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Reminders of Duty 

A Kantian Theory of Blame 

 

Summary 

 

 

 

Under what conditions can we hold agents morally responsible for morally wrong actions? 

This dissertation offers a Kantian answer to this question. On the Kantian quality of will 

account that I develop, an agent is morally responsible for a morally wrong action just when 

(a) the action manifests morally objectionable intentions or policies on the part of the agent 

and (b) the agent possesses the rational ability to form intentions and adopt policies and to 

reflect critically on her moral beliefs on the basis of a shared standard of moral rightness. 

Whereas the first part of the right-hand side of the biconditional guarantees that the agent 

does not have a valid excuse, the second part ensures that the agent is not exempted from 

moral responsibility. 

 The argument I develop is based on two important assumptions about the subject 

matter of the dissertation, both of which are widely (though certainly not universally) shared 

by participants in the contemporary debate on moral responsibility. Firstly, I assume that 

what it is to hold an agent morally responsible for a morally wrong action should be 

understood in terms of the so-called reactive attitudes or emotions, to wit resentment, moral 
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indignation and guilt. Secondly, I assume that being susceptible to one of the reactive 

emotions with regard to an agent is an essentially non-coercive way of holding that agent to a 

moral demand. Combining the second assumption with that Kantian idea that agents are 

subject to moral demands in virtue of their autonomy, we can say that blaming an agent 

amounts to sending her a ‘reminder of duty.’    

 The dissertation consists of three parts. Part I addresses the so-called 

Reinhold/Sidgwick Objection. This objection suggests that the Kantian answer to my main 

research question is going to be a very simple one. According to the Reinhold/Sidgwick 

Objection, namely, anyone who accepts the Kantian conception of autonomy is ultimately 

forced to accept the absurd conclusion that no one is ever morally blameworthy for anything. 

In chapter 2, I sketch the outlines of the Kantian conception of autonomy, motivate the 

Reinhold/Sidgwick Objection and reconstruct the argument that supports it. Importantly, 

critical scrutiny reveals that the argument relies on an implicit premise that has gone 

unnoticed by both proponents and opponents of the Reinhold/Sidgwick Objection. This 

premise states that freedom is a necessary condition for moral responsibility. The aim of this 

dissertation is to subject this premise to critical scrutiny. 

Before I take up this task, I first critically review the received Kantian replies to the 

Reinhold/Sidgwick Objection in chapter 3. Here I argue that the replies given by Reinhold 

and Allison are inadequate inasmuch they depend on a notion of freedom that is incompatible 

with Kant’s broader philosophical commitments. The proposals made by Paton and Wood 

seem more promising. However, while Paton’s proposal is merely interpretative and has 

proved too thin to be able to convince the proponents of the Reinhold/Sidgwick Objection, I 

show that the success of Wood’s proposal depends on the success of the type of Kantian 

altered-past compatibilism that he defends. I therefore conclude that Wood’s reply to the 
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Reinhold/Sidgwick Objection is at most as credible as his Kantian altered-past compatibilism. 

I critically examine this type of compatibilism in chapter 4. 

 Part II critically examines the received view on Kant’s theory of freedom and 

responsibility against the background of the contemporary debate on free will. According to 

what I call the Traditional View, an agent is morally responsible for a morally wrong action 

only if that action is transcendentally free. Chapter 4 focuses on Kant’s solution to the Third 

Antinomy. To remove a source of misunderstanding in the contemporary debate, I start by 

demonstrating that Kant is a Soft Determinist. A Soft Determinist holds that determinism is 

true and that agents nevertheless possess the sort of freedom required for moral 

responsibility. Subsequently, I show that Kant’s solution to the free will problem is best 

understood as a response to the Consequence Argument. The Consequence Argument says 

that if determinism is true, none of our actions is ‘up to us’ inasmuch as they will be the 

consequences of things that are beyond our control, in particular consequences of a state of 

the world in a distant past in conjunction with the laws of nature. The so-called altered-past 

and altered-law interpretations of Kant’s compatibilism deny that respectively the past or the 

laws of nature are beyond our control. Critically examining these interpretations, I argue that 

even if these types of Kantian compatibilism are logically consistent, they are nevertheless 

implausible inasmuch as they rely on what Strawson once called ‘obscure and panicky 

metaphysics.’ 

