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Verlichting 

• Context: in de geschiedenis van de bevrijding van de mens uit zijn 
‘aan zichzelf te wijten onmondigheid’ 

• Menselijke behoeften mogen ‘vrij’ bevredigd worden 
• In de verlichting is de mens pas volwassen geworden: redelijkheid 

als ideaal voor altijd.  
• Focus op: rationaliteit. Onderscheidingen:  

– Moreel/ethische rationaliteit: tegenover: traditie en religie. 
• Intensieve strijd tegen ‘christelijk fundamentalisme’  

– Technische rationaliteit: beheersen van natuur t.b.v. menselijke 
doeleinden (behoeften?) 
• Gewelddadig tegen niet menselijke natuur, toegeeflijk t.o.v. de menselijke 

(behoeften).  

– Politiek rationaliteit: rationele organisatie van samenleving ten 
behoeve van vrijheidsverwerkelijking van mensen. 
• Verhouding politieke en technische rationaliteit (tussensfeer: organisaties)?  
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Kants werkgebied 

• Voorkritische en kritische periode.  
• Theoretische filosofie (m.b.t. het ‘kennen’) 

– ‘Ding op zich zelf’ en ‘Erscheinung’.  
– Hoe is natuurwetenschap mogelijk? 

• Via synthese van het verstand en zintuiglijke gegevens 
• Wetmatigheid in de natuur: door verstand aangebracht (transcendentaal idealisme). 

– (laten we mooi zitten) 

• Praktische filosofie, draait om:  
– Vrijheid: via haar product, de morele wet.  
– De vrije wil heeft alleen de grond in zichzelf (autonomie).  
– Plichtsethiek (deontologie) en geen gevolgenethiek (utilitarisme) 

• Praktisch hier: de wil betreffend, en niet: ‘met individuele dingen/gevallen bezig zijn’ 

• Filosofie van het oordeelsvermogen 
– Analyse en samenhang van verschillende oordeelvormen (m.n. theoretische, 

praktische en esthetische)  
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Dualisme in Kants praktische filosofie 
(1) 

• De mens is burger van twee werelden 
– Rationele vrije wil t.o. fysische noodzaak en begeerten. 

• Kern van Kants ethiek:  
– Rationele vrijheid = (plicht tot) rationele zelfbepaling: 

maximale zuiverheid.  

• ‘Geluk’ kan geen object zijn van een onvoorwaardelijke 
verplichting (heteronomie) 

• Kwaad:  
– Zelfliefde en behoeften/neigingen tot hoogste principe 

maken.  
– Anderen als middelen hiervoor gebruiken. 
– Tegenspraak met utilitarisme/liberalisme?  

 
 

 
 
 

(c) Han van Diest 5 



Dualisme in Kants praktische filosofie 
(2) 

• Absolute waarde van de persoon: zijn zuivere 
zelfstandigheid en innerlijke 
verantwoordelijkheid.  
– Gaat Kant om een gemeenschap van zuivere 

redelijke wezens. Allen willen als redelijk 
hetzelfde. In die gemeenschap gelden zedelijke 
wetten algemeen.   

• ‘Uniciteit’ of individualiteit behoort bij Kant 
tot de sfeer van neigingen (‘natuur’).  
– Mens heeft zijn bijzonderheid te overwinnen. 
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Dualisme in Kants praktische filosofie 
(3) 

• Een goede wil geeft garantie voor geluk maar is 
‘gelukwaardig’.   
– Echter, de ervaring leert dat het de slechten vaak goed 

gaat en de goeden vaak slecht. (God als postulaat van de 
rede) 

• Goede wil is niet gebaseerd op resultaat van handelen; 
de wil kan slechts ‘intrinsiek’ (dus ‘onzichtbaar’ = 
motief) goed zijn.  
– Goede wil is onvoorwaardelijk (niet afhankelijk van de 

gevolgen).   

• Dus: anti-utilitaristisch (anti-liberaal?) motief in Kants 
ethiek.  
– Deontische ethiek tegenover gevolgethiek  
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Plicht en categorische imperatieven  

• Plicht: handeling uit achting voor de (rationele = ‘vrije’) wet.  
• Vijf formuleringen, waaronder:  

– Ik behoor nooit anders tewerk te gaan dan zo dat ik ook zou willen dat 
mijn maxime een algemene wet zou worden.  

– Handel zo dat je het mens-zijn, zowel in je eigen persoon als in de 
persoon van ieder ander, altijd tegelijk als doel en nooit louter als 
middel beschouwt. 

• Vooronderstelling: men heeft via algemene regels of principes een 
adequaat middel in handen om individuele situaties te beoordelen. 
(Rawls e.a.) 

• De waardigheid van de mens ligt in zijn aanleg  voor moraliteit.  
– Als zintuiglijk/natuurwezen, als intrinsiek ‘waardeloos’  kan de mens 

als middel optreden (dualisme). 

