ook als op deze voor-
stelling van de mens betrokken wordt: het goede is hier als zinlijk genot
te begrijpen. Welnu, het hoogste zinlijke genot bestaat volgens Kant in
de "gezonde toestand van rust na gedane arbeid'"?"; hij merkt hierbij
op dat deze toestand door geen enkele weerzin of walging begeleid
wordt. We menen dat een aantal aspecten van deze omschrijving onze
aandacht verdienen. Ten eerste gaat het hier om een rust die om zo te
zeggen onbedreigd is: door de gedane arbeid laten we ten overstaan van
anderen weten een prestatie verricht te hebben, die een beloning ver-
dient. Maar bovendien gaat het hier niet alleen om een rust die ontstaat
uit het welgevallen van anderen, zij heeft een dominant innerlijk aspect.
Dit facet van innerlijkheid wordt duidelijker indien men bedenkt dat
arbeid met onze eigen aard als strevende wezens verbonden is. Arbeid is
niet slechts "bewerken van materiaal door de ratio en verwerkelijking
van de ratio in het materiaal", zoals Duintjer Kant in de schoenen pro-
beert te schuiven'?"; arbeid is een redelijke organisatie en regulering
van handelingen die van volstrekt biovitale aard en betekenis zijn en
daarmee is arbeid tevens een reproductie van onze behoeftigheid. De
mens is als een zinlijk wezen behoeftig en zal voor de instandhouding
van zijn leven daden moeten stellen; de organisatie hiervan in de arbeid
geeft hem een grotere kans te overleven. De rust na de arbeid betreft

98) Zie § 1.3.5.
99) KdpV V 41 = A 70, cursief van ons.
100) Anthrop. VII 276f resp. 277-282; zie ook KU V 450.
101) Anthrop. VII 276.
102) Duintjer, D.D., Hints voor een diagnose, p. 174.
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daarom een innerlijk afstand doen van de behoeftigheid en zij kan naar
onze mening vergeleken worden met een toestand van Selbstzufrieden-
heir'", Duintjer heeft gelijk met zijn stelling dat arbeid bij Kant met
dwang gepaard gaat: arbeid is immers een prestatie die we in verband
met anderen en tevens aan anderen verrichten. Daarbij zijn we gebon-
den aan aIle bepalingen van het recht, we zijn immers wereldburgers, en
in die sfeer zijn zekere handelingen en gedragingen inderdaad afdwing-
baar. Maar Duintjer brengt deze passage uit de Anthropologie onjuist in
verband met zijn eigen stelling als zou bij Kant de menselijke ratio een
"monopoliepositie" ten opzichte van andere vormen van zelf-zijn bezit-
ten; andere vormen van zelf-zijn zouden "gewelddadig" afgeweerd wor-
den'?". In de onderhavige passage gaat het Kant echter uberhaupt niet
am die menselijke ratio, voor hem staat juist het biovitale strevingsleven
van de menselijke soort centraal: "Die starksten Antrieben der Natur,
welche die Stelle der unsichtbar das menschliche Geschlecht durch eine
hohere, das physische Weltbeste allgemein besorgende Vernunft (des
Weltregierers) vertreten, ohne dass menschliche Vemunft dazu hinwirken
dar], sind Liebe zum Leben und Liebe zum Geschlecht; die erste urn das
Individuum, die Zweite urn die Spezies zu erhalten ..."105). AIleen al op
grand van deze twee driften of neigingen, zo merkt Kant op, hebben we
in weerwil van eventuele oorlogen uitzicht op een toestand van geluk-
zaligheid. Uit deze fysico-teleologische gedachte blijkt dat voor de reali-
satie van het hoogste fysische goed de menselijke rede niet vereist is;
ook ongeacht aIle bemoeienissen van die rede zal het menselijk geslacht
op den duur het geluk kunnen toevaIlen. We kunnen ons dit in elk geval
op ondubbelzinnige wijze voorstellen, voegt Kant hieraan toe. Zo zien
we dat hier aIleen materiele bepalingsgronden van onze willekeur een
rol spelen; voor zover in dit verband de mens in plaats van de mensheid
of het menselijk geslacht ter sprake komt, is de mens voorgesteld als
subject van hypothetische imperatieven.

Ten aanzien van het hoogste moreel-fysische goed zijn de kaarten
naar onze mening niet anders geschud. In dit opzicht wordt de mens
niet aIleen als zinlijk, maar tevens als moreel-intellectueel wezen opge-
vat'?". Ook hier vinden we geen zelfstandige anthropologische visie op

103) Zie § 4.2.2.
104) Duintjer, o.c., l.c.
105) Anthrop. VII 276, onze cursivering.
106) Anthrop. vn 277.



319

het hoogste morele goed anders dan de gedachte dat het hoogste morele
goed niet met het fysische goed vermengd of verward mogen worden.
Beide voeren een voorstelling van geluk met zich mee en onder het
thema van het hoogste morele-fysische goed zoekt Kant naar een afge-
wogen verhouding tussen beide geluksvoorstellingen die ons een beeld
van een gesittetten Gluckseligkeit kan leveren. Hij vindt deze voorstelling
in het begrip van de humaniteit als een verbinding van wellevendheid
met deugd in onze omgang met andere mensen en hij licht dit toe met
de regels waaraan men moet voldoen tijdens een goed tafelgesprek. Het
genieten van het eten dient gepaard te gaan met een hoffelijkheid tegen-
over de disgenoten waarbij we elkaar in onze eigen waarde laten, een
intellectuele discussie voeren, verhalen vert ellen en grappen maken'?".
In de anthropologie als wetenschap komt weliswaar de morele verbete-
ring van de mens aan de orde, maar dit geschiedt vanuit een perspectief
op de verbetering van het Charakter der Gattung van de mens; ook dan
gaat het Kant om de bio-fysische mens als wereldburger. Deze invals-
hoek komt wellicht het sterkst tot uiting in een passage over de techni-
sche, de pragmatische en de morele aanleg van de mens'?". In het
eerste geval wordt de mens in onderscheid met andere dieren be-
schouwd en wordt bijvoorbeeld gevraagd of de mens van origine een
viervoetig dan wel tweebenig wezen was; het tweede geval betrekt zich
op de omgangsregels volgens welke de mens als een gesittetes
(wenngleicn noch nicht sittliches) wezen aan de verbetering van zijn soort
kan bijdragen. In het gedeelte over de morele aanleg staat de vraag
centraal of de mens van nature goed dan weI slecht is of wellicht, door
zijn opvoeding, voor beide in gelijke mate ontvankelijk is. In dit laatste
geval zou de mens als soort geen karakter hebben en dat is in strijd met
het zeifbewustzijn van elke mens, toegerust met een bewustzijn en een
praktische rede. In dit zelfbewustzijn is een persoon zich de zedelijke
verplichting onmiddellijk bewust en daarom kan hij direct beoordelen of
hem of anderen recht dan wel onrecht geschiedt; zo weet hij zich in
moreel opzicht van zijn opvoeding onafhankelijk. Dit inzicht in hetgeen
recht is, toont volgens Kant reeds het intelligibele karakter van de mens-
heid als zodanig en in die zin kunnen we zeggen dat de mens naar zijn
aangeboren aanleg of natuur genomen goed is. Maar de ervaring laat
tevens zien dat de mens een hang naar het verbodene heeft; zodra de

107) Anthrop. VII278ff, Refl 1516 (1780-89).
108) Anthrop. VII 322-325.
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mens zijn vrijheid gaat gebruiken, laat hij in zijn sensibel karakter zien
dat hij tevens in een bepaalde betekenis van nature slecht is: voor zover
hij een hang naar het kwaad heeft'?". Deze hang naar het kwaad is
niet zozeer slecht door hetgeen krachtens die hang tot stand gebracht
wordt; door Kant wordt deze hang naar het kwade zelf slecht genoemd
omdat zij door onze eigen vrije daad tot stand komt. De schijnbare
tegenstelling, dat het karakter van de menselijke soort zowel goed als
slecht zou zijn, wordt door Kant opgelost door te stellen dat het karak-
ter van de soort bestaat in het vermogen zichzelf te verbeteren: de mens
is ten aanzien van de hang tot het kwade vrij'!". Voor onze beoordeling
van de Anthropologie is de vraag naar de aard van de morele vooruit-
gang van belang.

Op het vlak van de mens als soort meent Kant dat er een continue
vooruitgang naar het bet ere is; het menselijk geslacht wordt hiertoe van
nature gedreven'!", De morele verbetering van de mens als soort is
evenwel principieel onderscheiden van die der individuele mens. We
menen dat de oorsprong hiervan besloten ligt in Kants verzet tegen de
metafysische achtergrond van de stelling dat God de schepper van onze
morele verplichting zou zijn.

Kant zelf weet dat Wolff en Baumgarten met die stelling niet beogen
de verbindende werking van het morele principe te funderen, dat is
namelijk een gedachte die hij in zijn tweede kritiek niet aan hen maar
aan Crusius toeschrijft. Wolff en Baumgarten zouden de vraag naar de
verbindende werking van de morele wet afdoen met de opmerking dat
die wet nu eenmaal een natuurwet is: we staan onder de wet. Zij conci-
pieren de praktische filosofie allereerst als een rechtsfilosofie; in de
sfeer van het recht voegt de gelaakte gedachte over God in feite niets
aan het recht toe. En dat zij haar nochtans in die rechtsfilosofie opne-
men, dient dan ook een geheel ander doel dat door Leibniz in zijn Mo-
nadologie kernachtig verwoord is: een voorgegeven harmonie van het fysi-
sche rijk der natuur met het morele rijk der genade, een harmonie van

109) Anthrop. VII 324.
110) Zie bv. Plat, J., het radicale kwaad en de bekering bij Kant; Wagner, H.,

Moralitat und Religion bei Kant; Konhardt, K., Die Unbegreiflichkeit der
Freiheit; Fischer, N., Der formale Grund der bosen Tat. Op het probleem
van het aangeborene komen we in verband met het geweten terug, cf.
§ 4.4.3.

111) Anthrop. VII 324.
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God als architect van de wereldmachine met God als monarch van het
heilige rijk der geesten. Op grond van die harmonie wordt bereikt dat
de dingen op natuurlijke wijze tot genade zullen leiden: de straf voor de
een en de beloning voor de ander'!", Kants bezwaren gelden juist de-
ze gedachte. Niet Gods bestaan of de onsterfelijkheid van de ziel ligt
aan de strafwaardigheid van ons handelen ten grondslag, maar juist de
principiele toerekenbaarheid van ons handelen staat voorop en eerst zij
dwingt ons tot de postulaten aangaande het bestaan van God en de
onsterfelijkheid der ziel'!". De onmiddellijkheid van de zedelijke ver-
plichting staat centraal en daarin weten we vrij te zijn: toerekenbaar te
zlJn.

Maar Kants afwijzing van deze voorgegeven harmonie heeft naar
onze mening een bijzonder belangrijke praktische consequentie: de
individuele mens heeft als het ware niet langer een harmonische band
met de mens als soort. We geven direct toe niet over een tekst te be-
schikken waarin Kant dit op deze manier naar voren brengt, we menen
echter dat dit systematische verband wel degelijk in zijn filosofie aanwe-
zig is en dat dit op analoge wijze aan een verwant probleem ingezien
kan worden. Met Kants afwijzing van God als schepper van het recht en
de morele verplichting verliezen rechten en plichten hun plaats in de
harmonie en verschijnen zo als als empirische en toevallige grootheden.
Door nu op procedurele wijze te laten zien dat sommige plichten, de
rechtsplichten, tot het wezen van de mens als redelijk wezen behoren,
weet Kant duidelijk te maken dat het natuurrecht een typisch redelijk
leerstuk is en dat dit recht aan het wezen van de mens eigen is. Zijn
afwijzing van de voorgegeven harmonie heeft naar onze mening even-
zeer tot gevolg dat de individuele mens ten aanzien van de mens als
soort als iets empirisch en toevalligs opgevat wordt. De rede van de
individuele mens als natuurwezen vermag deze band niet op eigen
kracht te herstellen: zou dit namelijk mogelijk zijn, dan zou tevens Kants
bezwaar tegen de voorgegeven harmonie dienen te vervallen. Aan het
gebruik van onze rede moet iets voorafgaan dat ons er toe brengt die
rede eerst te gaan gebruiken. Zo begrijpen we eens te meer waarom
Kant zich in verband met de vraag naar de hoop op morele verbetering

112) Leibniz, G.W., Monadologie §§ 87-88; Principes de la nature et de fa grace
[andes en raison § 15; cf. KdrV A 812 = B 840.

113) MST VI 490n, cf. Kdp V V 132f = A 238ff, V 4 = A 5f. Zie onze analyse
van de Triiume in § 3.2.4.
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van het menselijk geslacht op een gevoel beroept: in het sympathiseren
van de onbaatzuchtige toeschouwer, in deze liefde van de mens herstelt
de toeschouwer als individuele mens zijn band met de mens als soort.
Hij her kent het recht van de mensheid in hem en beseft zo een redelijk
wezen te zijn. Nu hij dit, door zijn gevoel gedreven, ontdekt heeft, is het
voor hem tevens duidelijk dat hij met zijn rede de vorm van zijn hande-
len bepalen kan. Hij weet evenzeer een moreel zelfstandig wezen als een
lid van de menselijke soort te zijn'!".

