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HOOFDSTUK 7 KANT 

1. De waardigheid gelukkig te zijn 

Dat alle mensen van nature naar geluk verlangen staat voor Immanuel Kant 
evenzeer vast als voor zijn voorgangers. Ze hebben de "machtigste en diepste 
neiging tot geluk" (GMS 399). Maar hij breekt met de hele voorafgaande 
traditie door zijn rigoureuze opvatting over de taak van de zedenleer {Moral): 
deze is in wezen niet "de leer hoe wij ons gelukkig moeten maken, maar hoe 
wij het geluk waardig moeten worden" (KpV 234/A130). Met andere 
woorden, de zedenleer is volgens Kant op zichzelf geen geluksleer. Het is niet 
haar taak om de vraag te beantwoorden waar men zijn geluk moet zoeken, of 
met welke middelen men gelukkig kan worden. Zij houdt zich alleen bezig met 
de noodzakelijke voorwaarde, de conditio sine qua non, voor al het geluk 
(KpV 235/A130). Die voorwaarde is de zedelijke deugdzaamheid, als de 
waardigheid gelukkig te zijn (KpV 198/A110). Omdat Kant, evenals 
Augustinus, morele deugdzaamheid tot de goede wil herleidt, kan hij ook 
zeggen dat de goede wil de absoluut noodzakelijke voorwaarde lijkt uit te 
maken voor de waardigheid gelukkig te zijn: in de wereld, en zelfs daarbuiten, 
is behalve de goede wil niets denkbaar dat zonder enige beperking als 'goed' 
kan worden beschouwd (GMS 393). 

Kant brengt dus een strikte scheiding aan tussen de twee stammen van de 
moraalfilosofie die van oudsher steeds verstrengeld waren: de geluksleer en de 
leer van goed en kwaad. Zedelijk handelen in eigenlijke zin beschouwt hij als 
een zaak van de 'zuivere' praktische rede. Dat wil zeggen dat de gedachte aan 
het eigen geluk in de besluitvorming geen enkele rol mag spelen. Kant ontkent 
niet dat er een moraal bestaat die wel degelijk met het eigen geluk rekening 
houdt, maar beweert alleen dat dit een onzuivere, dus oneigenlijke moraal is. 
Zuiver zedelijk handelen wordt geleid door de 'morele' of 'zuivere praktische 
wet'. In Kants algemene formulering daarvan is elke verwijzing naar geluk 
afwezig: "handel zo dat de stelregel van je wil ten allen tijde tegelijk als beginsel 
van een algemene wetgeving kan gelden" (KpV 54/A30). 

Kant beklemtoont dat hij in het geheel geen nieuw principe van zedelijkheid 
heeft willen invoeren, alsof de mensheid vóór hem geen enkel idee van 
zedelijke plicht zou hebben gehad. Hij wil slechts een 'nieuwe formule' 
opstellen, zoals wiskundigen een formule opstellen die precies bepaalt wat men 
moet doen om een bepaalde opgave uit te voeren (KpV'14/A8, noot). Voor het 
'gewone mensenverstand' is het - niet door abstracte algemene formules maar 
door de alledaagse gewoonte - een uitgemaakte zaak dat er zoiets als zuivere 
zedelijkheid bestaat (KpV 277/A155). Men weet dat een zuiver-zedelijke 
handeling erop neerkomt dat alles wat mensen tot geluk rekenen als drijfveer 
wordt weggenomen (KpV279/Al56). In de praktijk heeft de morele wet echter 
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steeds te maken met het zich voortdurend manifesterende streven naar geluk, 
en heeft zij juist de functie het "onbegrensd verlangen" naar geluk aan strikte 
voorwaarden te binden en daardoor sterk te beperken (KpV234/A\30). 

We moeten dus steeds bedacht zijn op het verschil tussen wijsgerige theorie 
en alledaagse praktijk. In theorie is er volgens Kant sprake van twee 
verschillende beginselen die op zichzelf niets met elkaar te maken hebben: het 
geluksprincipe (Glückseligkeitsprinzip) en het zedelijkheidprincipe {Prinzip der 
Sittlichkeit). Maar hij haast zich te zeggen dat het onderscheid tussen beide 
principes niet meteen een tegenstellinghoeft te zijn: "de zuivere praktische rede 
wil niet dat men de aanspraken op geluk moet opgeven maar alleen dat men 
deze, zodra er sprake is van plicht, volstrekt niet in aanmerking moet nemen" 
(KpV 166/A93).2 Elders bestrijdt hij met klem de hem door Ch.Garve 
toegeschreven opvatting dat de deugdzame mens zijn geluk evenmin in 
aanmerking behoort te nemen wanneer het niet op plicht aankomt. Dat is 
volledig in strijd met wat ik werkelijk beweer, schrijft Kant (UGl, p.76). 
Opgave van de aanspraak op geluk zou niet eens mogelijk zijn, omdat alle 
mensen van nature altijd naar geluk verlangen. Daarom kan het streven naar 
eigen geluk ook nooit een kwestie van plicht zijn: "Wat ieder onvermijdelijk al 
vanzelf wil, dat hoort niet onder het begrip plicht thuis; want plicht is een 
dwang (Nötigung) tot een ongaarne genomen doel. Het is dus een tegenspraak 
te zeggen: men is verplicht zijn eigen geluk met alle krachten te bevorderen" 
(MS386, vgl. KpV65/Kil). Daarentegen heeft de mens wèl de morele plicht 
zich zijn eigen morele volmaaktheid tot doel te stellen (MS 385,386). De 
bevordering van het eigen geluk kan hooguit een geoorloofd middel zijn om de 
hindernissen uit de weg te ruimen die het streven naar dat doel ontmoet. Maar 
dat is alleen een indirecte plicht, want dan gaat het, schrijft Kant, niet om mijn 
geluk, maar om mijn zedelijkheid; het is immers zowel mijn doel als mijn 
plicht de integriteit daarvan te behouden {MS 388). Indirecte plichten zijn bij 
voorbeeld: zich te vrijwaren van armoede (die een grote verleiding tot ondeugd 
is), zijn vaardigheden te ontwikkelen en zijn gezondheid te behouden (71/5388, 
vgl. KpV\66-l/A93, GMS399). 