The Traditional View seems to receive support from two principles, namely the so-

called Principle of Alternate Possibilities (PAP) and the principle Ought Implies Can (OIC). 

PAP says that an agent is morally responsible for an action only if she could have done 

otherwise. OIC says that if an agent morally ought to do something, then she can do that 

thing. In chapter 5, I investigate whether Kant accepts these principles, and if he does, 

whether they in fact provide support for the Traditional View. By reflecting on a set of 
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Kantian Luther cases, I first show that Kant rejects PAP. There can be no doubt that Kant 

accepts OIC, and I show that it is possible to derive a requirement of alternate possibilities on 

moral blameworthiness from this principle. In view of the ambiguous nature of the concept of 

ability, however, it proves necessary to distinguish between strong and weak versions of OIC, 

and I show that only a relatively strong version of OIC provides support for the Traditional 

View. After arguing that various motivations for OIC proposed in the contemporary debate 

do not support strong versions of the principle, I return to Kant and demonstrate he is only 

committed to weak versions of OIC. In view of this, we can reject the Traditional View.    

 In part III, I develop a Kantian quality of will account of moral responsibility with the 

aim of providing a unifying explanation of excuses and exemptions. Chapter 6 focuses on 

moral worth and prepares the ground for this Kantian quality of will account. Virtually all 

participants in the debate on moral worth assume that an agent’s action is morally worthy if 

and only it is performed from duty. After rejecting some familiar accounts of acting from 

duty, I reconstruct the Kantian theory of agency and show that it supports what I call the 

Principle of Right Reason. This principle says that an agent acts from duty just when she acts 

for the right reasons. To flesh out this principle, I reconsider Kant’s theory of moral 

motivation and develop a new interpretation of the authority of the moral law, inspired by 

Raz’s theory of practical reasoning. On what I call the deliberative constraint interpretation, 

the moral law gives us second-order reasons not to act on certain first-order reasons. The 

account of acting from duty that follows from this interpretation is as follows: an agent acts 

from duty just when she acts for the substantial evidential reasons that make her action 

morally right and did not take into account reasons that ought to be excluded from her 

practical deliberation.  

 Chapter 7 focuses on excuses. Typical conditions that give rise to excuses are physical 

constraint, unintentional bodily movement, ignorance and coercion and necessity. My main 
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contention is the chapter is that in Kant’s view these conditions give rise to excuses because 

under those conditions actions typically fail to express a lack of good will on the part of the 

agent. I start the chapter by discussing Austin’s distinction between justifications and excuses 

as well as Strawson’s distinction between excuses and exemptions, showing that both 

conceptual distinctions play an important role in Kant’s account of moral responsibility. The 

upshot of chapter 6 is that an action’s moral worth is a function not so much of what an agent 

does or fails to do, but rather of the quality of will that these actions or omissions manifest. 

Following Arpaly, I take it that an action’s moral worth is the extent to which the agent is 

morally praise- or blameworthy for the action. Taking into account that in Kant’s view an 

agent’s will is constituted by the maxims that she adopts and that maxims can be construed as 

specific intentions or general policies, I derive the following Kantian quality of will thesis: an 

agent is morally blameless for a morally objectionable action or omission if that action or 

omission does not manifest morally objectionable intentions or policies on the part of the 

agent. In the remainder of the chapter, I show that this Kantian quality of will thesis provides 

a unifying account of the various types of excuses, supporting my claims with textual 

evidence. 