Deze metafysische achtergrond van de geschonden band tussen de
enkele mens en de mens als soort komt tot uitdrukking in Kants visie op
de morele verbetering van zowel de soort als de individuele mens. We
hebben gezien'?" dat het niet onredelijk is te hopen op een continue
morele verbetering van het menselijke geslacht; die vindt in de natuur
plaats en de natuur maakt nu eenmaal geen sprongen'!". Deze verbe-
tering heeft evenwel slechts betrekking op de gedachte dat ons handelen
in overeenstemming met de wet zal zijn. Zij betekent niet dat de men-
sen als leden van de menselijke soort uit achting voor die wet zullen
handelen. De geschiedenis en dus de natuur dwingt ons aan wetten te
gehoorzamen zonder ons tot moraliteit te dwingen; zo worden we welis-
waar een goede burger, maar nog geen moreel goede mens"", we
doen wel een grote stap naar moraliteit, maar daarmee nog geen morele
stap'!". Van nature worden we wel mensen van goede zeden (bene
moratus), maar geen zedelijk goede mensen (moraliter bonusv'". Zelfs
een verbetering van de wereld leidt niet tot een vergroting van de more-
le grondslag in de mens"?'. Op het vlak van de mens als soort is het
niet onredelijk te hopen op een continue verbetering, maar, en dat is
onze conclusie, die verbetering betreft een toenemende realisatie van het
rechtsbegrip en niet de moraliteit van de individuele mens. Het huldigen

114) Zo begrijpen we ook de preoccupatie van de vroege Kant met Rousseau:
de formuleringen van het principe der categorische imperatief in term en
van het individuele wilsstreven dat zich onder de algemene wil dient te
scharen.

115) § 2.5.5.
116) KdrV A 229 = B 281£;cf. A 660 = B 689; KU V 182.
117) ZeF VIII 366.
118) ZeF VIII 376n; cf. 380: de politiek moet de moraal al aanvaard hebben,

386: de eeuwige vrede is slechts benaderbaar en blijft een idee.
119) ReI. VI 30.
120) SdF VII 92.
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van de morele wet als ons hoogste zedelijke principe blijft een onna-
speurbare eigen vrije daad van de individuele mens; deze daad wordt
door Kant beschreven in termen die diametraal tegenovergesteld zijn
aan de continuiteit welke in de natuur bestaat: wedergeboorte'?", me-
tamorfose'F', revolutie'?", een gewelddadige omverwerping en
sprong"? of explosie'f".

We menen dat de pragmatische anthropologie ons wel informeert
over de verschillende wijzen waarop we vanuit de natuur een overgang
naar moraliteit voor de individuele mens kunnen bespoedigen, maar zij
kan haar niet afdwingen. Dit thema is ook aanwezig in Kants visie op de
opvoeding van de mens en dat onderwerp verdient ooze belangstelling:
het is direct verbonden met de gedachte omtrent de band van de indivi-
duele mens met de mens als soort.

De methodenleer van Kants tweede kritiek heeft als taak de objectief
praktische rede tevens subjectief praktisch te maken: zij dient te achter-
halen onder welke voorwaarden de praktische wetgeving het menselijke
gemoed kan beinvloeden en zij moet mogelijkheden aangeven welke het
ons vereenvoudigen aan de zedenwet de hoogste plaats in de ordening
van onze maximen te geven'P", Zij moet laten zien hoe de zedenwet
een toegang tot ons subjectieve strevingsleven kan krijgen en daaraan
een bepaalde vorm kan geven: hoe we naar de geest in plaats van naar
de letter van de wet kunnen leven. Hoe we moeten leven, wordt door de
morele wet geboden; de methodenleer leert hoe we voor die wet ook
subjectief ontvankelijk kunnen worden. Dat we hiervoor ontvankelijk
zijn, blijkt volgens Kant niet aIleen uit elk nauwkeurig zelfonderzoek,
maar tevens uit de opvoeding van kinderen. Zodra wij aan kinderen een
voorbeeld van moreel dubieus gedrag, bijvoorbeeld de geschiedenis van
Hendrik de Achtste en Anna Boleyn voorleggen en daarover gerichte
vragen steIlen, zien we dat zij hun vermogen te oordelen gaan ontwikke-
len en dus dat zij voor de idee der wetgeving ontvankelijk zijn.

121) ReI. VI 47, 1960; SdF vn 54.
122) SdF VII 55.
123) ReI. VI 47f; SdF VII 57, 59.
124) MSR VI 355.
125) Anthrop. vn 294.
126) KdpV V 151 = A 269.
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Kant doelt hier op de morele catechismus'i" als een handleiding
voor een Socratische dialoog met het kind. Dat Kant in dit verband
meestal op voorbeelden van moreel dubieus gedrag wijst, heeft er alles
mee te maken dat moraliteit niet door voorbeelden van goed gedrag
begrepen kan worden'i": moraliteit moet vanuit een principe verstaan
worden. Voor de opvoeding betekent dit dat een kind moet leren wat
principes zijn en hoe zij toegepast moeten worden. Kant heeft een uitge-
sproken pedagogische reden om hierbij geen gebruik te maken van
voorbeelden van goed gedrag. Zouden we een kind een voorbeeld van
een moreel perfect wezen geven, dan zou hij zich klein gaan voelen en
zal bij hem de neiging ontstaan zich van het morele af te keren: "Alles
wird verdorben, wenn man sie (de morele cultivering van het gemoed,
W.P.) auf Exempel, Drohungen, Strafen u.s.w. grunden will", aldus
Kane29

). In dat geval zou de morele opvoeding tot disciplinering van
het kind leiden; dit kind is dan passief waar het juist actief moet zijn om
zijn oordeelsvermogen te ontwikkelen. Alleen op het vlak van de fysieke
opvoeding is disciplinering toegestaan en volgens Kant vereist. De more-
Ie opvoeding moet een kind aan de hand van zijn eigen oordeelsvermo-
gen tonen hoe hij zich als vrijhandelend wezen in stand kan houden en
hoe hij als een wezen met een innerlijke waarde lid van de maatschappij
kan zijnl30

). Met voorbeelden kunnen we slechts laten zien welke plich-
ten er zijn?" en op welke manieren we daaraan gehoor kunnen ge-
yen; dit vooronderstelt evenwel dat het kind al voor de idee der wetge-
ving ontvankelijk is.

Het kind moet dus tot autonomie opgevoed worden en dit betekent
dat hij moet begrijpen dat God niet de auctor van de morele wet iS132

).

Ook hier menen we dat Kant irnpliciet toespeelt op de gedachte dat de
individuele mens zijn band met de mens als soort moet leren herkennen.
De opvoeder moet het kind leren zich mens te voelen. Daarom leert hij
hem dat de leugen verboden is, niet alleen omdat God als wetgever dat
geboden heeft, maar vooral omdat de leugen in zichzelf slecht is; het

127) KdpV V 154 = A 275, feitelijk uitgewerkt in MST VI 480ff, cf. 376. Zie
tevens Vorarbeiten MST XXIII 413ff en Refl. 7315 (1792-94).

128) GMS IV 408.
129) Padagogik IX 475; MST VI479f.
130) Padagogik IX 455.
131) Piidagogik IX 488f.
132) Piuiagogik IX 494.
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kind moet leren ontdekken dat de deugd in een innerlijke waarde be-
staat en niet in Gods Wil

133
). Het is een deugd niet te liegen vanuit de

overtuiging dat de leugen in zich slecht is. Uiteindelijk wijst Kant op het
belang van een catechismus van het recht voor de opvoeding. Hierin
behoort onder andere te staan dat de noodleugen verboden is; kinderen
moeten leren het recht der mens, deze oogappel Gods op aarde te ken-
nen en ter harte te nernen'?". We menen dat juist dit element van
Kants visie op de opvoeding bij uitstek gericht is op de herkenning van
de band van de individuele mens met de mens als soort. Iemand die dit
recht herkent en erkent is in die erkenning niet slechts een op zichzelf
staande mens: door het respect voor het recht der mensheid in zijn
eigen persoon weet hij tot de mens als soort te behoren.

In de opvoeding moet duidelijk worden dat de moraal aan de religie
voorafgaat; de religie bestaat in de toepassing van de moraal op onze
kennis van God en eerst zo wordt een "ware Godsverering" moge-
lijk13

5): we vatten dan de wet op also! deze een goddelijk gebod is. On-
danks het bestaan van verschillende religies "... giebt es doch iiberall
Einheit der Religion.t''?", Die eenheid is naar onze mening mogelijk
juist omdat de religie op moraliteit berust waarin het recht der mens-
heid dat aIle personen bindt, centraal staat. De ware Godsverering
steunt ons in de sterking van onze morele drijfveren zonder dat die ver-
ering zelf een motief is; zij is ons inziens een oproep de waardigheid van
de menselijke soort in ons individuele handelen te respecteren.

Het begrip van de religie is een principe voor de beoordeling van
onze plichten als goddelijke geboden'F'; de bepaling van deze plichten
als plichten valt binnen de a priori ethiek. De religie is een subjectieve
plicht tegenover onszelf en wel in louter formele zin: deze plicht betreft
de idee God, en die maken we zelf. In rnateriele zin, dus ten aanzien van
de plichten die als diensten aan God te verrichten zijn, kunnen we niet a
priori verplicht zijn: in dat bestek gaat het namelijk om een plicht tegen-
over een ander, de geopenbaarde God die niet als idee opgevat kan
worden. Dergelijke plichten vallen buiten de zuivere praktische wijsbe-
geerte'i",

133) Piidagogik IX 450f.
134) Piidagogik IX 490; ZeF VIII 353n.
135) Piidagogik IX 494f; KdpV V 131 = A 236f.
136) Piidagogik IX 496.
137) MST VI 440.
138) MST VI 487f.
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De morele opvoeding moet ons zelfrespect ontwikkeIen; op dat zelf-
respect, zo zegt Kane391, kan de zuiver morele instelling geent worden.
Daarmee geeft hij te kennen dat deze instelling op een eigen vrije daad
berust die niet door anderen, ook niet door de opvoeder, afgedwongen
kan worden. De opvoeder moet de leerling wei als persoon respecteren,
maar als pedagoog beschikt hij slechts over empirisch-didactische richt-
lijnen voor de educatie en in dit specifieke opzicht beschouwt hij deze
mens als het subject van hypothetische imperatieven. Hij hoopt natuur-
lijk wel de leerling te leren wat een categorische imperatief is. Die norm
ontleent de pedagoog niet aan zijn didactische inzichten, maar aan de
moraal en daarin verschilt hij niet van de anthropoloog. In de volgende
paragraaf zullen we onderzoeken wat het betekent de mens als subject
van de categorische imperatief te beschouwen.

§ 4.4. De anthroponome visie op subject-zijo

1. De plaats van de deugdenleer
Kant heeft zijn deugdenleer na zijn rechtsleer geschreven. Op zich is dit
een contingent historisch feit. Later bundelt hij beide werken in een
boek en hij houdt daarbij de volgorde waarin ze ontstaan zijn aan. WeI-
licht heeft die ordening dan toch een systematische betekenis. En dat zij
die heeft, hebben we al in Kants vroege werk gezien'?", Hij verzucht
dat men zoveel over deugd spreekt; het onrecht moet echter eerst opge-
heven worden voor we deugdzaam kunnen zijn 141). Opvallend is voorts
dat Kant in zijn Grundlegung de volkomen plichten voor de onvolkomen
plichten bespreekt: aIle rechtsplichten, zo merkt Kant later op, zijn van
volkomen aard, de deugdsplichten zijn van onvolkomen aard'?', Het
onderscheid tussen rechts- en deugdsplichten ligt eigenlijk in het mo-
ment der wetgeving. Anderen kunnen de naleving van rechtsplichten
afdwingen: op dat vlak is een uitwendige wetgeving mogelijk. Natuurlijk
kunnen we ook vanuit een innerlijke drang onze rechtsplichten vervul-
len. Dat is nu wat Kant deugd noemt; deugd is de sterkte van de mens
in de navolging van zijn plichten'?', Strikt gesproken betekent dit dat
er slechts een deugd kan zijn, maar die ene deugd kan wel op meerdere

139) KdpV V 161 = A 288.
140) § 3.2.2.
141) Bemerkungen XX 15I.
142) MSR VI 240; MST VI 390.
143) MST VI 394.
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plichten betrekking hebben en in deze zin kunnen we over deugden
spreken. Zoveel is nu duidelijk dat begrepen kan worden waarom de
deugdenleer systematisch op de rechtsJeer moet volgen: wet en wat
deugd inhoudelijk gesproken betekent, houdt in te weten wat plicht is.
Maar dan moet al vooraf bepaald zijn wat plicht is, wat het principe van
plicht is etc.

Betekent dit nu dat Kants deugdenleer begrepen moet worden als
een loutere verinnerlijking van uitwendige rechtsverhoudingen? Zeker
niet. Een deugd is met een doel verbonden; een doel te hebben kan ons
door geen enkele uitwendige wetgeving opgelegd worden. We zuUen nog
zien dat er volgens Kant doelen zijn waartoe we innerlijk verplicht kun-
nen worden en dat is ten enenmale iets dat buiten de sfeer van het
recht valt. Minstens in deze zin mogen we zeggen dat de deugdenleer
iets aan het rechtsbegrip toevoegt. Maar omgekeerd kan de innerlijke
wetgeving niet in de plaats van de uitwendige treden. Het is weliswaar
een deugd een gemaakte belofte na te komen omdat dit een plicht is,
maar het moment van de wetgeving dat we dit inderdaad moeten doen
ligt in het ius. Het nakomen van onze afspraken kan dus wel een deugd
zijn, maar geen deugdsplicht. Die naleving kan uitwendig afgedwongen
worden'r", Als we uit deugd onze belofte nakomen, voegen we wel
iets aan onze rechtsverhouding met anderen toe; die toevoeging is even-
wel voor deze verhouding in de sfeer van het recht niet relevant.