2. De dier-mens en de rede-mens 

De morele wet heeft een zuiver redelijke oorsprong, los van de subjectieve 
ervaring en de bijzondere omstandigheden. Hij wordt erkend als objectief, en 
dat betekent dat hij geldt voor de wil van elk redelijk wezen {KpV35,A\9). In 
die zin is de wet ook een 'categorische imperatief, een onder alle 
omstandigheden geldend gebod.3 Hij wordt niet door redeneren afgeleid uit 
reeds bestaande gegevens (je kunt hem niet herausvernüntteln, om Kants 
onvertaalbare term te gebruiken), maar dringt zich als een "feit van de rede" 
aan ons op, als een synthetische ap/ró/^uitspraak (KpV 56/A31)4 De morele 
wet kenmerkt zich door zijn onmiddellijke evidentie. 

Het onderscheid tussen zedelijkheidsprincipe en geluksprincipe duidt op een 
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dubbele natuur van de mens. Het streven naar geluk is gefundeerd in zijn 
lichamelijk-zintuiglijke natuur, het principe van de zedelijkheid is echter 
bovenzinnelijk (KU§84, B400/A395 noot). Op zijn manier onderschrijft Kant 
de opvatting van Plato, Aristoteles en Augustinus dat de mens burger is van 
twee werelden. Enerzijds is hij een lichamelijk wezen dat zich, zoals alle 
dieren, laat leiden door zijn zelfliefde, anderzijds behoort hij tot een 
gemeenschap van redelijk wezens die handelen - of kunnen handelen - volgens 
zuiver redelijke beginselen. 

Een van de begripstegenstellingen die Kant gebruikt voor deze dualistische 
mensopvatting is die tussen de dier-mens {Tiermensch) en de rede-mens 
(Vernunftmensch)5 Het onderscheid valt samen met dat tussen noodzaak en 
vrijheid. Voor zover de mens een dier-mens is wordt hem de wet gesteld door 
de natuur, voor zover hij rede-mens is stelt hij zichzelf de wet. In het eerste 
geval maakt hij evenals de dieren nog deel uit van het rijk van de noodzaak, 
het 'mechanisme van de hele natuur', waar alle gebeurtenissen zich 
aaneenschakelen volgens strikt causale wetmatigheden. De vrijheid van zijn 
wü is dan niet transcendentaal en absoluut, maar psychologisch en 
comparatief, en onderscheidt zich in wezen niet van de vrijheid van een 
braadspit.6 

De animal rationale, zoals Kant de diermens ook aanduidt, is "de mens in 
het systeem der natuur" (MS1434). 'Rede' of'ratio' moet hier worden opgevat in 
de algemene zin van denkvermogen of Verstand, een begrip dat door Kant 
scherp wordt onderscheiden van Vernunft. Als animal rationale onderscheidt 
de mens zich van de dieren alleen door zijn verstand en het vermogen zichzelf 
doeleinden te stellen {MS 434). Verstand maakt keuzevrijheid mogelijk, 
Vernunft- in de enge zin van het woord - maakt zedelijke vrijheid mogelijk.7 In 
Kants terminologie: de mens als deel der natuur, als redelijk dier, is de homo 
phaenomenon, de mens als "subject van een moreel-praktische rede" is de 
homo noumenon {MS434). De homo noumenon is een zuiver-redelijk wezen, 
dat niets dierlijks meer heeft. Voor Kant is de definitie van de mens als animal 
rationale dus te beperkt, zoals ook Aristoteles meende.8 

De keuzevrijheid van de animal rationale berust op het vermogen tot overleg. 
We moeten hier denken aan Aristoteles' begrippenpaar bouleusis-prohairesis. 
Het gaat dan om de keuze van de best mogelijke handeling, op grond van een 
afweging van voor en tegen. Aan handelen met het oog op het eigen geluk, 
schrijft Kant, komt altijd veel kundigheid en overleg te pas (omdat meerdere 
mogelijkheden tegen elkaar moeten worden afgewogen), maar het begrip van 
plicht is in zijn hele zuiverheid veel eenvoudiger, helderder, krachtiger en 
indringender dan alle motieven die aan de eigenbaat zijn ontleend {UŒ, p.82). 
Ter onderscheiding van de categorische imperatief, die niet met zich laten 
marchanderen, spreekt Kant hier van 'hypothetische imperatieven', omdat ze 
steeds een voorwaardelijk karakter hebben: als je dit wilt bereiken, kun je het 
best dat doen. Het zijn weliswaar algemene praktische regels of voorschriften, 
maar ze kunnen nooit het karakter van een universele wet krijgen. Ze bepalen 
de wil alleen met het oog op een verlangd effect {KpV?>l/A20). 
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We komen bij Kant weer het oude onderscheid tussen moreel besef en pure 
slimheid tegen. De vaardigheid in de keuze van de middelen tot het eigen 
grootste welzijn, schrijft hij, kan 'slimheid' {Klugheit) worden genoemd, in de 
engste zin van het woord; de hypothetische imperatief is een voorschrift tot 
slimheid (GMS416). Slimheid is het hoogste wat het verstand van de mens als 
animal rationale kan bereiken, tot zedelijke goedheid is alleen de zuivere 
praktische Vernunft in staat. Omdat alle verlangens van de dier-mens hun bron 
vinden in de zelfliefde noemt Kant de hypothetische imperatieven ook 
'maximes van de zelfliefde' {Selbstliebe). "Het maxime van de zelfliefde 
(slimheid) raadt alleen maar aan; de wet van de zedelijkheid gebiedt' {KpV 
64/A36). 

Het streven naar geluk nu komt geheel voor rekening van de diermens of 
animal rationale. Kant beschouwt het, in navolging van Aristoteles en van de 
Verlichtingsdenkers, als de uitbreiding van de op zelfbehoud gerichte zelfliefde, 
door toedoen van de rede. "Gelukkig zijn is noodzakelijkerwijs het verlangen 
van elk redelijk maar eindig wezen, en dus een beweegreden die zijn 
begeervermogen onvermijdelijk bepaalt" {KpV 45/A25). Maar voor zover de 
rede naar geluk streeft is zij nog onvrij - het streven naar geluk berust immers 
op een natuurlijke noodzaak {Naturnotwendigkeit) {GMS415). Als een naar 
geluk strevend wezen behoort de mens dus nog geheel tot het systeem van de 
natuur; zijn enige vrijheid is dan de keuzevrijheid, die hem in staat stelt 
zichzelf doeleinden te stellen. We bevinden ons dus nog in het domein van de 
slimheid, van de hypothetische imperatief: die heeft betrekking "op de keuze 
van de middelen tot het eigen geluk" {GMS 416, vgl. Ü^K60/A34). Kant 
omschrijft geluk als "het totaal van alle door de mens gestelde doeleinden die 
mogelijk zijn door de natuur buiten en in de mens zelf', ofwel de "materie van 
al zijn doeleinden op aarde" {KU\ 83, B391/A386).9 Hij noemt geluk ook "de 
som van alle neigingen" {KU § 83, B396/A392, noot). 'Neiging' is zijn 
algemene term voor al het streven dat op zelfliefde berust: alles wat in de 
zelfliefde wordt aangetroffen behoort tot de neiging, en alle neiging berust op 
gevoel {KpV Ul-2/Al 4). 