 Chapter 8 concentrates on exemptions. More specifically, it concentrates on mental 

disorder and in particular on mental disorders that fall within the schizophrenia spectrum. To 

make this class of disorders stand out in sharper relief, I first discuss Kant’s views on anxiety, 

bipolar and depressive disorders and show that in Kant’s view these disorders do not count as 

exempting conditions, though agents suffering from these disorders may often be partly or 

fully excused. Then I turn to Kant’s account of ‘mental derangement,’ the symptoms of 

which correspond to the symptoms of the schizophrenia spectrum. Kant explains these 

symptoms in terms of various types of cognitive impairment. The unifying feature of mental 

derangement, in his analysis, is the patient’s inability to make public use of reason and to 
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enter into exchanges of reasons with others. In paranoid schizophrenia this impairment 

concerns the ability to understand epistemic reasons, in disorganized schizophrenia the ability 

to understand practical reasons. Based on an analysis of three real-life cases, I argue that 

patients suffering from paranoid schizophrenia are exempted from doxastic rather than moral 

responsibility. Based on an analysis of a fourth case, I contend that patients suffering from 

disorganized schizophrenia are exempted from moral responsibility inasmuch as their actions 

fail to express a will due to the patient’s inability to form intentions and to make plans. The 

analysis of a final case shows that schizophrenic patients can be exempted from moral 

responsibility even if their actions manifest morally objectionable qualities of will. Here I 

argue that such patients are exempted because they lack the rational capacities that are 

necessary to be subject to moral demands. 



  

 

 

Herinneringen aan de plicht 

Een Kantiaanse theorie van morele verwijtbaarheid 

 

Samenvatting 

 

 

 

 

Onder welke voorwaarden kunnen we personen moreel verantwoordelijk houden voor moreel 

onjuiste handelingen? Dit proefschrift biedt een Kantiaans antwoord op deze vraag. Volgens 

de door mij ontwikkelde Kantiaanse opvatting van morele verantwoordelijkheid, is een 

persoon alleen dan moreel verantwoordelijk voor een moreel onjuiste handeling als (a) de 

handeling uitdrukking geeft aan moreel bezwaarlijke intenties of handelingsregels van de 

persoon en (b) de persoon de rationele vermogens heeft die haar in staat stellen niet alleen om 

intenties te vormen en handelingsregels vast te stellen maar ook om haar morele 

overtuigingen kritisch te bezien in het licht van een gemeenschappelijke standaard van 

morele juistheid. Het eerste deel van de rechterzijde van deze wederzijdse implicatie 

garandeert dat de persoon niet over een geldig excuus beschikt; het tweede deel garandeert 

dat de persoon niet vrijgesteld is van morele verantwoordelijkheid. 

Mijn argument stoelt op twee belangrijke aannames ten aanzien van het onderwerp 

van dit proefschrift. Beide aannames worden door vele (maar zeker niet door alle) deelnemers 
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in het hedendaagse debat over de morele verantwoordelijkheid gedeeld. Ten eerste neem ik 

aan morele verantwoordelijkheid primair moet worden begrepen in termen van de 

zogenaamde reactieve houdingen of emoties, te weten boosheid, morele verontwaardiging en 

schuldgevoel. Ten tweede neem ik aan dat bijvoorbeeld onze boosheid ten aanzien van een 

persoon een manier is om deze persoon zonder gebruik van dwang te houden aan een morele 

eis. Als we deze tweede aanname combineren met de Kantiaanse idee dat personen moreel 

verplicht zijn op grond van hun autonomie, kunnen we zeggen dat het maken van een moreel 

verwijt aan een persoon een manier is om haar te herinneren aan haar morele plicht. 