Een tweede reden waarom deugden niet beschouwd kunnen worden
als verinnerlijking van uitwendige rechtsverhoudingen, ligt besloten in de
aard van de plichten die het voorwerp van de deugd zijn: zij verplichten
op ruime wijze, het zijn onvolkomen plichten die in principe met geheel
verschillende daden verbonden kunnen worden'?", Zo is het bijvoor-
beeld een deugdsplicht andermans geluk te bevorderen; we zullen dan
moeten wet en waarin een ander zijn geluk zoekt. Ten aanzien van ver-
schillende person en zal een en dezelfde deugdsplicht tot geheel andere
handelingen aanleiding geven. In de deugd kunnen we op onze eigen
manier iets aan het leven van een ander toevoegen zonder daarmee de
sfeer van het recht te raken: er kan immers geen recht op geluk be-
staan; niemand kan afdwingen dat iemand gelukkig zal worden.

Deugden, zo concluderen we, hebben dus iets met onze verhouding
tot het recht te maken. Ze voegen aan het recht iets toe dat als zodanig

144) MSR VI 220.
145) MST VI 388f.
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aan de sfeer van een uitwendige wetgeving onttrokken is en dat voor de
verhoudingen binnen het recht niet relevant is. Maar dat betekent zeker
niet dat onze deugden louter subjectief zouden zijn: deugdsplichten wor-
den ons a priori door de morele wet zelf geboden en dit betekent per
definitie dat dit objectieve verplichtingen zijn.

En dit vinden we terug in Kants formulering: handel plichtmatig uit
plicht'r". Dit is een sterkere eis dan op het vlak van het recht moge-
lijk is: niet uit vrees voor dwang te handelen, maar een plicht zelf als
doel te beogen. De deugdenleer voegt een materie toe aan de formele
voorwaarden van onze uitwendige vrijheid. Deze materie is een doel der
zuivere rede dat als een objectief noodzakelijk doel en dus als plicht
opgevat moet worden'?', Zo bereiken we Kants al genoemde begrip
van deugdsplichten. Ze zijn van rechtsplichten onderscheiden voor zover
alleen wijzelf ons door een vrije dwang tot deze plichten kunnen ver-
plichten. Het doel waartoe we a priori verplicht zijn is geen rniddel tot
iets anders; dit doel wordt ons immers op grond van de zedenwet gebo-
den en is daarom doel in zich, Kant noemt daarom de ethiek (in bewus-
te afgrenzing van het recht) wel een systeem van doelen der zuiver prak-
tische redel

48). We menen dat ten aanzien van de doelen die in zinlijke
beweegredenen besloten liggen niet van een systeem, maar slechts van
een aggregaat gesproken zou kunnen worden. Dat deugdsplichten een
systeem kunnen vormen, volgt direct uit de gedachte dat ze zelf onvoor-
waardelijk door het hoogste principe van de ethiek geboden zijn. De
doelen die in de zinlijke beweegredenen besloten liggen, zijn voorwerp
van een empirische psychologie of anthropologie. Tegenover dergelijke
empirische kennis stelt Kant zijn begrip van de anthroponomie die vanuit
de onvoorwaardelijk wetgevende rede zelf ontwikkeld wordt: het gaat
daarin niet om de deugden welke de mens feitelijk heeft, maar om de
mens die als het ware door de deugd in bezit is genomen"", De mens
wordt vanuit de deugden beschouwd die hij krachtens zijn autonomie
behoort te hebben. Dit betekent dat de mens binnen de anthroponomie
als het subject van de zedenwet opgevat wordt: vanuit het bewustzijn van
de zedelijke verplichting wordt a priori en objectief bepaald waartoe we
verplicht zijn.

146) MST VI 391.
147) MST VI 380.
148) MST VI 381, Vorarbeiten MST XXIII 388.
149) MST VI 406.
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Wat zijn nu de doelen die als deugdsplichten aangemerkt moeten

worden? Volgens Kant zijn ze onze eigen volmaaktheid en het geluk van
anderen. Het kan geen plicht zijn ons eigen geluk te bevorderen; van
nature streeft elke mens naar geluk en het heeft daarom geen zin iets te
bevelen dat we altijd al onvermijdelijk nastreven. En omgekeerd kan het
voor ons geen plicht zijn andermans volkomenheid of perfectie te bevor-
deren: aIleen de ander is daartoe in staat en het heeft geen zin ons tot
iets te verplichten waaraan we nimmer kunnen voldoen'r",

Als we even afzien van de manier waarop Kant aan deze deugdsplich-
ten nader vorm geeft, kunnen we alvast enkele kritische kanttekeningen
maken. Allereerst merken we op dat deze deugdsplichten opgevat kun-
nen worden als de inhoudelijke doorwerking van Kants kritiek op het
theologisch moraalpositivisme. Ten aanzien van de objectieve materiele
bepalingsgronden van onze willekeur die Kant in zijn tweede kritiek
binnen een terugblik op de geschiedenis van de filosofie onderscheidt,
blijft de perfectie behouden, maar wordt Gods wil vervangen door het
geluk van anderen. Bovendien zijn deze plichten niet materieel, maar
formeel van aard: ze bepalen niet ons begrip van een zedelijk principe,
maar ze worden daarentegen door het zedelijke principe zelf geboden.
Ten tweede kunnen we direct concluderen dat het subject der moraal
nimmer als een geisoleerd, solipsistisch en op zichzelf staand subject
begrepen kan worden zoals bijvoorbeeld Apel?" ons wil laten geloven:
het subject der moraal verkeert altijd al in een dynamische gemeenschap
met anderen. Met deze dynamische gemeenschap bedoelen we niet
slechts de onderlinge relaties tussen mensen in de sfeer van het recht;
deugdsplichten reiken immers verder dan dat domein. We bedoelen dat
we als moreel subject ons in inhoudelijk opzicht slechts perfectioneren
kunnen door tevens het geluk van een ander, voor zover diens geluk
althans niet strijdig is met het zedelijk principe, tot ons eigen doel te
maken. Aan de deugdsplicht onze eigen perfectie te bevorderen kunnen
we slechts voldoen door aan het geluk van anderen een inhoudelijke en
expliciete plaats in ons eigen leven toe te kennen. Omgekeerd kunnen
we het geluk van anderen inhoudelijk gesproken slechts tot ons eigen
doel maken door onszelf te perfectioneren: we moeten niet aIleen weten
wat aan het geluk van een ander naar diens eigen inzichten 152) bij-

150) MST VI 385f; KdpV V 34f = A 61.
151) § 1.4.
152) We zijn dus aIs subjecten der moraal communicatie] op elkaar betrokken.
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draagt, we zuilen ook onze vaardigheden die tot verwerkelijking van dit
geluk strekken moeten perfectioneren. In de bevordering van andermans
geluk zijn we tot onze eigen vervolmaking gedwongen'?',

Nu is het niet zo dat we volgens Kant verplicht zouden zijn het geluk
van anderen over onze eigen niet onmorele doelen te laten prevaleren.
Evenmin heeft een ander het recht iets van ons te eisen dat in strijd is
met het morele principe dat ons beiden bindt'r", Wat wij met de om-
schrijving dynamische gemeenschap bedoelen, komt weilicht het duide-
lijkst tot uiting in Kants eigen woorden: "Vermoge des Princips der
Wechselliebe sind sie angewiesen sich einandern zu nahern, durch das
der Achtung, die sie einander schuldig sind, sich im Abstande von einan-
der zu erhalten.v'F'. Alleen een wezen op afstand kan ons naderbij ko-
men; in zijn nadering tot ons moeten we evenwel de distantie die ons
door de morele wet geboden wordt in acht nemen. Maar wat betekenen
deze deugdsplichten nu inhoudelijk gesproken?

Wat het geluk van de ander inhoudt, kan aileen de ander ons vertel-
len. We kunnen wel forrneel verplicht zijn diens geluk te bevorderen,
maar we kunnen niet a priori analyseren waarin dat geluk bestaat. In
verband met onze eigen perfectie is op dat vlak meer mogelijk. Met de
traditie verstaat Kant onder volmaaktheid iets dat teleologisch gestructu-
reerd is: een onderlinge samenhang van hoedanigheden in een ding en
wei ten dienste van een doel dat in het wezen van dit ding besloten ligt.
Hij spreekt in dit verband ook wei van een kwalitatieve of formele vol-
maaktheid en onderscheidt haar van perfectie in kwantitatieve, mate-
ride of transcendentale zin. Deze laatstevorm van perfectie betreft het
begrip van de alheid van het menigvuldige dat samengenomen een ding
uitmaakt. Van een dergelijke perfectie kan er volgens Kant in elk ding
maar een bestaan: "... denn das All des einem Ding Zogehorigen ist

153) MST VI 388; cf. 450. Hoewel deze dynamische gemeenschap in formele zin
een symmetrische relatie van verplichting is, is zij dat in inhoudelijk opzicht
niet noodzakelijk.

154) MST VI 388; Ref!. 6953 (1776-78? (70-71? 73-75?)): "Der andere ist nicht
causa, sondern obiectum obligationis.".

155) MST VI 449; cf. OP XXI 35: "Die Newtonische Attraction durch den
leeren Raum und die Freyheit des Menschen sind einander analoge Begrif-
fe sie sind categorisch Imperative Ideen."; Pro!' IV 357n; Sommer, M., Die
Selbsterhaltung der Vemunft, p. 114.
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EinS."156).Maar iets kan op meerdere wijzen een teleologische perfec-
tie bezitten; iets kan op verschillende wijzen voor een bepaald doel deu-
gen'?' en binnen de ethiek verstaat Kant onder deze teleologische
vervolmaking de cultivering van onze vermogens die tot realisatie van
een zedelijk doel strekken. Hierbij noemt hij ten eerste ons verstand. De
mens moet zijn verstand scherpen, van zijn fouten leren om zo adequaat
mogelijk te begrijpen hoe doelen het beste gesteld kunnen worden. Zo
verheft de mens zich boven de natuur; dit wordt hem niet slechts in
technisch-praktische, maar vooral in moreel-praktische zin geboden: hij
moet de mensheid in hem waardig worden. Daarnaast moet de mens
zijn wil z6 cultiveren dat de morele wet tot drijfveer van zijn plichtmati-
ge handelingen wordt: hij moet zijn morele gevoelleren begrijpen als de
zedenwet zelf die subjectief als drijfveer opgevat wordt. Dit morele ge-
voel is volgens Kant teobegrijpen also! we een sensus moralis hebben
voor de doelen welke tevens plicht zijn?".

Maar als onze morele perfectionering teleologisch gedacht wordt, wat
is dan het telos daarvan? Ret antwoord dat wij op deze vraag menen te
moeten geven, thematiseert opnieuw de positie van de deugdenleer
binnen de metafysica. We hebben in onze studie herhaaldelijk gewezen
op de stelling dat het in Kants wijsbegeerte niet zozeer gaat over plich-
ten en rechten als weI om onze verhouding tot die plichten en rechten.
Aan de deugdenleer komt in dit opzicht een speciale plaats toe: "Denn
es ist die Tugendlehre, welches gebietet, das Recht der Menschen heilig
zu halten."159}.We menen dat Kants begrip van de anthroponomie en
de deugd in het algemeen impliceert dat het telos van de morele perfec-
tie gelegen is in de opdracht en oproep het recht van de mensheid in
onze persoon waardig te worden; dit is ons inziens tevens de reden dat
Kant zo vaak de begrippen van mensheid en recht met elkaar ver-

156) MST VI 386; Metaphysik L2 XXVIII 556: elk ding is in transcendentaal
opzicht volkomen.

157) MST VI 390: Kant herleidt deugd op (ergens voor) deugen.
158) MST VI 387. Deze verwijzing naar de morele zin is een haast autobiografi-

sche recapitulering van Kants vroege visie: het morele gevoel is iets dat ons
sterkt in de tenuitvoerlegging van onze verplichtingen, maar geen grond van
de plicht zomin als een beoordelingsprincipe van onze handelingen; het
"gleichsam" in zijn formulering verwijst naar de cultivering van dit gevoel
die daaraan het schijnbare karakter van een kenvermogen verleent. Zie
§ 3.2.4.

159) MST VI 394, cursief van ODS.
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bindt"?', Volgens Kant is het niet genoeg een recht te hebben: we
moeten ons in ons feitelijke leven dit recht waardig betonen.

We menen dit te kunnen toelichten met behulp van een vergelijking
van een passage uit Kants vroege college over ethiek met enkele denk-
beelden in zijn latere metafysica; zij hebben betrekking op de betekenis
van medelijden en sympathie binnen de maatschappelijke orde. Volgens
het verslag van Herder beschouwt Kant drie stadia van maatschappelijke
ordening, die hij overigens niet als een historische ontwikkeling, maar
veeleer als een reflectie op begrippen van de samenleving lijkt te bedoe-
len: in de wildernis overheersen onze instincten en het medelijden is in
die situatie voldoende om het leed van een ander te kunnen voelen, in
de burgerlijke maatschappij worden we veelal nog slechts door zeer grote
ellende geroerd en aileen de eenvoudige mens heeft dan nog een gevoe-
lig instinct, op het vlak van de politieke mens neemt het recht de plaats
van het medelijden in161

). In de sfeer van de politieke mens mag er
geen plaats voor het medelijden zijn en in Kants latere rechtsfilosofie
komt dit tot uiting in de plicht van de staat een rninimumbestaansvoor-
ziening te treffen voor onderdanen die niet op eigen kracht over de
allernoodzakelijkste levensbehoeften kunnen beschikken. Deze onder-
steuning, die overigens beslist niet als een welvaartsvoorziening opgevat
mag worden, dient uit belasting gefinancieerd te worden en mag niet

160) GMS IV 429f; KU V 273; MSR VI 236f, 304; MST VI 390f; SdF VII 85,
88; ZeF VIII 345, 349n, 353n. Vergelijk Gerhardt-Menzer 230 (271): "Jeder
Mensch ist verbunden, sein Recht zu behaupten und zu sehen, dass sein
Recht nicht von anderen mit Fussen getret en wird. Diesen Vorzug der
Menschheit, ein Recht zu haben, muss er nicht aufgeben, sondern so lange
verfechten, als er kann; denn sonst, wenn er sein Recht wegwirft, so wirft
er seine Menschheit weg.";Moral Mrongovius XXVII 1554.