Kant sluit zich aan bij zijn voorgangers door naast de keuzevrijheid ook het 
tijdsbewustzijn als bepalende factor van het geluksstreven te beschouwen. In 
die zin omschrijft hij geluk als "voortdurend welbevinden, prettig leven, 
volledige tevredenheid met zijn toestand" {MS 480), als "de tevredenheid van 
zijn hele bestaan {KpV45/A25) of, uitgebreider, als "het bewustzijn bij een 
redelijk wezen van de aangenaamheid van het leven, die ononderbroken zijn 
hele bestaan begeleidt" {KpV40/A22). Streven naar geluk veronderstelt dus 
het vermogen het eigen leven als een duurzaam geheel te overzien. Dit 
streven houdt ook steeds toekomstgerichtheid in. Van een toestand van geluk is 
eigenlijk al geen sprake meer zodra men weet dat er een einde aan zal komen. 
Dat inzicht, al uitgesproken door Augustinus en Hobbes, blijkt uit Kants 
opmerking dat het voor de menselijke natuur onvermijdelijk is te zoeken naar 
"geluk, d.w.z. tevredenheid met zijn toestand, voor zover men zeker is van het 
voortduren daarvan" (MS1387). 

237 



De mens als animal rationale is het dier dat niet alleen leeft maar zijn leven 
ook kan inrichten en plannen op grond van zijn opvatting van geluk. Zo 
verkrijgen zijn verlangens een onderlinge samenhang. Geluk kan dan worden 
beschouwd als de bevrediging van "alle neigingen tezamen" voor zover die in 
"een acceptabel systeem zijn ondergebracht" (KpV \29/Al 2>). De naar geluk 
strevende mens is ook volgens Kant een rekenaar, een boekhouder die de 
continuïteit van zijn genot naar beste vermogen bewaakt, door ervoor te 
zorgen dat de som van zijn genietingen groter blijft dan die van zijn pijnen. Hij 
beoordeelt al zijn neigingen op grond van de vraag of de bevrediging ervan al 
dan niet tot het eigen geluk bijdraagt. Hij houdt, in Kants woorden, steeds zijn 
eigen "wel en wee" in de gaten. 'Wel en 'wee' ( Wohl und Weh) hebben alleen 
betrekking op een aangename of onaangename toestand, op genot of pijn, en 
als we op grond daarvan een object begeren of verafschuwen, dan alleen voor 
zover dat object wordt betrokken op onze zintuiglijkheid en op het gevoel van 
pijn of genot dat het teweegbrengt (KpV 104-5/A59-60). Ook volgens Kant is 
het geluksverlangen dus te herleiden tot dezelfde wetmatigheid die al het 
dierlijke leven kenmerkt: het streven naar genot en het mijden van pijn. 

Anders dan de dieren leeft de mens echter niet bij het moment. Hij wil het 
liefst zijn leven lang ononderbroken genieten. De morele wet vraagt van de 
mens dat hij dit verlangen zo nu en dan opschort, namelijk wanneer het op 
morele plicht aankomt. De zuivere praktische rede hanteert immers een heel 
ander criterium dan de rede in dienst van het geluksverlangen. Kant wijst op de 
dubbelzinnigheid van het latijnse begrippenpaar bonum en malum, dat naast 
'wel en wee' in bovengenoemde zin ook 'goed en kwaad' in morele zin (Guten 
Böse) kan betekenen (.KpV104-5/A59-60). Die morele begrippen gaan niet aan 
de morele wet vooraf en liggen er dus ook niet aan ten grondslag, maar worden 
juist bepaald na en door de morele wet (KpVl 10-11/A62-3). 'Goed' is dan een 
handeling die volgens de morele wet, dus uit louter plichtsbesef geschiedt. 
Maar volgens het a-morele criterium van het geluksverlangen, dat op 
ononderbroken aangenaam gevoel is gericht, is zo'n handeling juist 'slecht', 
want zij doet afbreuk aan de neigingen die eraan ten grondslag liggen. Omdat 
alle neigingen op gevoel zijn gebaseerd moet deze afbreuk of inperking zelf een 
gevoel zijn, dat 'pijn' (Schmerz) kan worden genoemd. Dit is, schrijft Kant, het 
eerste en misschien ook enige geval waarin we a priori de verhouding tussen 
een inzicht (van de zuivere praktische rede) en het gevoel van lust of onlust 
kunnen bepalen (KpV'129/'Aï'3). 

De werking van de morele wet wordt daarom door de zelfliefde louter als 
pijnlijk, als iets negatiefs ervaren. Zij beschouwt elke afbreuk aan het geluk als 
het summum van misdadigheid (KpV66/A38). In de orde der ervaring immers 
manifesteert het lichamelijke en zintuiglijke zich het eerst: onze natuur zit zo in 
elkaar dat de "materie van het begeervermogen zich het eerst van alles 
opdringt" (KpV 131/A74).11 De zelfliefde, de bron van het geluksstreven, is 
dan ook "een boven alles gaande welwillendheid jegens zichzelf'; zij is 
"natuurlijk en nog vóór de morele wet in ons werkzaam" (KpV 129/A73). 
Even verderop omschrijft Kant haar als de "hang om zichzelf volgens de 
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subjectieve beweegredenen van zijn willekeur tot de objectieve beweegreden 
van de wil als zodanig te maken" [KpV 131/A74). (Kant gebruikt hier het 
woord Bestimmungsgrund: het bepalende, beslissende motief.) Anders gezegd: 
de zelfliefde streeft ernaar haar aanspraken "bij voorbaat en als de eerste en 
oorspronkelijke aanspraken te laten gelden", alsof het "pathologisch bepaalbare 
zelf' waartoe zij behoort ons hele zelf uitmaakt (ib.). De zelfliefde is geneigd 
alles te beoordelen op grond van haar eigen criteria: wel en wee, genot en pijn. 