Het proefschrift bestaat uit drie delen. Deel I richt zich op de zogenaamde 

Reinhold/Sidgwick Tegenwerping. Deze tegenwerping suggereert dat het Kantiaanse 

antwoord op mijn onderzoeksvraag heel eenvoudig zal zijn. Volgens de Reinhold/Sidgwick 

Tegenwerping is namelijk iedereen die de Kantiaanse opvatting van autonomie accepteert 

gedwongen om de absurde conclusie te trekken dat niemand ooit moreel verwijtbaar is. In 

hoofdstuk 2 motiveer ik de tegenwerping, reconstrueer ik het argument waarop zij berust en 

stel ik vast dat dit argument gebruik maakt van een impliciete premisse die bij zowel voor- 

als tegenstanders van de Reinhold/Sidgwick Tegenwerping onopgemerkt is gebleven. Deze 

premisse stelt dat vrijheid een noodzakelijke voorwaarde is voor morele 

verantwoordelijkheid. Dit proefschrift stelt zich ten doel om deze premisse aan een kritisch 

onderzoek te onderwerpen. 

Voordat ik deze taak opvat, onderwerp ik in hoofdstuk 3 eerst de geijkte Kantiaanse 

antwoorden op de Reinhold/Sidgwick Tegenwerping aan een kritisch onderzoek. In dit 

hoofdstuk argumenteer ik dat de antwoorden van Reinhold en Allison ontoereikend zijn 

omdat ze berusten op een notie van vrijheid die onverenigbaar is met Kants verdere 

filosofische overtuigingen. De oplossingen die worden aangedragen door Paton en Wood 

lijken mee hoop te bieden. Waar Patons oplossing echter louter interpretatief is en haar basis 
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bovendien te dun blijkt om voorstanders van de Reinhold/Sidgwick Tegenwerping te 

overtuigen, laat ik zien dat het succes van Woods oplossing afhangt van het succes van het 

soort Kantiaans veranderd-verleden compatibilisme dat hij verdedigt. Op basis hiervan 

concludeer ik dat Woods antwoord op de Reinhold/Sidgwick Tegenwerping hooguit zo 

geloofwaardig is als het door hem verdedigde Kantiaanse compatibilisme. Ik onderwerp dit 

soort compatibilisme aan een kritisch onderzoek in hoofdstuk 4. 

In Deel II onderzoek ik de standaard opvatting over Kants theorie van vrijheid en 

verantwoordelijkheid tegen de achtergrond van het hedendaagse debat over de vrije wil. 

Volgens wat ik de Traditionele Opvatting noem, is een persoon alleen dan moreel 

verantwoordelijk voor een moreel verkeerde handeling als die handeling transcendentaal vrij 

is. Hoofdstuk 4 richt zich op Kants oplossing van de Derde Antinomie. Om een misverstand 

in de hedendaagse discussie weg te nemen, laat ik allereerst zien dat Kant een zogenaamde 

Zachte Determinist is. Een Zachte Determinist gelooft dat het determinisme waar is en dat 

personen desalniettemin vrij zijn op een manier die volstaat voor morele 

verantwoordelijkheid. Vervolgens laat ik zien dat Kants oplossing van het vrije wil probleem 

het beste begrepen kan worden als een reactie op het zogenoemde Consequence Argument. 

Dit argument zegt dat als het determinisme waar is geen van onze handelingen werkelijk ‘aan 

ons’ is, omdat onze handelingen dan namelijk gevolgen zijn van zaken waarover we geen 

controle hebben, namelijk van een toestand van de wereld in een ver verleden tezamen met de 

wetten van de natuur. De zogenoemde veranderd-verleden en veranderde-wet interpretaties 

van Kants compatibilisme ontkennen dat wij geen controle hebben over respectievelijk het 

verleden of de natuurwetten. Ik betoog dat deze soorten van Kantiaanse compatibilisme, 

hoewel logisch consistent, toch ongeloofwaardig zijn in zoverre ze berusten op wat Strawson 

ooit ‘obscure en paniekerige metafysica’ noemde. 
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De Traditionele Opvatting lijkt te worden ondersteund door twee principes, namelijk 

het zogenaamde Principe van Alternatieve Mogelijkheden (PAP) en het principe Moeten 