161) Praktische Philosophie Herder XXVII 58; cf. ZeF VIII 370: politiek bestaat
in de uitoefening van het recht. De eerste twee stappen in het verslag van
Herder verwijzen naar J.J. Rousseau, zie diens Discours sur l'origine et les
fondements de l'inegaliteparmi les hommes, p. 85: "Quand iI seroit vrai que
la commiseration ne seroit qu'un sentiment qui nous met a la place de
celui qui souffre, sentiment obscur et vif dans l'homme Sauvage,
developpe, mais foible dans l'homme Civil, ..."; Bemerkungen XX 145:
sympathie is een instinct dat slechts bij zeldzame en belangrijke gebeurte-
nissen actief is, cf. Rischmuller, pp. 151, 153, 158.
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van liefdadigheid afhankelijk zijn162
). In de plaats van het medelijden

komt op dit vlak de sympathia moralis te staan'f", Dit zinlijke gevoel
is een lust of onlust in iemands toestand van genoegen of leed. Voor
zover dit gevoel ten dienste staat van de bewerkstelliging van een actie-
ve en redelijke welwillendheid tegenover anderen, is zij niettemin een
voorwaardelijke plicht. Ook al vertaalt Kant sympathie met Mitfreude en
Mitleid, de beschrijving die hij hiervan geeft toont dat het respect voor de
ander centraal staat. In onze morele sympathie voor iemand delen we
diens smart hoewel het natuurlijk leed alleen de ander raakt; het kan
geen plicht zijn ook dat leed met hem te delen: het totale quantum aan
leed in de wereld hoeft niet kunstmatig vergroot te worden. Zoals al
opgemerkt is, mag Kants sympathiebegrip niet verward worden met
medelijden; zij is daar zeker niet in gegrond: als we iets uit medelijden
voor een ander doen, is dat een belediging van de ander. Hij wordt dan
niet als een autonome persoon gerespecteerd. Kant ziet het medelijden
kennelijk als een onderdrukking van de persoonlijkheid van een an-
der'?". De betekenis van de morele sympathie voor de subjectivering
van het morele principe komt bij Kant duidelijk naar voren. Het is onze
plicht, zo zegt Kant, niet de aanwezigheid van armen te ontwijken; we
moeten ze veeleer opzoeken. We mogen het pijnlijke gevoel dat hun
omstandigheden in ons oproept niet ontlopen "... wei! dieses doch einer
der in uns von der Natur gelegten Antriebe ist, dasjenige zu tun, was die
Pflichtvorstellung fur sich nicht ausrichten wiirde."l65l• Kant bedoelt
hiermee niet dat de deugdzame mens reeds op grond van het sympa-
thiseren met een ander deugdzaam is; de deugdzame mens handelt
immers uit plicht. De sympathie kan evenwel als een de plicht begelei-
dend hulpmotief opgevat worden dat ons sterkt in de navolging van onze
plicht'P". Daarenboven wordt uit het citaat duidelijk dat het sympathi-

162) MSR VI 326. Kant denkt hierbij aan tehuizen voor weduwen en vermoede-
lijk aan zoiets als gaarkeukens voor de armen.

163) MST VI 456ff.
164) De vroege Kant stelt al vast dat het medelijden voor moraliteit niet toerei-

kend is; Praktische Philosophie Herder XXVII 58.
165) MST VI 457, cursief van ons.
166) Zie KdpV V 85 = A 151: als sympatbie drijfveer is, is zij patbologisch.

Kants argwaan tegen het sympathiebegrip blijkt uit een S-Zusatz (1780-1804
(1776-78)) bij de in § 3.1. en § 3.2.4 besproken ReO. 3160 over qualitates
occultae; hij wijst op de "vele gevoelens" die Henry Home onderzoekt:
recbtsgevoel, eergevoel, deelneming, sympathie, antipathie. Deze gevoelens



334

seren op het vlak van de politieke mens een rol vervult die analoog is
aan de van het medelijden in de wildernis en in de burgerlijke maat-
schappij: zelfs als we niet direct uit plicht handelen, brengt het sympathi-
seren met anderen ons tot een handelen dat weliswaar plichtmatig ge-
noemd zou kunnen worden, maar dat ons tevens de macht van de
plichtsvoorstelling zelf laat inzien. Als we niet in de vorm van deugd bij
een ander betrokken zijn, dwingt ons gevoel ons toch tot respect voor de
ander in de sfeer van het recht.

Hierdoor onderscheiden wij ooze Kantinterpretatie van die van com-
mentatoren als Plat en Henrich. Zij wijzen er op dat het gevoel voor de
vroege Kant de uiteindelijke grond van zedelijke principes zou zijn ge-
weest. Wij hebben in het vorige hoofdstuk gewezen op de redelijke oor-
sprong van die principes. Het morele gevoel is weliswaar principium
executionis, maar auteurs als Plat en Henrich hebben niet gezien dat
Kant een in de Angelsaksische filosofie van zijn tijd dominant aspect
van dit gevoel voor zijn eigen begripsontwikkeling strategisch benut: bij
denkers als Burke is het morele gevoel niet slechts te begrijpen als een
fysiscn gevoel, maar het gevoeJ, zoals de sympathie, ondergaat een
teleologische ornduiding'?" binnen een theorie over de zelfinstandhou-
ding van de maatschappij. Kant benut Burke als criticus van Rousseau:
de mens moet niet op het vlak van de natuur gedacht worden, maar als
gesittetes wezen'?". Naar ooze mening richt Kant vervolgens zijn kri-
tiek op Burke: Burke weet het belang van gevoelens als sympathie, imi-
tatie en ambitie voor de zelfinstandhouding van de maatschappij wel
duidelijk te maken, maar slaagt er niet in die zelfinstandhouding als de

dienen zelf verklaard te worden. Kant verwijst naar "olie en water" en be-
doelt vermoedelijk dat deze gevoelens met met een pliehtsvoorstelling ver-
mengd (verward) mogen worden. Ook bij La Mettrie en d'Holbaeh vinden
we een verband tussen oeculte eigensehappen en sympathie, cf. Kerkhof,
A.J., De mens is een angstig dier, pp. 189f.

167) Vergelijk Forsehner, M., Gesetz und Freiheit, p. 128. Ook hij slaagt er naar
onze mening niet in de ontwikkeling van Kants vroege naar zijn late ethiek
doorslaggevend te duiden; zo merkt hij i.v.m. de vroege ethiek op dat daar-
in de eategorisehe imperatief nog met zoals later een uitdrukking van men-
selijke autonomie is (p. 129). Maar bij de latere Kant is dit 66k met het
geval: niet voor de mens zonder meer, maar voor de mens als een eindig
en rede/ijk wezen is de zedenwet een eategorisehe imperatief.

168) Bemerkungen XX o.a. 14, 19, 56f.
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politieke ontplooiing van een rechtsorde te interpreteren'?". Juist deze
gedachte vinden we naar onze mening zowel in het vroege als in het
latere werk van Kant en daarom menen we te mogen stellen dat op dit
punt geen wezenlijke verschillen tussen de vroege en latere Kant zijn.
Eerst moet, om met de vroege Kant te spreken, het onrecht opgeruimd
worden; daarna kunnen we over deugden gaan den ken. Deze deugden
strekken er toe het objectieve morele principe te subjectiveren waardoor
we in de naleving van de verplichting gesterkt worden en ons het recht
van de mensheid in onze persoon waardig tonen te zijn.

2. Deugd als subjectivering van autonomie
In een passage over de betekenis van voorbeelden voor de morele op-
voeding merkt Kant op dat het gedrag van andere mensen onze deugd
niet kan funderen. Juist hierin, zo stelt hij, bestaat de subjectieve autono-
mie van de praktische rede: niet het gedrag van andere mensen, maar
de wet zelf moet als drijfveer voor ons handelen dienen'?", Naar de
maat van ons huidige taalgebruik is subjectieve autonomie een lastige
term. Sommigen verwijten Kant dat eerst latere denkers in staat waren
diens autonomiebegrip objectief uit te werken'?" omdat zij de mens in
zijn historische en maatschappelijke gestalte gingen beschouwen. Deze
kritiek is onjuist, maar ook ongeacht deze complicatie is Kants formule-
ring een ongelukkige: autonomie is bij hem dermate hecht met de objec-
tieve morele wet verbonden dat zij eigenlijk aIleen als iets objectiefs
gedacht kan worden. Naar onze mening bedoelt Kant niet te zeggen dat
er zowel een objectieve als een subjectieve autonomie is; de objectieve
autonomie, die we als redelijke wezens kunnen denken moet tevens
subjectief worden en dat wil zeggen dat de autonome wetgeving een toe-
gang tot ons strevingsleven dient te krijgen. Weten wat autonomie bete-
kent, houdt nog niet in tevens autonoom te leven. Hierin schuilt de zin
van de verwijzing naar de sensus moralis die we in de vorige sectie gege-
yen hebben: we worden in de sfeer van onze gevoelens door de morele
wet geraakt; als we onze ontvankelijkheid hiervoor ontwikkelen en de
bewustzijns-immanente aspecten van ons gevoelleren te begrijpen wordt
de weg naar het morele leven gebaand.

169) Juist dit lijkt ons de kern van Kants verwijzing naar Juvenalis te zijn, zie
§ 4.1.

170) MST VI 480.
171) Cf. Apel, K.O., Transformation der Philosophie, TI,pp. 427ff; § 1.4.



336
Dit them a is aanwezig in hetgeen 'Kant de Asthetische Vorbegriffe der

Empfangiichkeit des Gemiits fUr Pflichtbegriffe iiberhaupt noemt: het mo-
rele gevoel, het geweten, de liefde voor de mens en de achting'?". We
hebben een aantal redenen onze analyse zoveel mogelijk tot een duiding
van het geweten te beperken. Kant noemt het geweten wel de Bedingung
aller Pflichten uberhaupt'?" en dus heeft dit geweten een bijzondere
positie ten aanzien van de andere esthetische voorbegrippen. Bovendien,
dit zal nog blijken, heeft Kants visie op het geweten gevolgen voor de
structuur van subject-zijn. Ret gewetensvolle wordt door Kant impliciet
verbonden met de gedachte van een intellectuele aanschouwing'?? en
komt daarin overeen met de notie van een wetgever; we zullen dus op
het verband van het geweten met de wetgever moeten ingaan. Voordat
we hieraan toekomen, moeten we evenwel enig licht werpen op hetgeen
we onder esthetische voorbegrippen te verstaan hebben.

We hebben gewezen op het thema van de subjectivering van de mo-
rele wet; zij vereist een ontvankelijkheid voor de wetgeving en de ge-
noemde voorbegrippen dragen hieraan bij. Kant stelt vast dat elke mens
over deze noties beschikt. We kunnen ze niet verwerven en er is geen
plicht ze aan te schaffen: we moeten aannemen dat elke mens als zede-
lijk wezen ze oorspronkelijk in zich heeft'?". We kunnen slechts ver-
plicht zijn om bijvoorbeeld het morele gevoel te cultiveren en te verfij-
nen; dat is een moment van morele perfectionering en derhalve een
deugdsplicht. Vergeleken met Kants tweede kritiek is dit geen nieuw
gezichtspunt'?". Toch is er een verschil tussen beide werken. In de
tweede kritiek is bijvoorbeeld het morele gevoel iets dat zich feitelijk in
onze zinlijkheid afspeelt en dat als tegenwicht voor onze neigingen
dient; de nadruk ligt hier op het gevoel dat op een of andere wijze uit
de wetgeving volgt, maar dat nochtans als iets feitelijks in de zinlijkheid
aanwezig ism). In de metafysica ligt de nadruk veeleer op het kunnen
voelen, op de dispositie die aan het feitelijk voelen logisch voorafgaat.
Maar het gaat hier niet om het gevoel als gevoel; Kant is veeleer gericht

172) MST VI 399ff.
173) MST VI 406f.
174) KdpV V 99 = A 178.
175) Cf. MST VI 400.
176) KdpV V 38 = A 68.
177) Beck, L.W., A Commentary on Kant's Critique of Practical Reason,

pp.224ff.
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op de bewustzijns-immanente aspecten die in het morele gevoel aan-
wezig zijn en die worden door hem voorbegrippen genoemd. Zoals elk
gevoel is het morele gevoel in de innerlijke zin aanwezig; om te bena-
drukken dat het hem niet om een soort theoretische aanschouwing gaat
noemt Kant dit gevoel esthetisch. Samen vormen de esthetische voorbe-
grippen een esthetica der zeden die strikt genomen niet tot de metafysica
zelf behoort, maar daarvan een subjectieve vertolking iS178J, namelijk
in de sfeer van het kunnen voelen. In deze disposities en vooral in de
ontwikkeling daarvan worden we onze wetgevende macht subjectief ge-
waar; dit maakt het ons makkelijker de doelen die ons door de morele
wet voorgeschreven worden na te streven. Aan deze inleidende opmer-
kingen hebben we voldoende om Kants leer van het geweten nader te
onderzoeken.