Omdat de zelfliefde in de orde van het bestaan primair is, is het zo moeilijk 
om aan de eisen van de morele wet te voldoen. Die vereist immers dat de 
neigingen van de zelfliefde geheel buitenspel worden gezet. De positieve 
vrijheid om zichzelf de wet te stellen gaat gepaard met de negatieve, namelijk 
de vrijheid of onafhankelijkheid van alle neigingen of begeerten, waardoor de 
wil in een toestand van heteronomie wordt bepaald {KpV"58-9/A33). De uitleg 
van de meester aan zijn leerling in Kants 'Morele catechismus' klinkt zo simpel: 
"Datgene in jou wat naar geluk streeft is de neiging, datgene echter wat je 
neiging inperkt door haar te binden aan de voorwaarde dit geluk eerst waardig 
te zijn, is je rede, en dat je door je rede je neiging kunt inperken en 
overmeesteren, daarin ligt de vrijheid van je wil" (MS"481). Maar Kant is ervan 
doordrongen dat zuiver zedelijk gedrag in de praktijk uiterst moeilijk, of zelfs 
helemaal niet kan worden bereikt. Weliswaar is iedereen zich er met "de 
grootste helderheid" van bewust dat de mens "zijn plicht geheel onbaatzuchtig 
behoort te vervullen en zijn verlangen naar geluk volledig moet afzonderen van 
het plichtbegrip", maar "misschien heeft nooit een mens zijn erkende en door 
hem vereerde plicht geheel onbaatzuchtig (zonder vermenging met andere 
drijfveren) uitgeoefend; misschien zal ook nooit iemand zo ver komen hoezeer 
hij er ook naar streeft" (UŒ, p.80). Het gaat Kant er ook niet zozeer om of 
men ooit werkelijk uit zuiver plichtsbesef handelt. Van belang is dat men zich 
bewust wordt van "het maxime naar die zuiverheid te streven", en daarmee, 
schrijft hij, kan zijn plichtsbetrachting ook volstaan (ib.). We zien hier al het 
principe dat zo'n grote rol speelt in zijn denken, namelijk dat van de 
voortdurende zelfverbetering, de oneindige nadering tot de volmaaktheid. 

3. Waardigheid, zelfliefde, eigenliefde 

De rede streeft zowel naar geluk als naar de waardigheid gelukkig te zijn. Dit 
wezenlijke verschil tussen deze twee doeleinden komt volgens Kant overeen 
met een even wezenlijk verschil in waarde. Dat blijkt uit de volgende passage 
uit de Kritik der praktischen Vernunft. "Bij de beoordeling door onze 
praktische rede komt weliswaar zeer veel aan op ons wel en wee en, wat onze 
natuur als zintuiglijk wezen betreft, alles op ons geluk, als dit, zoals de rede bij 
uitstek eist, niet wordt beoordeeld op grond van de voorbijgaande 
gewaarwording maar van de invloed die deze toevalligheid heeft op ons hele 
bestaan en de tevredenheid daarmee; maar toch komt niet alles, in alle 
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opzichten daar op aan. De mens is een behoeftig wezen voor zover hij tot de 
zintuiglijke wereld behoort, en in zoverre heeft zijn rede weliswaar een 
onverbiddelijke opdracht van de kant van de zintuiglijkheid om zich te 
bekommeren om haar belang, en om voor zichzelf praktische maximes te 
maken, ook met het oog op het geluk van dit leven en zo mogelijk ook van een 
toekomstig leven. Maar hij is toch niet zo volledig dier dat hij onverschillig 
moet zijn jegens alles wat de rede zichzelf beveelt, en dat hij die rede louter als 
werktuig voor de bevrediging van zijn behoefte als zintuiglijk wezen gebruikt. 
Want het feit dat hij rede heeft verheft hem in waarde ( Wert) geenszins boven 
de loutere dierlijkheid, wanneer die rede hem alleen maar moet dienen ten 
behoeve van datgene wat bij dieren door het instinct wordt verricht; zij zou 
dan alleen maar een bijzondere manier zijn waarvan de natuur zich had 
bediend om de mens uit te rusten voor hetzelfde doel als waarvoor zij de dieren 
heeft bestemd, zonder hem tot een hoger doel te bestemmen" {KpV 
107/8/A61). In Die Metaphysik der Sitten herhaalt Kant het bondig: de mens 
als animal rationale, dus als deel van het 'systeem der natuur', is van gering 
belang en heeft met de overige dieren, als voortbrengselen van de bodem, een 
lage waarde (pretium vulgare) {MS 434). Elders is hij nog radicaler: wie geen 
goede wil heeft, is - hoe een getalenteerd en nuttig burger hij verder ook moge 
zijn - een 'verachtenswaardig object' (X£/§86, B412/A407). 

We kunnen hier de invloed van het christelijk denken vermoeden. De mens 
kan twee kanten op binnen de keten van het zijn: hij kan zich verlagen tot de 
rang der dieren of zich opwerken tot de rang der engelen. In het eerste geval is 
hij louter een soortwezen, inwisselbaar voor elk ander exemplaar van zijn 
soort. In het tweede geval is hij een onvervangbaar individu. Kant spreekt, in 
zijn geseculariseerde versie van dit schema, dan van 'persoon'. Alleen in de 
zedelijkheid ligt de "de waarde van de persoon en van zijn waardigheid 
gelukkig te zijn" {KpV'199/A110).12 Het fundamentele verschil tussen de mens 
als soortwezen en als zedelijke persoon werkt hij uit in Grundlegung zur 
Metaphysik der Sitten, waar hij 'waardigheid' ( Würde) ofwel 'innerlijke waarde' 
{innerer Wert) onderscheidt van 'prijs' {Preis) of 'relatieve waarde'. Wat een 
prijs heeft kan vervangen worden door iets anders dat equivalent is, dus 
dezelfde waarde heeft. Maar wat boven elke prijs verheven is, dus geen 
equivalent toelaat, heeft waardigheid. Alleen eigenschappen in de mens die 
berusten op zedelijke deugdzaamheid, zoals trouw aan belofte, geven hem 
waardigheid; al zijn andere eigenschappen hebben hun prijs, of het nu om 
handigheid in het werk gaat, om 'esprit' of om een levendige verbeelding {GMS 
434-5). De waarde van het bestaan van de mens, schrijft Kant in Kritik der 
Urteilskraft, berust niet op wat hij ontvangt en geniet, maar alleen op wat hij 
doet, niet als lid van natuur, maar in de vrijheid van zijn begeervermogen, dat 
wil zeggen dat zijn bestaan alleen door een goede wil een absolute waarde kan 
hebben {KU§ 86, B411-2/A407). Niet door het streven naar geluk maar door 
het streven zijn geluk waardig te worden verheft de mens zich boven het 
niveau der dieren. Dat de mens alleen geluk tot zijn einddoel maakt, schrijft 
Kant, maakt niet begrijpelijk waarom hij eigenlijk bestaat, en op grond van 
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welke waarde zijn bestaan zonodig aangenaam moet worden gemaakt {KU 
§86, B411/A406). 