• Dus: deugd en plicht zijn ontdaan van alle ‘vermenging’ met het 
zintuiglijke, met beloning of eigenliefde (‘uitzuivering’; 
zuiverheidsgedachte). 
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Reflectie: vrijheid 

• Vrijheid, rationele autonomie: middelpunt van Kants filosofie, en tegelijk 
mysterie. 

• Wat vrijheid (bij Kant) niet is: 
– ‘doen en laten wat je wilt’; gehoor geven aan behoeften, begeerten (is eerder 

dierlijk, dus juist geen vrijheid; is ‘grondeloos’) 
– ‘Het ontbreekt de neigingen als bronnen van behoefte zozeer aan absolute 

waarde dat elk redelijk wezen de algemene wens moet hebben er geheel vrij 
van te zijn.‘ 

• Hier tegenover: Hobbes 
– Vrijheid is met natuurrecht gegeven: recht op eigen bestaan, dus recht op 

macht. Hierin geef je uitdrukking aan streven naar zelfbehoud.  
– Ethisch? Hobbes neemt een natuurstreven tot uitgangspunt. Alles kan legitiem 

tot middel worden, inclusief de medemens.  

• Negatieve vrijheid (impliciet verondersteld door Kant):  
– Vermogen  tot distantie, reflectie: je ‘zelfstandig’ weten t.o.v. ‘driften’ (o.a. 

machtsdrift) en neigingen. Onderscheid t.o.v. dier: het vermogen er ‘nee’ 
tegen te zeggen. 

– Opheffen van een ‘onmiddellijkheid’; openheid voor ‘het goede’ is mogelijk.  
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Kants politieke filosofie (1): 
Vooruitgang en liberalisme 

• Gespannen verhouding tussen Kants begrip van vrijheid en 
de sfeer van economie/politiek.   

• Kants politieke opvatting: leunt op liberaal utilitarisme 
– Politiek probleem verschijnt als probleem van begrenzen van 

willekeur en eigen belang opdat mensen kunnen samenleven.  

• Vrijheidsverwerkelijking: via concurrentie 
– Vooruitgang: van conflict en oorlog naar ‘redelijke’ 

concurrentieverhoudingen: van vijandige energieën naar 
drijvende maatschappelijke krachten 
• Kants politieke visie komt sterk overeen met die van Fukuyama (einde 

van de geschiedenis) 

– Kortom: we concurreren ons (ook moreel?) omhoog: Ieder 
individu wordt ‘gedwongen’ goed (rationeel en berekenbaar) 
burger te zijn zonder ‘moreel’ gelouterd te hoeven worden.  
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Kants politieke filosofie (2):  
Eeuwige vrede (I) (1795) 

• Van vrede had de mens altijd al gedroomd, maar nu was de tijd rijp 
om de politieke voorwaarden voor een eeuwige vrede te vervullen. 

• De oorlog is in Kants ogen in elk opzicht een kwaad. Oorlog is de 
van staatswege gegeven toestemming en aanmoediging tot het 
plegen van alle mogelijke misdaden 
– Onderscheid misdaad in en van oorlog kent Kant nog niet.  

• Juist ‘in het vrije verkeer tussen de volkeren’ kan de 
‘boosaardigheid van de menselijke natuur’ ‘onomwonden’ aan de 
dag treden. Kunnen we daar op basis van principes en met de 
kracht van de rede iets aan veranderen? 

• Dus: zijn regelingen mogelijk waar volken zich aan onderwerpen die 
de soevereiniteit inperken, maar bescherming en zekerheid ervoor 
terug krijgen? (overwinning ‘natuurstaat’).  
– Dus: politiek van machtsevenwicht: opschorting van oorlogstoestand 
– Samenhang met filosofie van Hobbes (op niveau van staten) 
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Kants politieke filosofie (3):  
Eeuwige vrede (II) 

• Voor de staten onderling kan er redelijkerwijs maar één manier zijn om aan 
de wetteloze toestand, die slechts oorlog kent, te ontsnappen, namelijk 
door net als individuele mensen hun wilde (wetteloze) vrijheid op te geven, 
zich in openbare en dwingende wetten te schikken en zo een (steeds 
groeiende) volkenstaat [...] te vormen, die ten slotte alle volkeren van de 
aarde zal omvatten. 
– Vereist: opgeven van ‘recht’ om oorlog te mogen voeren. Is dat een ‘recht’? Er 

zit geen ‘rede’ achter, anders dan de  ‘eeuwige vrede in het ruim bemeten 
graf’ 

• Echter: De staten zullen aan hun soevereiniteit willen vasthouden. Dus zal 
er nooit een wereldstaat komen met een eigen monopolie op de uit-
oefening van geweld 

• Best mogelijke oplossing: een federatieve wereldomvattende statenbond. 
Elke staat houdt zijn soevereiniteitsrechten (dus ook het recht op 
oorlogvoering), maar verplicht zich ertoe alle conflicten langs vreedzame 
weg aan de onderhandelingstafel op te lossen 

• Dus: staten zijn onderling niet bij machte de elementaire vijandigheid (de 
‘natuurtoestand’) te overwinnen, maar hoogstens om die te reguleren. 