3. Kants visie op het geweten
Volgens Kant heeft elke mens als zedelijk wezen een geweten oorspron-
kelijk in zich; dit geweten is dus geen toevallige eigenschap, maar een
wezenskenmerk van de mens. Zonder geweten zou de mens in morele
zin dood zijn. Het geweten behoort nu eenmaal tot de toerusting van de
mens als moreel wezen en daarom is het onzinnig te stellen dat we
verplicht zouden zijn een geweten te hebben of te moeten verwerven.
Zonder geweten zouden we niet kunnen wet en wat een plicht is. De
subjectieve status van het geweten komt op meerdere manieren naar
voren. Het activeert onomkoombaar ons morele gevoel, het spreekt
onwillekeurig en onvermijdelijk'"? en oordeelt hierbij feilloos. Kant
bedoelt hiermee dat we ons in objectieve zin wel kunnen vergissen of
iets een plicht is, maar dat dit niets afdoet aan de zekerheid dat we ons
oordeel hierover altijd al verbinden met ons subjectieve motief tot han-
delen. Dit geweten geeft ons dus geen verplichting, maar laat zien hoe
we bij een plicht betrokken zijn en daarop heeft het feilloze oordeel
betrekking. Nu kan het geen plicht zijn om volgens ons geweten te han-
delen: dan zou er een tweede geweten vereist zijn waarin we ons de
ingreep van het eerste geweten bewust kunnen zijnl80

); een dergelijke

178) MST VI 406.
179) MST VI 4OOf;Praktische Philosofie Powalski XXVII 162; Moralphilosophie

Collins XXVII 353f; Moral Mrongovius XXVII 1488; Gerhardt-Menzer 142
(161).

180) MST VI 401.
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plicht zou tot een infinite regres leiden. Het geweten laat eigenlijk door
een vergelijking van plicht en motief zien dat we uit plicht kunnen han-
delen: als we niet op grond van onze praktische rede uit plicht handelen,
laat het geweten ons in subjectieve zin weten dat we onszelf niet als
wetgever verstaan. Een verplichting tot plicht zou een leeg begrip zijn
indien de verbindende werking daarvan op iets anders dan op de wetge-
ver zou berusten. Dit wordt juist in het gewetensoordeel duidelijk'!"
en zo begrijpen we Kants opmerking dat het geweten de voorwaarde tot
aIle plichten als zodanig is.

Het geweten laat ons voelen dat we als wetgever gehandeld hebben
of hadden kunnen handelen; in het geweten ervaren we subjectief wat
het betekent om wetgever te zijn. Daarom kunnen we slechts in subjec-
tieve of indirecte zin de plicht hebben ooze ontvankelijkheid voor het
gewetensoordeel te scherpen. Zo kunnen we concluderen dat Kants visie
op het geweten de subjectieve en esthetische tegenhanger van de objec-
tieve factumleer is. In de factumleer wordt duidelijk dat we wetgever
zijn: we brengen de verbindende werking van een plicht zelf voort door
de wet als in overeenstemming met onze wil te verklaren; het gewetens-
oordeel laat op subjectieve wijze zien hoe we dit objectieve gegeven in
ons feitelijk leven opgenomen hebben en kunnen verwerken. Eigenlijk
betekent dit dat het geweten ons op subjectieve wijze laat ervaren dat
het begrip van wetgever niet leeg is en naar ooze mening berust hierop
Kants suggestieve verwijzing naar een verband van het gewetensvolle
met een intellectuele aanschouwing.

In deze sectie willen we nog twee problemen aan de orde stellen.
Kant stelt herhaaldelijk dat het geweten ons aangeboren is; doet iets dat
ons aangeboren is geen afbreuk aan ooze morele verantwoordelijkheid?
Hoe moeten we volgens Kant oordelen over een geweten dat zich niet
op ooze motieven, maar op ons handelen richt?

Ons geweten oordeelt als een aangeboren rechter met een aangebo-
ren autoriteit; deze rechter is de mens einverleibt'P'. We verdedigen
dat hierbij geen sprake is van iets dat in biologische zin aangeboren is;
het aangeborene is "... bloss in dem Sinne angeboren, als es vor allem in
der Erfahrung gegebenen Gebrauch der Freiheit (in der fruhesten
Jugend bis zur Geburt zuruck) zum Grunde gelegt wird und so als mit
der Geburt zugleich im Menschen vorhanden vorgestellt wirdt; nicht das

181) MST VI 401; Theodicee VIII 168; Ref!. 430 (1780-84?).
182) MST VI 437, 439n, 438.
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die Geburt eben die Ursache davon sei."?', Onze morele verantwoor-
delijkheid is derhalve niet in het geding. Kants verwijzingen naar het
aangeboren geweten beogen primair de onherleidbaarheid en oorspron-
kelijkheid van het geweten te benadrukken, als ware het geweten een
grondkracht. Toch is het onjuist het geweten als een kracht of als een
vermogen voor te stellen; het geweten is even min als een zintuig te
begrijpen: het is op iets subjectiefs en niet op iets objectiefs gericht en
levert dus ook geen theoretische kennis Opl84).In de collegeteksten
wordt het geweten wel een instinct genoernd'f", maar de bedoeling
hiervan lijkt ons als volgt te zijn. Het geweten oordeelt onafhankelijk
van onze wil, spreekt op eigen titel; daarin is het geweten vergelijkbaar
met een instinctieve impuls. Zeggen dat het geweten aangeboren is,
betekent bij Kant dat het geweten een wezenskenmerk van de mens als
zedelijk wezen is; het is iets dat de mens krachtens zijn mensheid eigen
isl86) •

Waarop is het gewetensoordeel gericht? Op onze motieven en niet
op onze handelingen. Ons gewetensoordeel wordt door Kant wel met
een bijtende stem vergeleken'F': hoewel van morele oorsprong kan de
werking van deze beet fysisch als angst, woede of vrees gevoeld worden.
Kants bespreking van het geweten binnen de deugdenleer betekent al
dat het geweten niet op handelingen gericht kan zijn: die worden in de
sfeer van het recht beoordeeld.

Maar wie zijn geweten toch op zijn handelingen in plaats van op zijn
maximen betrekt, vervalt in wat Kant met Baumgarten micrologie'Y'
noemt; de microloog kan niet handelen zonder met gewetensvragen
beklemd te zijn, zelfs daar waar zijn daden op moreel onverschillige
zaken of adiaphora gericht is zoals vlees dan wel vis eten, bier dan wel

183) ReI. VI 22, cursief van ons. Cf. 21. Ook het radieale kwaad is ons aangebo-
ren, maar in een adem voegt Kant hieraan toe dat <lit kwaad "... nieht
destoweniger aber von uns seibst zugezogenes ..." is, zie 32.

184) MST VI 400.
185) Praktische Philosofie Powalski XXVII 162; Moralphilosophie Collins XXVII

351; Moral Mrongovius XXVII 1488; Gerhardt-Menzer 142 (161).
186) MSR VI 237f; ZeF VIII 350n.
187) MST VI 394; Nova dilucidatio 1401.
188) Baumgarten, A.G., Initia § 202; Ethica philosophica § 176: de microloog is

een muggezifter. In onze tijd is deze betekenis van mierologie vervallen.
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wijn drinken't". In de deugdenleer gaat het om speciale deugdsplichten
en dus om doeleinden; op dat vlak kunnen evenwel geen strikte voor-
schiften gegeven worden. Ret paradoxale van de microloog bestaat erin
dat hij dit toch tracht te doen en daarmee gaat hij in tegen het uitein-
delijke doel van de deugd, de morele rust. Wanneer het geweten als een
tiran regeert, weerhoudt het ons van het praktische'?". Kants leer van
het geweten heeft niets met scrupules en bedillerigheid van doen; soms
gebruikt hij de term petit-maitre om zijn afkeer van de microloog te
doen blijken: "Der im Privatleben die Staatsklugheit nachamt, ist poli-
tisch. Dieses ist ein Ausdruck des Spottes. Kleine Staatsmanner. Ein sich
aufwerfender Gesetzgeber der manieren ist eine petitmaitre. Stutzer
sind Affen der petitrnaitres."?". Wat de microloog systematisch gespro-
ken aan het fout verstane gewetensoordeel ontieent, is een verwarring
van maximen met regeIs; zo richt hij zich op zijn daden waar hij zich op
zijn motieven moet bezinnen. Hij ontbeert de oordeelskracht tussen
maximen en regels te onderscheiden en moet daarom dom'?" ge-
noemd worden; hij kan hun samenhang niet in het juiste perspectief zien
en wordt daarom pedant'f", weerbarstig en ongezellig in de omgang
met anderen. Kant vergelijkt diens "maximen" weI met het kindertuigje
waarin de onmondige voortbewogen wordt'?"; dit is een zeer scherpe
veroordeling, het kindertuigje wordt door Kant ais bijzonder schadelijk
voor de opvoeding omschreven 195).

De beoordeling van een handeling als goed dan wel fout is geen zaak
van het geweten, maar van het verstand en van de rede. Ret geweten
fundeert evenmin morele normen, maar speelt wel een essentiele rol in
de subjectivering van het morele principe. En deze morele wet zelf is
een ervaringsimmanent gegeven in ons vermogen te oordelen. Op de
vraag hoe het mogelijk is dat het geweten deze rol kan spelen, zou men
kunnen antwoorden dat het geweten die rol nu eenmaal blijkt te spelen.
Dat is op zich juist, maar niet de reden die voor Kant voorop staat:

189) MST VI 409, 440; Praktische Philosofie Powalski XXVII 199f; Moralphilo-
sophie Collins XXVII 356; Moral Mrongovius XXVII 1492; Gerhardt-
Menzer 147 (168).

190) MST VI 409.
191) Ren. 6887 (1776-78), cf. Bemerkungen XX 171.
192) KdrV A 133n = B 172n: domheid is gebrek aan oordeelskracht.
193) Logik Philippi XXIV 384f.
194) Ref!. 1164 (1772-75). Zie KdpV V 152 = A 271.
195) Piidagogik IX 461, het is om zo te zeggen eerder een hindertuigje.
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Kant analyseert het geweten wel als de zichzelf beoordelende morele
oordeelskracht waarin de mens tegenover zichzelf of voor zichzelf als
getuige opgeroepen wordt'P". Ons moreel oordeelsvermogen is zowel
in de analyse van de morele wet als in het geweten betrokken en juist
daarom kan het geweten van betekenis zijn voor de subjectivering van
de zedenwet: het laat feilloos zien wat we beoogden, het toont hoe we
bij ooze daad betrokken waren of zijn. Geheel volgens de traditie be-
grijpt Kant het geweten als een rechtbank"" "waarvoor onze gedach-
ten elkaar aanklagen en vrijspreken't'?". Het is in dit verband dat
Kant enkele opmerkelijke uitspraken over het subject der moraal doet.

196) ReI. VI 186.
197) MST VI 438; cf. Frey in VI 526.
198) Romeinen 2:15. We hebben in § 3.2.4 gezien hoe Kant naar Locke verwijst

in verband met de gedachte van de dubbele persoonlijkheid. In die samen-
hang hebben we besproken dat het hart bij Kant de zetel van onze motie-
yen is; dit idee blijkt bij Locke op de brieven van Paulus te berusten. Er is
een passage waarin Locke dit met de brief aan de Romeinen verbonden
heeft, cf. An Essay concerning Human Understanding, Bk. II, Ch. XXVII, §
22. De combinatie van de brieven aan de Corintiers en de Romeinen ver-
bindt het "aanklagen en vrijspreken" met de gedachte van een rechtbank, cf.
l.Cor 14:25, 1 Cor. 6:2, 2 Cor. 5:10. Dat Kant vervolgens ons geweten als
rechtbank opvat en dit met Lockes notie der dubbele persoonlijkheid ver-
bonden heeft, is zijn eigen bijdrage. Belangrijk is voorts dat Traume welis-
waar in 1766 verschenen is, maar naar alle waarschijnlijkheid in 1765 ge-
schreven zijn (aldus Menzer in II SOOt): Kant kan dit niet van Smith heb-
ben, zo suggestief de overeenkomsten tussen beide denkers ook moge zijn.
Kants visie op het geweten is altijd, zo menen wij, op de brieven van Pau-
lus gestoeld geweest, die hij in wijsgerige zin verwerkt heeft. Zie OP XXI
33: Kant merkt over God op: "Wir schauen Ibn an gleich als in einem Spie-
gel: nie von Angesicht zu Angesicht." en vergelijk 1 Cor. 13:12: "Thans zien
wij in een wazige spiegel; Straks aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik
slechts ten halve; Straks ten volle, zoals ik zelf ben gekend.". Praktische
Philosophie Herder XXVII 19: "Vielleieht bestand das Ebenbild Gottes in
der unmittelbar klaren Empfmdung der gottlichen Gegenwart: nicht sym-
bolisch sondern intuitiv; nieht durch Schlusse sondern Empfindung; und
alsdenn wie lebhaft auf die Moralitat und den Grund der Seligkeit: Bey
uns ist vielleieht noch jezt der weitste dunkelste Begrif davon im Gewis-
sen.". OP XXII 108: de idee God is het gevoel van de tegenwoordigheid
der godheid in de mens.
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4. Geweten en subject-zijn
Wanneer men het geweten in termen van aanklagen en vrijspreken
opvat, ligt het voor de hand dit geweten als een rechtbank te begrijpen.
Ook Baumgarten doet dat: voor hem is het geweten een forum inter-
num'?"; zijn visie vormt de achtergrond van Kants eigen begripsont-
wikkeling inzake het geweterr?", De plaats van deze rechtbank binnen
de praktische filosofie wordt door Kant als volgt omschreven. Ons prak-
tische verstand geeft een regel, de morele wet, en brengt zo de objectief
verbindende werking van onze plichten voort. De oordeelskracht betreft
over hetgeen Kant de innerlijke toerekening van de daad die onder de
wet staat noemt; hij noemt dit ook wel het subjectieve principe van de
toerekening. Impliciet onderscheidt Kant zo de deugdenleer van de
rechtsleer: in de rechtsleer gaat het irnmers om een uitwendige en ob-
jectieve beoordeling van onze daden, van wat we gedaan hebben. De
innerlijke toerekening is juist innerlijk omdat zij niet op onze daad be-
trokken is, maar op onze motieven gericht is: waarom we iets gedaan
hebben of te zullen doen. Als dit vaststaat, trekt de rede een conclusie
(Sentenz) in de zin van een veroordeling of vrijspraak. De rechtbank is
als een de wet effectverschaffende persoorr?".