Voor zover hij louter een 'prijs' heeft kan de mens door anderen als middel 
worden gebruikt, maar voor zover hij waardigheid bezit is hij principieel alleen 
doel-in-zichzelf, onaantastbaar of'heilig'. Maar elke mens is al heilig omdat hij 
als redelijk wezen ook een zedelijk wezen zou kunnen zijn, en alleen al op 
grond van die mogelijkheid moet hij worden geëerbiedigd: "De morele wet is 
heilig (onaantastbaar). De mens is weliswaar onheilig genoeg, maar de 
mensheid1 in zijn persoon moet hem heilig zijn. In de hele schepping kan alles 
wat men wil en waarover men enige macht heeft ook louter als middel worden 
gebruikt; alleen de mens, en met hem elk redelijk wezen, is doel-in-zichzelf. Hij 
is namelijk het subject van de morele wet, die heilig is, dank zij de autonomie 
van zijn vrijheid" {KpV 155-6/A87). Op grond van dit inzicht kan Kant de 
categorische imperatief ook als volgt formuleren: "Handel zo dat je de 
mensheid, zowel in jouw persoon als in de persoon van ieder ander, steeds 
tegelijk als doel, nooit alleen als middel gebruikt" {GMS429). 

Deze wet wordt overtreden wanneer het geluksprincipe tot opperste beginsel 
van het zedelijk leven wordt gemaakt, dus niet wordt ingeperkt door de morele 
wet. Dan luidt het devies: "Bemin jezelf boven alles, maar God en je naaste 
omwille van jezelf' {KpV147/A83, noot). Deze houding is kenmerkend voor 
wat Kant in zijn Anthropologie een 'morele' of 'praktische egoïst' noemt. Dat is 
iemand "die alle doeleinden tot zichzelf inperkt, die nergens nut in ziet behalve 
in wat hemzelf van nut is" {ApH 130). De morele egoïst is ook een 
eudemonist, dat wil zeggen iemand die zijn wil in laatste instantie laat bepalen 
"door zijn eigen geluk, in plaats van door de voorstelling van plicht". Iedere 
mens houdt er weer andere opvattingen over geluk op na, maar het egoïsme 
gaat daarbij zo ver "dat het helemaal geen toetssteen voor de echte plichtsidee 
meer heeft, welke zonder meer een algemeen-geldend principe moet zijn. - Alle 
eudemonisten zijn daarom praktische egoïsten" {ApH\30). 

De egoïst gebruikt alles, dus ook andere mensen, voor zijn eigen geluk. Maar 
dat hoeft niet altijd met openlijke boosaardigheid of met geweld te gebeuren, 
want dan zou men zich moeilijk in de samenleving kunnen handhaven, tenzij 
men zo sterk en machtig is dat men zich alles kan veroorloven. Wie niet sterk 
is moet slim zijn - en slimheid is de "vaardigheid in de keuze der middelen tot 
het eigen grootste welzijn" (zie § 2). De bijzondere vorm van slimheid die hier 
van pas komt is de Weltklugheit, "iemands vaardigheid om op anderen invloed 
te hebben, teneinde hen voor zijn eigen bedoelingen te gebruiken"; maar deze 
soort slimheid krijgt pas zin in het kader van de Privatklugheit, "het inzicht 
nodig om al deze bedoelingen tot zijn eigen duurzame voordeel te verenigen" 
{GMS'416 noot). 

Het algemene kenmerk van egoïsme (dat volgens Kant ontstaat zodra de 
mens in termen van 'ik' begint te spreken en zo zijn "geliefde zelf' te voorschijn 
brengt) is de behoefte zich "in de ogen van anderen een preferente waarde te 
geven" {ApH 128).14 Egoïsme lijkt samen te vallen, of in ieder geval nauw 
verwant te zijn, met wat Kant in Kritik der praktischen Vernunft 
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'eïgendunk'{Eigendünkel) noemt: een "zichzelf welgevallig-zijn", als equivalent 
aan het latijnse arrogantia. Eigendunk kenmerkt zich door een "hang naar 
zelfwaardering" (waarmee Kant ongetwijfeld bedoelt: naar ore/waardering van 
zichzelf) en door een valse aanmatiging {KpV 129-30/B73). Een valse 
aanmatiging, want eigendunk is gebaseerd op waan {KpVl34/'A75). 

We moeten hier dus weer denken aan wat ik in vroegere hoofdstukken de 
'eigenliefde' heb genoemd; ook die stoelt op de illusie meer waard te zijn dan 
anderen. Kant gebruikt de term Eigenliebe echter ter onderscheiding van 
Eigendünkel, de eerste is een "boven alles gaande welwillendheid jegens 
zichzelf', de tweede het " welgevallen aan zichzelf'; dit zijn de twee vormen die 
de zelfzucht {Selbstsucht) kan aannemen {KpV'129/'Al'3).15 'Eigenliefde' is hier 
alleen een bijzondere naam voor 'zelfliefde' {Selbstliebe); zij is "natuurlijk en 
roert zich in ons nog vóór de morele wet", dus op een voor-redelijk niveau; is 
zij in overeenstemming met deze wet dan wordt zij 'redelijke zelfliefde' 
genoemd (ib.). 'Eigenliefde' valt hier dus veeleer samen met Rousseau's amour 
de soi, 'eigendunk' met amourpropre. Juist door illusionaire zelfoverschatting 
wordt zelfliefde geperverteerd tot eigendunk. Van zo'n metamorfose van de 
zelfliefde is ook bij Kant sprake: zelfliefde wordt eigendunk "wanneer zij 
zichzelf tot wetgever en tot onvoorwaardelijk praktisch principe maakt" {Kp V 
131/A74), dus wanneer zij geen enkele beperking van haar aanspraken meer 
toestaat. 