Impliceert Kunnen (OIC). Volgens PAP is een persoon alleen dan moreel verantwoordelijk 

voor een handeling als ze ook anders had kunnen handelen. Volgens OIC is het zo dat als het 

moreel geboden is voor een persoon om een bepaalde handeling te verrichten, deze persoon 

die handeling ook kan verrichten. In hoofdstuk 5 onderzoek ik of Kant deze principes 

aanvaardt, en zo ja, of deze principes daadwerkelijk ondersteuning bieden aan de Traditionele 

Opvatting. Op basis van enkele Kantiaanse Luther voorbeelden toon ik eerst aan dat Kant 

PAP afwijst. Er kan geen twijfel bestaan over het feit dat Kant zich aan OIC committeert, en 

ik laat zien dat zich uit dit principe een voorwaarde van alternatieve mogelijkheden ten 

aanzien van morele verwijtbaarheid laat afleiden. Aangezien het begrip ‘vermogen’ 

dubbelzinnig is, blijkt het echter noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen sterke en 

zwakke versies van OIC, waarbij alleen de sterkste versie van OIC de Traditionele Opvatting 

ondersteund. Na aangetoond te hebben dat de verschillende motivaties voor OIC die zijn 

aangedragen in het hedendaagse debat niet de sterke versies van het principe rechtvaardigen, 

wend ik me tot Kants tekst en beargumenteer ik dat hij alleen zeer zwakke versies van OIC 

accepteert. Dit betekent dat we de Traditionele Opvatting kunnen verwerpen. 

In deel III ontwikkel ik een Kantiaanse ‘kwaliteit van de wil’-opvatting van morele 

verantwoordelijkheid die als doel heeft om excuses en vrijstellingen van morele 

verantwoordelijkheid inzichtelijk te maken. Hoofdstuk 6 richt zich op Kants concept van 

morele waarde en maakt de weg vrij voor deze Kantiaanse ‘kwaliteit van de wil’-opvatting. 

Vrijwel alle deelnemers aan het debat over de morele waarde gaan ervan uit dat een 

handeling van een persoon morele waarde heeft dan en slechts dan als de persoon de 

handeling ‘uit plicht’ doet. Nadat ik een aantal bekende opvattingen van handelen vanuit 

plicht heb verworpen, reconstrueer ik Kant handelingstheorie en laat ik zien dat deze theorie 
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het Principe van de Juiste Reden onderschrijft. Volgens dit principe handelt een persoon 

precies dan uit plicht als die persoon handelt op basis van de juiste redenen. Om dit principe 

verder in te kunnen vullen, werp ik een nieuw licht op Kants theorie van morele motivatie en 

ontwikkel ik, geïnspireerd door de theorie van praktische redeneren van Raz, een nieuwe 

interpretatie van de autoriteit van de morele wet. Volgens deze interpretatie geeft de morele 

wet ons tweede-orde redenen om niet op basis van bepaalde eerste-orde redenen te handelen. 

De opvatting van handelen uit plicht die volgt uit deze interpretatie is als volgt: een persoon 

handelt precies dan uit plicht als ze handelt op basis van de substantiële redenen die haar 

handeling moreel juist maken en geen redenen in overweging heeft genomen die van haar 

praktische beraadslaging uitgesloten hadden moeten zijn. 

Hoofdstuk 7 richt zich op excuses. Typische omstandigheden die aanleiding geven tot 

excuses zijn fysieke dwang, onbedoelde lichamelijke bewegingen, onwetendheid en dwang 

en noodzaak. Mijn belangrijkste stelling in dit hoofdstuk is dat deze omstandigheden volgens 

Kant aanleiding geven tot excuses omdat handelingen onder deze omstandigheden meestal 

geen uitdrukking geven aan een gebrek aan goede wil. Ik begin het hoofdstuk met een 

bespreking van Austins onderscheid tussen rechtvaardigingen en excuses en Strawsons 

onderscheid tussen excuses en vrijstellingen. Beide conceptuele onderscheidingen blijken een 

belangrijke rol te spelen in Kants theorie van verantwoordelijkheid. Het resultaat van 

hoofdstuk 6 is dat de morele waarde van een handeling niet een functie is van wat persoon 

doet of nalaat maar van de kwaliteit van de wil die dit handelen of nalaten uitdrukt. 