Het geweten laat evenzeer als de facturnleer zien dat we daadwer-
kelijk vrije wezens zijn2!l2).Als wetgever begrijpen we onmiddellijk de
objectief verbindende werking van de wet. Omdat we de wet als in over-
eenstemming met onze wil verklaard hebben, kunnen we ons bewustzijn
van een overtreding van die wet voor onszelJ niet als nietig opvatten.
Door het gewetensoordeel weten we dat we onze daad anders had den
kunnen stellen en dus begrijpen we onszelf als vrij wezen. Het geweten
stelt, zoals gezegd, geen verplichtingen vast en kan dus de taak van de
facturnleer niet overnemen, maar vult deze aan door onze motieven met

199) Baumgarten, A.G., Initia §§ 200-205; Ethica philosophica §§ 175-190. Hierin
is hij kennelijk onafhankelijk van Leibniz' Nouveaux essais, V 508.

200) Zie Lehmann in XXVII 108I.
201) MST VI 438. Zie Refl. 6815 (1773-76?): "Gewissen ist das Bewusstsein der

Pflicht, in der Zurechnung seiner eigenen That aufrichtig zu seyn ... Das
Gewissen ist ... ein Gerichtshof, in dem der Verstand der Gesetzgeber, die
Urtheilskraft der Anklager und Sachwalter, die Vernunft aber der Richter
ist.", Vergelijk Refl. 6808 (1773-75? 72?), 7085 (1776-78), 6567 (1772-75?):
"Das Forum ist das Mittel der Verkniipfung der potestatis legislatoriae und
exsecutoriae.' .

202) KdpV V 98 = A 175f.
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onze plichten te verbinden. De vergelijking van het geweten met een
rechtbank heeft gevolgen voor de manier waarop in praktische zin sub-
ject-zijn gedacht moet worden.

Zo min als we van onze eigen schaduw kunnen afzien, kunnen we dit
van ons geweten. We kunnen hooguit voor de stem van het geweten
ongevoelig zijn; zonder geweten te zijn betekent zedelijk dood en dus
niet langer mens te zijn. We zagen reeds dat het geweten volledig op
eigen titel spreekt en dit wordt in het bijzonder uitgedrukt in het ver-
schijnsel van de veruitwendiging van het gezag waarmee het geweten
spreekt. Het geweten dwingt de mens zichzelf als een dubbele persoon-
lijkheid te denken'?"; het geweten oordeelt als een andere persoon.
Wanneer we de gedaagde en de rechter als een persoon zouden voor-
stellen, begrijpen we niet dat er ooit een veroordeling kan optreden: de
aanklager zou zijn bezwaren nimmer gehonoreerd kunnen zierr?". We
moeten dus aannemen dat het "ik als klager" en het "ik als gedaagde"
weliswaar dezelfde mens (numero idem) zijn, maar als het subject der
morele wetgeving waar de mens wetgever is (homo noumenon) moet hij
zich in praktisch opzicht als een andere mens (specie diversus) dan de
met rede begaafde zinlijke mens voorstellen=". We mogen dit zeker
niet in theoretische zin verstaan, Kant merkt uitdrukkelijk op "... tiber
das Kausalverhaltnis des Intelligibilen zum Sensibilen gibt es keine
Theorie." Naar zijn mening worden we door het gewetensoordeel zelf
gedwongen deze onderscheiding te maken, zij dient dus geen enkel theo-
retisch doel.

Hierbij tekenen we aan dat de onderscheiding tussen het noumenale
en het fenomenale dus kennelijk op praktische gronden gemaakt wordt.
Zij vereist geen theoretische achtergrond. Opnieuw blijkt dus dat Kants
praktische filosofie van zijn theoretische wijsbegeerte onafhankelijk is.
Kant bespreekt het geweten niet alleen als esthetisch voorbegrip, maar
tevens als plicht tegenover onszelf en ten aanzien van deze plichten in
het algemeen zien we geen andere redenering. Kant wijst op de schijn
van tegenspraak waarmee het begrip van plichten tegenover onszelf
behept is: indien het verplichtende ik en het verplichte ik in een en

203) MST VI 438f, 439n; Vorarbeiten MST XXIII 386, 399f; cf. Fortschritte XX
270: het begrip zelfbewustzijn bevat een dubbel ik, nl. ik als subject en ik
als object. Voor de notie der dubbele persoonlijkheid, zie § 3.2.4.

204) MST VI 438; Refl. 7059 (1776-78), 7181 (1776-78).
205) MST VI 439n.
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dezelfde zin opgevat worden, dan is plicht tegenover onszelf een contra-
dictoir begripf", Nochtans, zo stelt Kant vast, bestaan er plichten te-
genover onszelf: als deze er niet waren, zouden we ook niet tegenover
anderen verplicht kunnen zijn. Tegenover anderen erkennen we immers
slechts plichten voor zover we tevens onszelf tot die plicht verbinden.
Kants uitweg is hier geen andere dan die in verband met het geweten:
we moeten onszelf als homo noumenon en als homo phaenomenon be-
grijpen'?", We benadrukken dat Kant hier geen constructie maakt om
het begrip van plichten tegenover onszelf te redden; zijn onderscheiding
tussen het noumenale en het fenomenale is primair gemotiveerd door
de erkenning dat we tegenover onszelf verplicht zijn: "Es gibt doch
Pllichten des Menschen gegen sich selbst.,,2(8).De ontologische'??
onderscheiding tussen het noumenale en het fenomenale is dus een dif-
ferentiatie die uit de eigen aard van het zedelijk inzicht volgt; in deze
zin kunnen we dit een ontologiscn gevolg van het zedelijk inzicht noemen.
We moeten evenwel direct opmerken op geen enkele manier de sugges-
tie te willen wekken als zou het noumenale nu voor het theoretische
kennen toegankelijk geworden zijn: over het noumenale is nu eenmaal
geen theoretische kennis mogelijk. En zo dergelijke kennis al mogelijk
zou zijn, is zij in zedelijk opzicht irrelevant. Zodra men aan het ontologi-
sche gevolg van het zedelijk inzicht een theoretische inhoud geeft, is
men in de derde antinomie verzeild geraakt en dus hopeloos onprak-
tisch. Terugkerend naar Kants visie op het geweten resumeren we dat
we het gewetensoordeel aan een andere persoon moeten toeschrijven.
Welke persoon is dat?

Volgens Kant kan deze andere persoon een werkelijke dan wel een
louter ideele persoon welke de rede zichzelf schept zijn21O

). Hiermee
doelt hij op God als geopenbaarde God respectievelijk op onze idee
God. Aangaande de geopenbaarde God hebben we al opgemerkt dat
leerstellingen daaromtrent buiten de a priori ethiek vallen; Kant wendt

206) MST VI 417.
207) MST VI 418, 423, 430, 434; MSR VI 239, 295, 335; Metaphysik Dohna

XXVIII 663; OP XXI 60f. Ook de onderscheiding van possessio noumenon
en possessio phaenomenon berust niet op theoretische gronden, cf. MSR
VI 249, 253, 255, 258, 268, 273.

208) MST VI 417, onze cursivering.
209) Zie § 1.2.1.
210) MST VI 438f.
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zich daarom tot de idee God welke wij zelf maken. Met de volgende
kwaliteiten begaafd komt deze idee naar voren: hij is kenner van ons
hart als de zetel van onze motieverr'!", hij is alomverplichtend in die
zin dat ooze plichten 66k als zijn geboden opgevat kunnen worderr'P',
hij moet op aarde en in de hemel aIle macht hebben in de zin dat hij
aan zijn oordelen een gepast effect verbinden kan. Een dergelijk wezen
is inderdaad slechts als God te denken; hij is kortom precies het wezen
dat in meest ultieme zin over de morele kwaliteit van ons handelen
oordeelt. Het geweten moet nu als het subjectieve principe van ooze
verantwoording tegenover God opgevat worden. We hoeven overigens
niet in het minst objectief-theoretisch het bestaan van God aan te ne-
men: de idee God is ons louter subjectief door de zichzelf verplichtende
rede gegeven. Op zuiver analoge wijze wordt zo de gewetensvolheid
subjectief begrepen op de wijze waarop we de idee God verstaan als
wetgever voor alle redelijke wezens op aarde: de gewetensvolheid be-
staat in de verantwoording ten overstaan van een van onszelf onder-
scheiden, maar toch innigst tegenwoordig wezerr'!".

Enkele aspecten van Kants visie moeten we benadrukken. Allereerst
moeten we beklemtonen dat ons gewetensoordeel niet van God uitgaat,
maar dat de autoriteit van dit oordeel ons de idee God aan de hand
doet. We moeten dus niet voor het gewetensoordeel ontvankelijk zijn
omdat het een goddelijke uitspraak is; het omgekeerde geldt: de eigen
aard van het geweten laat zien dat wij de idee God subjectief nodig
hebben. Die idee mag de motivering van ons morele handelen niet over-
nemen, maar mag haar wel begeleiden: door ooze plichten op te vatten
alsof zij goddelijke geboden zijn, worden we gesterkt in ooze navolging
van plichten en juist daarin bestaat het element van deugd. En die deugd
betreft de subjectivering van het objectieve morele principe, de manie-
ren om dit beginsel in ons strevingsleven te integreren door daaraan een
redelijke vorm te verlenen en deze tot uitdrukking te brengen.

Een tweede moment dat onze aandacht verdient, betreft het typisch
redelijke karakter van de religie binnen de a priori ethiek. Onafhanke-
lijk van de geopenbaarde God kan de mens door zijn idee God zijn

211) KdpV V 155n = A 276n, V 156 = A 278, V 161 = A 287; MST VI 447;
ReI. VI 29f, 47-53; SdF VII 24. Zie § 3.2.4: de verwijzingen naar het hart
mogen bij de vroege Kant niet sensualistisch geduid worden.

212) MST VI 440; ReI. VI 99; OP XXI 81.
213) MST VI 439f.
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leven op aarde gestalte geven. Elders hebben we gewezen op een ge-
dachte uit Kants postume werk volgens welke de onder plichtswetten
staande mens in de wereld de copula is die God en wereld ver-
bindt'!", We menen dit een teleologisch georienteerd zeZfverstaan van de
deugdzame mens te mogen noemen, een getuigenis van de manier waar-
op deze mens zijn leven op aarde vorm geeft vanuit de subjectief erva-
ren aanwezigheid van het hoogste wezen+", Hiermee raken we, zo
menen we, de kern van Kants bezwaren tegen de ratio Anselmi: aan de
zuiver praktische idee God wordt een theoretische inhoud gegeven, die
van een wezen dat krachtens zijn essentie bestaat. Eerst dan ontstaat de
dialektiek van het ontologisch godsbewijs=". Voor de zuivere ethiek is
de vraag naar het bestaan van het hoogste wezen irrelevant; wie zegt te
geloven zonder Gods bestaan te postuleren, weet niet wat het betekent
te geloven. Belangrijker is evenwel dat Kant zou stellen dat het postu-
laat van Gods bestaan eerst praktisch van belang is omdat het gemoti-
veerd wordt door het zelfbewustzijn van de moreel toerekenbare mens;
eerst zo wordt het postulaat van Gods bestaan gerechtvaardigd. Ook
langs deze weg zien we dus dat bij Kant de religie op de moraal volgt en
daarvan niet het uitgangspunt is; ook de religie is voor Kant een gevolg
van het zedelijk inzicht.

Kants visie op de mens binnen de deugdenleer blijft derhalve van
anthroponome aard, de mens wordt niet slechts als subject, maar tevens
als doel van de morele wet opgevat. De mens moet het beginsel van de
mensheid in zijn persoon waardig worden. Kants deugdenleer laat zien
hoe de mens dit kan doen.

§ 4.5. Terugblik

De vraag naar een transcendentale ethiek is voortgekomen uit de discus-
sie van Hoffe met Apel. Apel kritiseert een aantal vermeende defecten
van Kants ethiek, maar wil nochtans voor wat betreft het transcendenta-

214) § 1.3.5.
215) Vergelijk KdpV V 132 = A 238f; KU V 473f; Orientiren VIII 139;

Gebrauch VIII 182f; Tractat VIII 418; Fortschritte XX 295.
216) En vanuit dit inzicht formuleert de vroege Kant zijn onderscheiding tussen

analytische en synthetische oordelen; Beweisgrund II 72. Zie Henrich, D.,
Kants Denken 1762/63; Kaulbach, F., Die Entwicklung des Synthesis-
Gedankens bei Kant.
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Ie bij Kant aansluiten. Hoffes laat zien dat Apels bezwaren tegen Kant
ongegrond zijn en dat bovendien slechts beperkte delen van de prakti-
sche filosofie transcendentaal genoemd kunnen worden. Deze discussie
is voor ons in twee opzichten van belang, namelijk enerzijds omdat de
positie van de praktische filosofie ten opzichte van andere onderdelen
van Kants wijsbegeerte gethematiseerd wordt en anderzijds omdat de
vraag ontstaat waarin de eenheid van het systeem der transcendentale
filosofie besloten ligt.