Bij Kant staan 'eigenliefde' en 'eigendunk' dan ook in heel verschillende 
verhouding tot de zuivere praktische rede: aan de eerste doet zij alleen maar 
afbreuk (door deze zover in te perken dat zij strookt met de morele wet), maar 
de eigendunk "slaat zij neer" of "deemoedigt" zij {KpV\29/Al3). De zelfliefde 
heeft een neiging tot alleenheerschappij, zoals we in § 2 hebben gezien. In de 
dieren heerst zij ook werkelijk alleen, maar in de mens heeft zij een 
tegenstrever. De morele wet sluit de invloed van de zelfliefde {Selbstliebe) op 
het hoogste praktische principe geheel en al uit {KpV\2>\/AlA). De zuivere 
praktische rede kan de zelfliefde uiteraard niet opheffen, omdat deze natuurlijk 
is en altijd aanwezig. Zij kan er echter wel afbreuk aan doen: zij perkt de 
zelfliefde in door haar te binden aan de voorwaarde van overeenstemming met 
de morele wet, en maakt haar zodoende tot "redelijke {vernünftige) zelfliefde" 
{KpV 129/A73). Maar dat komt erop neer dat zij de aanspraken op geluk 
inperkt, want in de mens is het juist het verlangen naar geluk dat de neiging 
van de zelfliefde tot alleenheerschappij voortdurend voedt: het principe van de 
zelfliefde is het principe om zijn eigen geluk "tot de hoogste beweegreden van 
zijn wil te maken" {KpVA0-1/A22). De eigenlijke 'strijd' gaat dus niet tussen 
een dierlijk en een redelijk beginsel, maar tussen twee redelijke beginselen: het 
geluksprincipe en het zedelijkheidsprincipe. Zolang er in de mens alleen nog 
sprake is van de natuurlijke (tot het natuurlijke geluksstreven uitgebreide) 
zelfliefde blijft de bovengenoemde 'redelijke zelfliefde' mogelijk. Zelfliefde is 
dan nog verenigbaar met de zedelijke wet. 

Dat geldt niet voor wat Rousseau 'eigenliefde' {amour-propre) noemt, bij 
Kant Eigendünkel. Deze houding maakt zedelijk handelen veel moeilijker, 
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want zij verabsoluteert de zelfliefde en maakt het eigen geluk tot het enige 
beginsel (terwijl we juist een morele plicht hebben het geluk van anderen te 
bevorderen16). De aanmatiging van de eigendunk druist in tegen de morele 
wet, omdat "alle aanspraken van zelfwaardering, die voorafgaan aan de 
overeenstemming met de zedelijke wet, nietig en onrechtmatig zijn, terwijl juist 
de zekerheid van een gezindheid die met deze wet overeenstemt de eerste 
voorwaarde voor alle waarde van de persoon is" {KpV 130/A73). In zijn 
eigendunk neemt de mens zichzelf tot maatstaf van waarde, terwijl de morele 
wet de enige en absolute maatstaf is waaraan iemands waarde wordt 
afgemeten. Eigendunk is het tegendeel van de achting voor de morele wet. De 
door eigendunk bevangen mens minacht de morele wet, door zichzelf erboven 
te verheffen. Anderzijds betekent achting voor die wet, dus de gehoorzaamheid 
eraan, de deemoediging van de eigendunk (ib., vgl. Ä^K151/A85, MS 435). 
Maar er zijn ook tussenvormen mogelijk, waarin de eigendunk alleen wordt 
verzwakt, en des te meer naarmate de achting voor de wet groter is (ib.). 

Het element van deemoediging is voor Kant van groot belang. Hij verzet zich 
hier tegen de moralische Schwärmerei van degenen die, ook weer uit 
eigendunk, hun zedelijk gedrag niet als plicht maar als verdienste beschouwen 
{KpV 151/A84-5). Juist door het besef van de menselijke zwakheid ten 
opzichte van de wet, door het besef dat "bij de mens al het goede immer 
gebrekkig is", wordt onze trots {Stolz) neergeslagen {KpV 136-7/A77). We 
hoeven 'achting voor de morele wet' hier alleen maar te vervangen door amor 
Dei en eigendunk door amor sui om te zien hoe dicht Kant ook hier in de 
buurt blijft van het augustiniaanse gedachtengoed, althans wat de vorm betreft 
(zie hoofdstuk 4, § 5). Het cruciale verschil is uiteraard dat volgens Kant niet 
God (wiens bestaan in zijn filosofie steeds problematisch blijft) de mens de wet 
stelt, maar de mens zichzelf, als zuiver redelijk wezen. Daarom herbergt de 
mens ook de absolute maatstaf voor waardebepaling in zichzelf. 

Evenals Rousseau verbindt Kant de eigenliefde met de rangen en standen in 
de burgerlijke samenleving. Voor de morele wet bestaan er echter geen 
verschillen in maatschappelijke stand of klasse, verschillen die voor de 
eigendunk zo belangrijk zijn (die verschillen bestaan volgens de christelijke leer 
evenmin voor God). Kant geeft een voorbeeld: indien ik bij een man van 
gewone burgerlijke komaf een grotere rechtschapenheid waarneem dan bij 
mijzelf, dan 'buigt zich mijn geest', of ik wil of niet, al loop ik nog zozeer met 
het hoofd in de nek om hem te doordringen van mijn hogere maatschappelijke 
status. Want zijn voorbeeld houdt mij een wet voor die mijn eigendunk 
neerslaat, als ik het met mijn eigen gedrag vergelijk {KpV\2>6/A16-l). 
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4. Idealen van geluk 

We hebben in de vorige paragraaf gezien dat het streven naar geluk op zichzelf 
de mens geen hogere waarde geeft dan de dieren. Anderzijds staat dit streven 
niet los van het streven naar morele goedheid, die de mens wèl een hogere 
waarde geeft. Het gaat daarbij immers om de verwerving van de 'waardigheid 
om gelukkig te zijn'. De status van het geluksstreven blijft vooralsnog 
onduidelijk. Dat blijkt ook uit de passages waarin Kant het heeft over de 
•bestemming' {Bestimmung) van de mens. Ik herinner aan een in § 3 geciteerde 
passage: als de natuur de mens alleen had bestemd voor hetzelfde doel als 
waarvoor zij de dieren had bestemd, en niet voor een 'hoger doel', zou hij in 
waarde nooit boven de dieren kunnen uitstijgen (KpV 107-8/A.61). Welnu, de 
bestemming van de dieren is niet geluk (waarnaar zij als niet-rationele wezens 
niet streven) maar voortplanting. De dierlijke of fysieke bestemming van de 
mens, lezen we in de Anthropologie, "bestaat in de aandrift van de mens tot 
behoud van zijn soort als diersoort" {ApH2>25). Maar naast "onze bestemming 
als diersoort" hebben we een "hogere bestemming", die bestaat in de zuivere 
zedelijke gezindheid of de goede wil.18 In zijn aantekeningen voor de 
Anthropologie zegt Kant het zo: de mens behoort enerzijds tot het geslacht der 
dieren, maar anderzijds hoort hij thuis in de zedelijke ordening en is hij 
geroepen {berufen) om in zichzelf een zedelijke persoon tot volmaaktheid te 
brengen, die boven de dierlijkheid is verheven" (i?e/7nr.l521). Kant noemt dit 
laatste ook de 'ware' bestemming van de mens (bijv. UGI, p.84). Het bereiken 
ervan vormt, om Aristoteles' term te gebruiken, de telos, voleinding, van het 
menselijk bestaan. 