Aansluitend bij Arpaly veronderstel ik dat de morele waarde van een handeling bepalend is 

voor de mate waarin de persoon op basis van deze handeling prijzenswaardig dan wel 

verwijtbaar is. Volgens Kant wordt de wil van een bepaalde persoon geconstitueerd door de 

maximes of leefregels die zij hanteert, en deze maximes kunnen ofwel als specifieke intenties 

ofwel als algemene handelingsregels worden opgevat. Daaraan kunnen we de volgende 
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Kantiaanse ‘kwaliteit van de wil’-these aan ontlenen: een persoon is niet moreel verwijtbaar 

voor een moreel onjuiste handeling als die handeling geen uitdrukking geeft aan moreel 

bezwaarlijke intenties of handelingsregels van de persoon. In de rest van het hoofdstuk laat ik 

zien dat deze Kantiaanse ‘kwaliteit van de wil’-these in staat is een gemeenschappelijke 

verklaring te geven van de verschillende soorten excuusgronden. Ter ondersteuning van deze 

claim voer ik de nodige tekstpassages aan. 

Hoofdstuk 8 richt zich op vrijstellingen van morele verantwoordelijkheid. Meer in het 

bijzonder richt het hoofdstuk zich op mentale stoornissen en daarvan de mentale stoornissen 

binnen het schizofrenie spectrum. Om dit soort stoornissen in een duidelijker licht te bezien, 

bespreek ik eerst Kants standpunten ten aanzien van angststoornissen en bipolaire en 

depressieve stoornissen. Hierbij laat ik zien dat deze stoornissen volgens Kant geen 

aanleiding geven om de persoon in kwestie vrij te stellen van morele verantwoordelijkheid. 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat personen die lijden aan dit type stoornis vaak volledig 

of gedeeltelijk verontschuldigd zijn. Vervolgens wend ik mij tot Kants bespreking van de 

symptomen van het schizofrenie spectrum. Kant verklaart deze symptomen in termen van 

verschillende cognitieve beperkingen. Volgens zijn analyse berusten de verschillende 

symptomen in het onvermogen van de patiënt om publiek gebruik van de rede te kunnen 

maken en op die wijze redenen met anderen uit te kunnen wisselen. In paranoïde schizofrenie 

betreft deze beperking epistemische redenen terwijl zij in gedesorganiseerde schizofrenie 

praktische redenen betreft. Op basis van een analyse van een drietal casussen beargumenteer 

ik dat patiënten die lijden aan paranoïde schizofrenie niet zijn vrijgesteld van morele 

verantwoordelijkheid maar alleen van verantwoordelijkheid voor hun overtuigingen. Op basis 

van een analyse van een vierde casus beredeneer ik dat patiënten die lijden aan 

gedesorganiseerde schizofrenie vrijgesteld zijn van morele verantwoordelijkheid voor zover 

hun handelingen geen uitdrukking geven aan hun wil, veroorzaakt door een onvermogen om 
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intenties te vormen en handelingsregels aan te nemen. De analyse van een laatste casus toont 

aan dat patiënten met schizofrenie vrijgesteld kunnen zijn van morele verantwoordelijkheid 

zelfs wanneer hun handelingen uitdrukking geven aan moreel bezwaarlijke kwaliteiten van de 

wil. Deze patiënten zijn vrijgesteld van morele verantwoordelijkheid, zo beweer ik, omdat het 

hun aan de rationele vermogens ontbreekt die ons ontvankelijk maken voor morele plichten. 