Aan deze discussie hebben we een historisch-genetisch perspectief
verbonden: met Schmucker hebben we gezien hoe Kants praktische
filosofie zich in kennelijke onafhankelijkheid van de speculatieve vraag-
stelling ontwikkeld heeft. Daarenboven hebben we aan de hand van de
ideeenleer in de eerste kritiek getoond hoe de speculatieve problema-
tiek ontstaat: geven we bijvoorbeeld aan de idee der vrijheid, die in
praktische zin een juridisch vrijheidsbegrip is een theoretische inhoud
dan ontstaan er problem en. Daarom is er een kritiek nodig die toont
hoe die ideeen op theoretische wijze binnen de grenzen der ervaring
gebruikt mogen en moeten worden; deze kritiek moet duidelijk maken
dat het praktische gebruik der rede verenigbaar is met het theoretische
gebruik daarvan. Voorts laten we met Schmucker zien dat ons verstaan
van de morele verplichting volledig onafhankelijk van enige theoretisch-
speculatieve vraagstelling is.

Dit werpt een nieuw licht op de discussie van Hoffe met Apel. Voor
zover Kant de principes van de praktische wijsbegeerte van het begrip
transcendentale kennis uitsluit, betekent dit in negatieve zin dat deze
beginselen geen bijdrage leveren aan ons objectieve a priori begrip van
voorwerpen binnen een constitutietheorie van fenomenen. Maar aan
deze uitsluiting is een positief moment aanwezig dat voor Kant zelfs
dominant is: de principes van de ethiek zijn ervaringsimmanent en be-
hoeven daarom geen transcendentale kritiek om in hun objectieve a
priori status begrepen te kunnen worden. De vraag hoe metafysica als
zodanig mogelijk is valt door de ethiek eenvoudiger dan door de theore-
tische wijsbegeerte te beantwoorden. De ethiek is als metafysica moge-
lijk juist omdat haar beginselen ervaringsimmanent en in die zin niet
problema tisch zijn. De ontwikkeling van de ethiek als metafysica heeft
haar uitgangspunten in begrippen die zelf van ervaringsimmanente aard
zijn: recht en deugd. Hoe problema tisch de ontwikkeling van een meta-
fysica der natuur daarentegen is, wordt duidelijk uit enerzijds het gege-
yen dat zij niet in de onmiddellijkheid van de ervaring, maar in de cate-
gorieenleer van de eerste kritiek haar uitgangspunt heeft en anderzijds
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uit het gegeven dat deze metafysica niet op de aIledaagse ervaring, maar
op de natuurwetenschappen gericht is. Maar zelfs de vraagstelling van
de metafysica der natuur is in systematische zin een indirecte: de meest
ultieme begrippen die een regulatieve betekenis voor onze ervaring
hebben, de ideeen, zijn praktische noties waaraan een theoretische in-
houd gegeven is. De tegenoverstelling van de metafysica der natuur en
die der zeden is daarom geen absolute. Ook binnen de praktische filoso-
fie kunnen transcendentale gezichtspunten een belangrijke rol spelen,
zoals uit de onderscheiding tussen materiele en formele bepalingsgron-
den der willekeur blijkt. Met dat onderscheid wordt duidelijk hoe wij a
priori een objectief oordeel kunnen geven over een feitelijk voltrokken
daad. Maar dit gezichtspunt is harerzijds gemotiveerd vanuit de onmid-
dellijkheid van het zedelijk inzicht. We zien hier als het ware een trans-
cendentie in de immanentie die in architectonisch opzicht op de eenheid
van theoretische en praktische rede gericht is.

Men heeft altijd getracht Kants analyse van de onmiddellijkheid der
zedelijke verplichting te discrediteren door op het probleem van het
leugenverbod te wijzen. We hebben laten zien dat Kants denken hier
veel plausibeler is dan wordt aangenomen; hem valt geen enkel rigoris-
me te verwijten. In de aanloop van ons onderzoek hebben we nooit
verwacht dat Kants rechtsbegrip zo belangrijk voor onze studie zou
worden. Zeker, in de inleidende werken kan iedereen wel ergens lezen
dat veel van Kants term en uit de sfeer van het recht afkomstig zijn;
termen zijn evenwel geen begrippen. We willen in deze terugblik een
aantal momenten van het recht in Kants filosofie benadrukken.

Ten eerste willen we op het onderscheid tussen factum en eventus
wijzen. Deze onderscheiding vormt weliswaar niet de achtergrond van de
derde antinomie, maar zij speelt wel een belangrijke rol in de vormge-
ving daarvan; de toerekenbaarheid van het menselijke handelen wordt
door de antinomie niet opgeheven. Bovendien hebben we laten zien hoe
deze begripsonderscheiding relevant is voor de interpretatie van het
tweede deel van SdF. Tevens hebben we gewezen op de intrinsieke band
van dit werk met de ideeen- en methodenleer van de eerste kritiek:
Kants idee der vrijheid is op een rechtsbegrip georienteerd, Ten tweede
willen we een groep van begrippen noemen die aile uit de sfeer van het
recht afkomstig zijn of die door Kant in die horizon omgeduid worden,
maar die we hier niet verder zullen bespreken, zoals deductie, persoon,
onpartijdigheid en de plaatsvervanger. Ten derde moeten we de bete-
kenis van het recht voor de kanon noemen: het juridische vrijheidsbe-
grip laat toe dat de mensen uit om het even welk motief mogen hande-
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len zolang hun daden maar volgens een algemeen principe in overeen-
stemming zijn met de vrijheid van aIle anderen. Maar de mens kan met
de kanon wel een moreel oordeel geven over zijn handelen in termen
van gelukwaardigheid. In principe komt daarin iets naar voren dat we
ook in verband met de deugd gezien hebben: het gaat in beide gevallen
om onze verhouding tot het recht.

Tot slot willen we aan de hand van het begrip der wetgever laten zien
hoe het recht van betekenis is voor Kants filosofie. Hij heeft dit begrip
aan het natuurrecht van Wolff en Baumgarten ontleend. Centraal in
Kants ethiek heeft de gedachte van het in zichzelf goede gestaan en
vanuit dat gezichtpunt ontkent hij dat God de schepper van de morele
wet is. Daarenboven is die afwijzing gemotiveerd door zijn verzet tegen
de voorgegeven harmonie. Als gevolg van deze afwijzing ontstaan een
aantal problem en. God is niet langer als een garantie van ons recht te
begrijpen. Onze rechten, die als natuurrechten begrepen dienen te wor-
den, dreigen nu tot empirische gegevenheden gereduceerd te worden.
Kant ontkomt aan dit probleem door vanuit ons onmiddeIlijke bewust-
zijn van de verplichting op analytische wijze aan te tonen dat sommige
plichten op volkomen wijze verplichten: generaliseerbare uitzonderingen
op deze plichten, die alle rechtsplichten zijn, kunnen niet gedacht wor-
den en zijn dus eigen aan de natuur van de mens als een redelijk wezen.
De mens kan op procedurele wijze zijn recht begrijpen als iets dat hem
noodzakelijkerwijs toekomt. Hiermee is Kants verzet tegen de voorge-
geven harmonie direct verbonden: ons handelen is niet toerekenbaar
omdat er een God is, maar krachtens ons rechtsbegrip weten we toere-
kenbare wezens te zijn. We staan onder de wet en begrijpen vrije we-
zens te zijn. Het inzicht dat wij als vrije wezens toerekenbaar zijn, is de
motivering voor de postulaten aangaande God en de onsterfelijkheid
van de ziel. We kunnen slechts indirect tegenover onszelf verplicht zijn
de morele wetten te begrijpen alsof zij goddelijke geboden zijn: we mo-
gen niet omwille van Gods wil handelen, maar de gedachte dat we de
wet begrijpen alsof deze een goddelijke is, is een hulpmotief dat ons
sterken kan tegen de uitdagingen die de natuur aan onze standvastig-
heid richt. Kant baseert zich dus op de onmiddeIlijkheid van ons zedelijk
bewustzijn, op de zedenwet die we in ons morele beoordelingsvermogen
altijd al bewust zijn en die we niet scheppen of opsteIlen, maar slechts
formuleren als een ervaringsimmanent gegeven. Tevens hebben we
Kants afwijzing van de voorgegeven harmonie opgevat als een gedachte
dat de op zich staande mens van de mens als soort vervreemd is. Daar-
mee opent zich het thema van de morele educatie (anthropologie, psy-
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chologie, pedagogie) waarin de mens moet leren zich het recht der
mensheid in zijn eigen persoon waardig te worden. Hij moet leren zich
als het subject der zedenwet te verstaan. Zo zien we dus hoe Kants
filosofie doortrokken is van een rechtsbegrip.

Naast het belang van dit rechtsbegrip voor Kants wijsbegeerte is het
voor ons een verrassing geweest dat de morele zin door Kant veel eer-
der afgewezen is dan algemeen wordt aangenomen. Dat de verslagen
van de vroege colleges over praktische filosofie op dit punt duidelijk
laten zien dat Kant afstand neemt van Hutchesons gevoelsmoraal, kan
als een toegevoegde waarde ten opzichte van de door Kant zelf gepubli-
ceerde werken gelden. We zijn evenwel van mening dat deze kritische
positie tevens vanuit Kants vroege werken gereconstrueerd kan worden;
deze reconstructie heeft als voorwaarde dat we Kants woorden in de
aankondiging van zijn colleges serieus nemen: het gaat hem om hetgeen
de mens van nature doet, dit moet onderzocht worden voordat hij zal
bepalen wat de mens moet doen. We menen Kants positie als voIgt
onder woorden te kunnen brengen: er is een principium diiudicationis
met behulp waarvan we de morele status van een handeling beoordelen,
het motief om tot handelen over te gaan wordt in een principium execu-
tionis verwoord. De verhouding tussen deze principes is die van een
natuurlijke teleologie: is het, ongeacht een nadere bepaling van een
principium execution is, denkbaar dat de gedragingen van de maatschap-
pelijke mens tenminste in overeenstemming met het morele beoorde-
lingsbeginsel zullen zijn? Ongeacht zijn motieven wordt de mens van
nature gedwongen te handelen binnen de grenzen van het recht. Als
thema is deze natuurlijke teleologie ook in de latere werken van Kant
aanwezig, maar het is van belang om te zien dat Kants vroege formule-
ringen van het beginsel der categorische imperatief in systematische zin
van dat thema onafhankelijk zijn. De morele zin is geen zelfstandig
kenvermogen, maar slechts een moreel gevoel dat in de innerlijke zin
aanwezig is en dat op een voor ons onbekende wijze resulteert uit de
zelfwetgeving. Eindige wezens als de mens moeten in hun gevoel aange-
daan zijn om tot handelen te komen: redelijke inzichten aileen zijn daar-
voor niet toereikend. Deze mens heeft het morele gevoel nodig als een
reele tegenhanger van zijn zinlijke neigingen. Op die manier kan de
mens aan zijn handelen een redelijke vorm verlenen. Wij menen dat
hier geen tegenspraak met Kants latere werken bestaat; zo er op dit
vlak een verschil met de latere werken is, lijkt ons dit slechts een kwes-
tie van systematiek te zijn: het onderwerp der natuurlijke teleologie
wordt dan apart behandeld en, opvallend genoeg, in werken die op het
grote publiek gericht zijn.
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Wij verdedigen de stelling dat Henrich dit thema der natuurlijke
teleologie bij de vroege Kant niet naar waarde heeft weten te schatten.
Bovendien heeft hij de betekenis van de krachtterm qualitas occulta niet
onderkend; hij heeft niet gezien dat de morele zin door Kant als kenver-
mogen radicaal afgewezen wordt. Voor ons is daarmee de zin van zijn
deductiethese vervallen: de bronnen waarop hij zich gebaseerd heeft,
moeten anders geinterpreteerd worden. We hebben getoond dat dit
materiaal soms als een esthetische symbolisering van het morele opgevat
kan worden, soms als voorbereiding op de formulering van de derde
antinomie en dus als theoretisch probleem; in elk geval zijn we van
mening dat geen van deze bronnen Henrichs these in substantiele zin
vermag te ondersteunen.

Daarmee vervalt ook Henrichs these als zou de factumleer de eindfa-
se van Kants ontwikkeling in de moraalfilosofie zijn. Juist de natuurlijke
teleologie die bij de vroege Kant centraal in zijn belangstelling staat,
verwijst naar de ervaringsimmanentie van het zedelijke: zelfs in onze
meest geheime beweegredenen voeIen we ons gedwongen onze willekeur
onder de algemene wil te scharen, zegt Kant rond 1765. Als het zedelijk
inzicht niet hoe dan ook aan de ervaring immanent is, dan moet de
gedachte van een natuurlijke teleologie op voorhand als zinloos afgewe-
zen worden: als de mens niet in zichzelf kan ervaren dat zijn handelen
in de sfeer van het recht en in de omgang met anderen tot een confor-
miteit met de wet gedwongen wordt, verliest de teleologie haar beteke-
nis voor de bespoediging van de overgang naar moraliteit. We zouden
onze mogelijkheid wetgever te zijn nimmer ervaren.

De morele wet zijn we ons iedere keer dat we ons morele beoorde-
lingsvermogen moeten gebruiken bewust; of we nu als betrokkene dan
wei vanuit afstand over een feitelijke situatie moeten oordelen, we we-
ten dat we de zedenwet in ons oordeel betrekken. In die context is de
vraag naar de herkomst van de wet irrelevant: we zijn zelf wetgever
zodra we inzien dat de wet in overeenstemming met onze wil is. In
Kants begrip van de wetgever is niet alleen de ervaringsimmanentie van
het zedelijk inzicht verdisconteerd, tevens ligt hierin een zelfervaring van
de mens besloten; hij weet vrij te zijn en begrijpt zo de wet als een di-
mensie van zijn eigen bestaan. Hij beschikt a priori over een principe
waarmee hij in volstrekt objectieve zin over zijn handelen kan oordelen;
hij verstaat zichzelf als een moreel toerekenbaar wezen. Wanneer dit
zedelijk inzicht dat ook een zelfervaring is niet toereikend is tot het
stellen van moreeI goede dad en, treedt ons geweten naar voren als een
subjectieve aanvulling op de facturnleer. Dit geweten oordeeIt over het
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verband tussen onze motieven en de wet. Zeker, dit oordeel is van ob-
jectieve aard, maar het gaat er om dat dit oordeel geeffectueerd wordt
in de sfeer van ons gevoel en het is in die zin dat het geweten een sub-
jectief complement van het factum is: het laat zien hoe we onze motie-
yen kunnen kiezen en dus dat we vrij zijn.