In deze dubbele bestemming nu lijkt geluk tussen wal en schip te vallen: het 
is noch het doel dat de natuur ons stelt als Tiermensch (want dat is het behoud 
van de soort), noch het doel dat wij onszelfstellen als Vemunftmensch.19 Toch 
verlangen wij van nature naar geluk, in onze hoedanigheid van animal 
rationale. Maar dit verlangen is in andere zin 'natuurlijk' dan het dierlijke 
streven naar voortplanting. De sterkste aandriften van de natuur, schrijft Kant 
in de Anthropologie, zijn de liefde voor het leven en de liefde voor het andere 
geslacht, de eerste om het individu, de tweede om de soort te behouden; aan 
deze aandriften hoeft geen menselijke rede te pas te komen, ze treden op als 
plaatsvervangers van een "hogere rede", die in het algemeen zorg draagt voor 
de best mogelijke toestand van de lichamelijke wereld {ApH276). 

In plaats van 'hogere rede' kunnen we ook 'voorzienigheid' schrijven. 
"Voorzienigheid betekent simpelweg dezelfde wijsheid die wij met 
bewondering waarnemen in het behoud van de soorten van georganiseerde, 
voortdurend aan eikaars vernietiging werkende en niettemin deze soorten 
steeds beschermende natuurlijke wezens, zonder daarom een hoger principe in 
de voorzorg aan te nemen dan wij al plegen te doen met betrekking tot het 
behoud van gewassen en dieren" {ApH 328). Het begrip 'voorzienigheid' 
veronderstelt dus niet noodzakelijk een voorzienige God. Het gaat om theorie 
en niet om religie, merkt Kant op, en gezien de grenzen van onze rede is het 
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passender en bescheidener om van 'natuur' te spreken dan van een voor ons 
inzichtelijke Voorzienigheid (ZeFp.141). Maar ook de natuur wordt alleen bij 
wijze van analogie als een voorzienige instantie beschouwd: we spreken terecht 
over de wijsheid, de spaarzaamheid, de voorzorg of de weldadigheid van de 
natuur, leert Kant, maar daarmee maken we van de 'natuur' nog geen 
verstandelijk wezen, en doen we ook geen uitspraken over de wijsheid van een 
verstandelijk wezen als "bouwmeester' van de natuur - zulke uitspraken 
getuigen van vermetelheid. We redeneren alleen maar naar analogie van onze 
eigen rede, die in haar technisch gebruik eveneens doelmatig te werk gaat [KU 
§68, B309/A305). 

Het wezenlijke verschil tussen beide bestemmingen van de mens -
voortplanting en zedelijke volmaaktheid - komt tot uiting in de volgende 
passage: "Als ik van de natuur zeg: "zij wil dat dit of dat gebeurt, dan betekent 
dat niet zoveel als: zij legt ons een plicht op het te doen (want dat kan alleen de 
praktische rede die vrij is van dwang), maar zij doethet zelf, of we nu willen of 
niet" (ZeFp.145). De natuur kan de mens dus niet dwingen zich zedelijk te 
vervolmaken - dat is zelf een morele plicht, dus een zaak van individuele 
vrijheid, die zich onttrekt aan het domein van de natuurlijke voorzienigheid. 

Opnieuw neemt het streven naar geluk hier een merkwaardige tussenpositie 
in. Terwijl de natuur ervoor zorgt dat dieren hun natuurlijke verlangen naar 
voortplanting bevredigen, ziet zij er niet op toe dat alle mensen hun natuurlijke 
verlangen naar geluk bevredigen. We kunnen hier wederom opmerken dat ook 
ten aanzien van de voortplanting de mens al verschilt van de dieren, omdat hij 
zich (zoals Kant dat zelf deed) in individuele gevallen bewust kan onttrekken 
aan de drang tot voortplanting. De mens heeft de vrijheid om zichzelf 
doeleinden te stellen, zelfs tegen zijn natuurlijke aandrang in. Die vrijheid blijkt 
nu ook de reden te zijn waarom de voorzienige natuur hier wat het 
geluksstreven betreft de mens aan zichzelf overlaat. Het begrip 'geluk', schrijft 
Kant in Kritik der Urteilskraft, wordt door de mens niet geabstraheerd van zijn 
instincten, en dus niet ontleend aan het dierlijke in hemzelf; het is integendeel 
"alleen maar een idee van een toestand, een idee waaraan hij die toestand 
onder louter empirische voorwaarden adequaat wil maken (wat onmogelijk is)" 
(KU§ 83, B388-9/A384). Het is onmogelijk omdat ideeën van geluk door de 
mens zelf worden ontworpen, door zijn verstand, dat onderhevig is aan de 
invloed van de verbeeldingskracht [Einbildungskraft) en de zintuigen; daardoor 
lopen ze zo uiteen en veranderen ze zo vaak dat de natuur, zelfs als zij geheel 
aan de menselijke wil onderworpen zou zijn, "geen bepaalde, algemene en 
vaste wet zou kunnen aannemen om met dit wisselende begrip, dat ieder 
zichzelf op willekeurige wijze voorschotelt, overeen te stemmen" (id.). (De 
gedachte dat er naast de algemene ook op individuele gevallen toegespitste 
voorzienigheid zou bestaan wordt elders door Kant resoluut verworpen. ) Of 
we ons geluk nu inperken tot "de ware behoefte der natuur", vervolgt Kant, of 
dat we - het andere uiterste - "onze bedrevenheid om zelf ingebeelde 
doeleinden te bereiken, zo hoog opvoeren als maar mogelijk is", datgene wat 
de mens onder 'geluk' verstaat zal nooit door hem worden bereikt, "want zijn 
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natuur is niet van dien aard is dat zij ergens in het bezit en het genot ophoudt 
en bevredigd wordt" (KU§ 83, B389/A385-6). Er zal altijd een discrepantie 
blijven bestaan tussen idee en werkelijkheid - want zelfs een leven 
overeenkomstig de natuur (zoals de cynici dat voorstonden) blijft voor de naar 
geluk strevende mens een idee. 