(c) Han van Diest 12 



Vrijheid en Liberalisme (1) 
Tegenstelling met ‘socialisme’?  

 

• Kernvraag: In hoeverre is het liberalisme een spiegelbeeld socialisme? 
– (dus: identiek in de kern?). 

• Voor beide geldt: 
– Zorg voor bevrediging van ‘vrije’ behoeften. 

• Mens is van nature ‘goed’ 
• Identiek bij beide: betekenis van arbeid (bron van rijkdom resp. ‘essentie’ van de mens).  

– Een overkoepelende  (seculiere) ‘macht’:  
• Onzichtbare hand resp. dialectische wetmatigheid.  
• Werkt achter de vrijheidsruggen om: een ‘verborgen’ wetmatigheid.  
• Economie dient deze wetten te bepalen. 

– Een ‘Liefde/haat verhouding tot de staat.  
• Minimaliseren resp. afschaffen van de staat 
• Taak van de ‘overgebleven’ staat: ‘management’, ‘administratie’; ‘boekhouding’.  

– Vraag: is de markt de ontkenning van collectief handelen of juist de wijze van 
collectief gedrag van de samenleving als geheel? 
• Waarom ‘overwint’ liberalisme? Liberalisme laat ruimte voor oneindigheid/uniciteit van 

behoeften (expressiemogelijkheid van vrijheid), en legt primaat bij individu en niet bij 
collectief planbare behoeften e.d.).  
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Vrijheid en Liberalisme (2)  
Ambiguïteit van het liberalisme 

• Afwijzing ‘substantiële’ moraal: procedurele benadering (vgl. ‘positieve’ 
vrijheid (Berlin)) 

• Perversie:   
– van ideaal van individuele autonomie naar:  
– de leegte van de rationele, procedurele  algemeenheid (die door willekeur kan worden wordt 

ingevuld waarbij geld en macht beslissend (kunnen) zijn).  

• Verwaarlozing Kants ‘gesinnungs-ethische’ dimensie (achting voor de 
mens)? 

• ‘Juridification’ van de samenleving 
– Ontaarding in juridische scherpzinnigheid ? 
– Van ‘authentieke vrijheid’ naar: concentratie op techniek van het bepalen van grenzen van het 

toelaatbare 
» V.b. ‘een verbod (resp. recht) op het kwetsen van anderen.   

– Verdringing van bereidheid oprechte excuses wegens gevaar  aansprakelijkheidsstelling  
» ‘Berouw’ krijgt betekenis van bewijs voor schuld, overtreding 

– Iedere goed bedoelde regel, wet, instrument of procedure impliceert tevens (nieuwe) ‘kwade’ 
mogelijkheden.  

» grenzen zijn te stellen aan ‘geloof’ in regels, wetten enz. 
» Geldt ook voor de ‘regel’: ‘deregulering’ .  

• Pragmatisch ogend opportunisme kan een samenleving juist kwetsbaar maken 
– Ondanks de schijn van het tegendeel 
– Onkoppeling  van achterliggende intenties/motieven  van ‘concrete’ doelen  of resultaten zal 

problemen/conflicten oproepen.  
 

 
 

(c) Han van Diest 14 



Vrijheid en Liberalisme (3)  
Ambiguïteit van het liberalisme 

• In hoeverre voedt het liberalisme (via eenzijdig pleidooi voor vrije 
markt e.d.) mensen op tot slechts behoeftige burgers (dus tot 
toenemende afhankelijkheid: tegendeel van Kants ideaal)? 
– V.v. ambiguïteit m.b.t. veiligheid (als behoefte: Hobbes) en vrijheid 

(‘risico’) 

• Ambiguïteit van ‘goede doelen’. 
– Alleen goed indien met goede intentie (blijft ‘verborgen’?) 
– Goede doelen doen omwille van ‘image’ (perversie?) 

• Ambiguïteit in politieke streven naar vrije samenleving. 
– Anderen ‘dwingen’ om ‘vrij’ te zijn (Rousseau) 
– Partijcollectivisme met als politiek doel: individuele vrijheid. 

• Het goede en het kwade lijken ‘op elkaars nek te zitten’.  
– Vrijheid: je verantwoordelijk verhouden tot deze ambiguïteit en daar 

politiek ook uitdrukking aan geven: essentie van ‘waar’ liberalisme?   
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