In de factumleer ligt, om met Hoffe te spreken, de realiteit van ons
zedelijk bewustzijn, maar niet de realiteit van ons zedelijk leven beslo-
ten. De facturnleer laat zien dat we verplicht zijn, maar daarmee is nog
niet duidelijk waartoe we verplicht zijn. Kant geeft hierop antwoord in
zijn deugdenleer: de morele wet is het hoogste principe en als de mens
zich op anthroponome wijze in het licht van die wet verstaan, weet hij
dat hij zijn eigen perfectie en het geluk van anderen moet nastreven en
bevorderen. We hebben dit onder de noemer van de dynamische ge-
meenschap besproken: wat de inhoud van onze perfectie zal zijn, zal
afhangen van hetgeen een ander ons omtrent zijn eigen empirische
geluksvoorstelling laat weten. Contra Apel kunnen we daarom stellen
dat communicatie een wezenlijke vooronderstelling van Kants ethiek is.

Nu zal de mens zichzelf niet zonder meer op anthroponome wijze
verstaan. Welke plaats in zijn leven zal de mens aan de morele wet
toekennen? Iedereen zal dat op zijn eigen manier bepalen. Als we het in
termen van Plat formuleren, kunnen we zeggen dat die wet door onze
eigen vrije daad een bepaalde plaats in de totale ordening van onze
maximen zal hebben. Die onnaspeurbare vrije daad kan als een laatste
niet verder analyseerbare aanwijzing van hetgeen we als individu zijn
opgevat worden. Hier komt naar voren wat we een begrip van het leven
als een geheel hebben genoemd, men zou het ook een levensplan kun-
nen noemen. Met behulp van de kanon kunnen we de gelukwaardigheid
van een dergelijk leven beoordelen, met behulp van de morele wet oor-
delen we over het morele gehalte van dat leven.

Men kan hier aan een karakter denken, een intelligibel karakter
waarin de ordening van onze maximen verdisconteerd is als de eerste
formele grond van ons empirische karakter, ons feitelijke leven. Dit
intelligibele karakter is geen op zich bestaande werkelijkheid, maar
bestaat slechts in hetgeen het doet: vorm geven aan ons empirische
karakter, aan de rol die we als persoon spelen. Dit hebben we aan
Heimsoeth ontleend. We hebben tevens verdedigd dat de mens de sub-
stantialiteit van zijn leven eerst krachtens de zedenwet kan inzien. Dit is
een inzicht dat het juridische kader van de kanon in de methodenleer te
buiten gaat en dat op de factumleer berust. Hierin komt een moment
naar voren dat speciale aandacht verdient: de substantialiteit van ons
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leven betreft niet ons intelligibele karakter, maar hetgeen we als feno-
menale mens zijn. Ret intelligibele is slechts substantieel voor zover het
ons leven vorm geeft door dat leven als het ware te begeleiden; het is
evenwel geen op zichzelf staande werkelijkheid. Wie dit laatste in theo-
retische zin zou trachten te denken, vervalt in de dialectiek. De vraag of
dit intelligibele moment van ons leven na de dood kan voortbestaan, is
een praktische die we krachtens de zedenwet middels een postulaat
bevestigend mogen beantwoorden. Dit postulaat dient evenwel de more-
le toerekenbaarheid van de mens in deze ondermaanse wereld: de toere-
kening van ons handelen moet hoe dan oak als met een gepast effect
verbonden begrepen kunnen worden.

Voor Kant heeft het praktische altijd centraal gestaan. Op een uit-
spraak van hem willen we tot slot van deze stu die insisteren: of het nu
een vroege dan wel een late formulering van de morele wet betreft, een
filosoof stelt geen nieuw principe van moraliteit vast, hij of zij verwoordt
aileen een inzicht. Als wij ons eigen inzicht in Kants praktische wijsbe-
geerte verwoorden, kunnen we zeggen dat hij laat zien dat ethiek in de
strikte zin van het woord alleen als metafysica mogelijk is: tussen erva-. . .nng en a pnon.
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regel vermeld. Tussen haakjes geven we de in de Akademie-Ausgabe
vastgestelde datering in jaartallen en dus niet met behulp van de Griekse
letters die in dit verband gebruikelijk zijn, vergelijk de verantwoording
en dateringsmethode volgens Adickes in band XIV pp. xvii-lxii. De uit-
drukkingen ltg_" resp. "-Zusatz" staan voor "gleich-" resp. "spat-Zusatz".
Dateringen van het laatste type toevoegingen worden apart vermeld. In
band XVIII pp. x-xxiii bevindt zich een conversietabel waarmee
Erdmanns editie van de Reflexionen op de door ons gehanteerde uitgave
herleid kan worden. Met onderstaand overzicht kunnen de Reflexionen
naar bandnummer getraceerd worden.
XIV 1-110.
XV 111-1561.
XVI 1562-3488.
XVII 3489-4846.
XVIII 4847-6455.
XIX 6456-8112.

De collegeverslagen worden geciteerd naar hun volledige titel, bandnum-
mer en pagina. In onderstaand overzicht vermelden we tevens de ver-
moedelijke datering. Voor de goede orde merken we op dat de Meta-
physik L) en L, (behalve de Metaphysica specialis) beter bekend zijn
onder de naam Metaphysik Politz, vergelijk Lehmann in XXVIII 1339.
We citeren tevens onder Gerhardt-Menzer de compilatie van college-
verslagen van Brauer (1780), Kutzner (1781) en Mrongovius (1782)
zoals deze door Paul Menzer onder de titel Eine Vorlesung Kants uber
Ethik in 1924 en in 1990 opnieuw door Gerd Gerhardt uitgegeven is;
tussen haakjes vermelden we de paginering bij Menzer.

Logik Herder
Logik Blomberg
Logik Philippi
Logik Dohna- Wundlacken
Wiener Logik

XXIV, 1763.
XXIV, 1771 (onzeker).
XXIV, 1772.
XXIV, 1792.
XXIV, tussen 1794 en 1796.



Metaphysik Herder
Metaphysik L 1

Metaphysik Volckmann
Metaphysik: von Schon
Metaphysik L2
Metaphysik Dohna

Praktische Philosophie Herder
Praktische Philosophie Powalski
Moral Mrongovius
Moralphilosophie Collins
Moral Mrongovius II

Vorlesungen uber Philosophische
Enzyklopadie

Berliner Physik

359

XXVTII,1763
XXVIII, 1780.
XXVIII, 1784-85.
XXVllI, 1789-91.
XXVIII, 1790-91.
XXVIII, 1792-93.

XXVII, 1762-64.
XXVII, 1776-78.
XXVII, 1782.
XXVll, 1784-85.
XXIX, 1784-85.

XXIX, 1781-82.
XXIX, na 1772 en voor 1785.
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Summary

In four chapters we investigate into some problems concerning the place
of Kant's ethics between the a priori and experience.

Is Kant's ethics a transcendental one? This question is raised by
Hoffe in criticism of Apel. Hoffe shows Apel's analysis of Kant's ethics
to be wrong; furthermore only relatively few themes in Kant's practical
philosophy, such as the deduction of the highest good, can be properly
called transcendental. Therefore Apel's claim, his own idea of transcen-
dental ethics relates to Kant's, should be rejected. We agree with Hoffe
but we insist that one should not try to interpret parts of Kant's philos-
ophy as transcendental, this term should be used for a special point of
view from which principles can be analysed as a priori conditions under
which completely objective knowledge is possible. So the distinction
between formal and material determining priciples of our free will is a
transcendental one.

The question wether Kant's ethics is transcendental relates to a tradi-
tional view on his philosophy as a whole. The traditional thesis is that
Kant was only able to develop his practical philosophy after he succee-
ded in completing his first Critique. This thesis was radically rejected by
Schmucker. He showed Kant's ethics to be completely independent from
his theoretical philosophy. We add some more arguments pertaining to
his thesis. More particularly, we defend Kant's ethics to be developed
not in reaction to traditional ontology but as a criticism of the rationa-
lists' philosophy of natural law. The main idea behind Kant's exclusion
of practical principles from transcendental knowledge is that ethics
doesn't need a transcendental criticism to be possible as metaphysics. In
his third Critique Kant defines a metaphysical principle as an a priori
principle under which something from which the concept is empirically
given, can be a priori further determined. Thus Kant's ethics is an ethics
betwixt a priori and experience. The moral law is immediately present in
our practical judgment: it is immanent to experience. When we are to
give a judgment on some factual case, we appear to know the moral law.
It is from this basic moral experience that the formulations of the cate-
gorical imperative are derived. As Kant formulates, he is not giving a
new principle of morals, he is only expressing it. But this means the
transcendental perspective in ethics is derived from metaphysics; we
defend the thesis that the unity of Kant's system of transcendental phi-
losophy is borrowed from our immediate moral experience.
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In our second chapter we question into Henrich's account of moral
insight. Some elements he relates to Kant shall be shown wrong in our
last chapter. Special attention is given to Kant's notorious rejection of
even a white lie. We discuss analyses given by Apel, Riedel, Heidegger,
Duintjer and Delfgaauw and show them all to be mistaken. Apart from
failing to understand Kant's juridical point of view they didn't recognize
the difference between a priori argumentation for something to be a
perfect duty belonging to the doctrine of rights and the applications of
that very principle to special situations. Exceptions adhere to applicati-
ons and not to laws, they are made by a judge and not by a legislator.

We consider also freedom in Kant's doctrine of methods; we show it
to be a notion of freedom stemming from the realm of law and politics.
Man is considered as belonging to society wherein he can act by his own
volition. Man will try to be happy and as long as he doesn't break any
law to achieve his happiness, all his actions are allowed. But Kants also
gives a canon or criterion for judging one's worthiness to be happy.
Gueroult has taken this canon as a precritical element, discarded in
Kant's second Critique. We argue his analysis to be wrong. Kant's positi-
on in the theory of methods is not concerned with people acting from
moral insight. They may act from whatever motive they want; Kant
merely holds they can be judged from a moral point of view. His positi-
on can be accounted for in a more general frame: we have a principle
for judging actions or a socalled principium diiudicationis, apart from
this principle exists a principle describing the motives we act from, a
socalled principium executionis. Whatever our principium executionis
may be, our deeds will be judged by the princium diiudicationis. That's
the real issue in the doctrine of methods.

Related to this distinction is a question of Kants political philosophy:
is it reasonable to hope for a moral improvement of mankind? We show
how Kant's doctrine of ideas and of methods relates to his later work on
the strife of faculties. In fact it is a question of natural teleology: can we
conceive of, whatever our principium executionis will be, a society whe-
rein our actions will be at least in conformity with the principium diiudi-
cationis? Kant positive answer to this question is considered in a more
general framework we coined an aesthetic symbolization of moral princi-
ples: taking the phenomenal as a sensuous expression of the noumenal,
the phaenomenal pointing towards the noumenal. Kant's later statement,
the beautiful is a symbol of what is morally good, should be considered
as the off-spring from his early works and as a constant factor in his
thought. Within this framework we answer the question to the moral
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improvement of mankind in history. We tackle this problem by relating
Kant's notion of the socalled "sign of history" to the metaphysics of his
predecessor Baumgarten. This enables us to prove some recent interpre-
tations either wrong or incomplete.

Our third chapter is an investigation into the notorious fact of pure
practical reason. We start with a reflection on Henrich's interpretation.
According to him, the fact of reason should be regarded as Kant's final
resort to failing attempts to deduce the objective reality and validity of
the categorical imperative from a theoretical point of view. We give a
detailed analysis of this thesis, we go into Henrich's notion of deduction
and we prove him to be wrong. To our opinion, Henrich's thesis could
only have its overwhelming impact on contemporary philosophy by grace
of his discovery of Kant's first formulations of the principles of the cate-
gorical imperative as early as 1765. Henrich's problem arises from the
fact that notwithstanding Kant's early formulations of this principle he
still seems to hold a kind of moral-sense philosophy. But we show that
Kant's early ethics is in fact completely independent from and certainly
not based on a sensus moralis theory. Considering Henrich's arguments,
we can say his sources do reveal a strong alternative to his own thesis.
They function as an aesthetic symbolization of the morally good or as
preparatory formulations of the third antinomy: when a practical princi-
ple is given a theoretical content it becomes problematic. They can not
be used to substantiate Henrich's claim and in a single case we can even
show Henrich fell victim to a corrupt text-edition. One of Henrich's
most positive contributions to the interpretation of Kant's philosophy
consists in his article on the socalled groundforce from which all cogniti-
ve faculties supposedly derive; Henrich showed Kant vehemently rejec-
ted such ideas. But then again, why should Kant cling to a sensus mora-
lis as the ultimate ground of all our moral feelings and judgments? In
fact Kant denies the sensus moralis to be a groundforce. His thesis con-
cerning the fact of reason is about the idea of a legislator and about our
responsibility for our actions and can be found in his early works and
private notations.

In our last chapter we have a go on the subject of morality. We sup-
ply a general account for the notion of a subject and we consider some
general thoughts on being a subject of something. In a theoretical sense
of the word, we defend, subject in Kant's philosophy only denotes a
possible subject which can be thought of as a substantial one without
implying this would be sufficient to prove the objective reality of its
existence as a substantial subject. Such is only possible by grace of moral
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