Ook in Kritik der praktischen Vernunft gaat Kant in op deze discrepantie. 
"Gelukkig zijn is noodzakelijkerwijs het verlangen van elk redelijk maar eindig 
wezen, en dus een beweegreden die zijn begeervermogen onvermijdelijk 
bepaalt. Want de tevredenheid met zijn hele bestaan is niet zoiets als een 
oorspronkelijk bezit en een zaligheid die een besef van zijn onafhankelijke 
zelfgenoegzaamheid zou veronderstellen, maar een probleem dat hem door 
zijn eindige natuur zelf wordt opgedrongen, omdat die behoeftig is; en deze 
behoefte betreft de materie van zijn begeervermogen, d.w.z. iets dat betrokken 
is op een aan dat vermogen ten grondslag liggend subjectief gevoel van lust of 
onlust, waardoor wordt bepaald wat het nodig heeft voor de tevredenheid met 
zijn toestand" (KpVA5/A25). Dit gevoel, vervolgt Kant, kan door iedere mens 
alleen uit ervaring worden gekend. Waarin ieder zijn geluk moet zoeken hangt 
dus af van "ieders bijzondere gevoel van lust en onlust en zelfs in een en 
hetzelfde subject van de variatie van de behoefte, op grond van de 
veranderingen van dit gevoel" CKp745-6/A25).21 Door die veranderlijkheid is 
een volledige 'tevredenheid met het hele bestaan' al bij voorbaat onmogelijk, 
zoals Kant verderop nog eens benadrukt: de tevredenheid "die berust op de 
bevrediging van de neigingen kan, hoe subtiel die ook mogen worden 
uitgedacht, nooit geheel overeenstemmen met wat men zich ervan voorstelt. 
Want de neigingen wisselen, groeien naar gelang van de aandacht die aan hun 
bevrediging wordt besteed, en laten altijd een nog grotere leegte over dan men 
meende te vullen" (KpV 212/A118).22 De neigingen van de naar geluk 
strevende mens gaan dan ook voortdurend gepaard met ontevredenheid (KpV 

213/A118). 
In Grundlegung zur Metaphysik der Sitten had Kant er al op gewezen dat 

het bepalen van wat 'geluk' is altijd neerkomt op nattevingerwerk. Het begrip 
'geluk' is zo onbestemd, schrijft hij daar, dat hoewel iedere mens geluk wil 
bereiken hij toch nooit precies en zonder zichzelf tegen te spreken kan zeggen 
wat hij eigenlijk wil. Dat komt doordat alle elementen die tot het begrip 'geluk' 
behoren empirisch van aard zijn, dus uit de ervaring moeten worden ontleend, 
terwijl voor "het idee van geluk een absoluut geheel, een maximum aan 
welbevinden in mijn huidige en elke toekomstige toestand" nodig is (GMS 
418). Nu is het, vervolgt Kant, voor een eindig wezen, hoeveel inzicht en 
macht het ook heeft, onmogelijk om zich een welbepaald begrip te vormen van 
wat hij hier eigenlijk wil. Wil hij rijkdom, hoeveel zorgen, afgunst en 
achtervolging kan hij zich daarmee op de hals halen! Wil hij veel kennis en 
inzicht, dan kan het zijn dat hij daardoor een scherper oog krijgt voor het leed 
dat nu nog voor hem verborgen blijft, of dat zijn begeerten, die hem al genoeg 
te doen geven, met nog meer behoeften worden opgezadeld. Kortom, de mens 
is "niet in staat volgens een of ander grondbeginsel met volledige zekerheid 
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vast te stellen wat hem waarachtig gelukkig zal maken" - daartoe zou hij 
alwetend moeten zijn, en alle gevolgen van zijn handelingen in één keer 
moeten kunnen overzien (GMS418). Daarom zijn de imperatieven die gericht 
zijn op geluk, de (hypothetische) imperatieven van de slimheid, ook geen 
geboden of voorschriften maar alleen adviezen. Geluk is immers "geen ideaal 
van de rede maar van de verbeeldingskracht, een ideaal dat berust op 
empirische gronden, waarvan men tevergeefs verwacht dat zij een handeling 
zuilen bepalen waardoor de totaliteit van een in feite oneindige reeks van 
gevolgen zou worden bereikt" (GMS"418-9). 

De verbeelding speelt in Kants theorie van het geluk een essentiële rol, die 
pas ten volle zal blijken in het tweede deel van dit hoofdstuk. Het geluksstreven 
is als zodanig - als het streven naar continu genot, "voortdurend welbevinden" -
geen produkt van de verbeelding, maar van de toekomstgerichte rede, en 
daarom onontkoombaar en voor iedereen gelijk. Alleen wat betreft de inhoud 
van dat welbevinden is verbeelding in het spel. Kant spreekt van "de onder 
mensen zeer tegenstrijdige en bovendien steeds veranderlijke waan waarop 
ieder zijn geluk baseert" (LOI p.96), hij heeft het ook over de 
'hersenschimmen' van geluk {RHI, p.45, zie § 7). Hoewel hij zich zelden 
expliciet uitlaat over de vormen die deze gelukswaan kan aannemen, mogen 
we vermoeden dat zij ook volgens hem zijn onder te brengen in de traditionele 
categorieën: lichamelijk genot, rijkdom, eer en macht. Eerzucht, heerszucht en 
hebzucht kunnen, merkt Kant op, ook "neigingen van de waan" worden 
genoemd (ApH270, zie § 10). Verbeelding en gangbare mening zijn bij Kant 
nauw verbonden, evenals bij Rousseau en eerder al bij Pascal.2 Het individu 
ontwerpt zijn geluksideaal niet steeds zelfstandig, maar richt zich op de 
opvattingen die gangbaar zijn in de maatschappij of de maatschappelijke groep 
waartoe het behoort. 

Dat het in het geluksstreven gaat om een ideaal van de verbeeldingskracht 
verklaart ook het absolutistische karakter ervan. Het behelst een "maximum 
aan welbevinden in mijn huidige en elke toekomstige toestand", zoals we 
daarnet hebben gezien. Als Kant schrijft dat de neigingen eerst naar 
bevrediging verlangen en vervolgens, verbonden met redelijk overleg, onder de 
naam 'geluk' naar "hun grootstmogelijke en durende bevrediging" {KpV 
264/A147), dan moeten we hierbij de werking van de verbeelding 
veronderstellen, die in staat is zich alles in de grootste proporties voor te 
stellen. 

De mens is dus geneigd het onmogelijke te verlangen. Geluk is voor hem een 
toestand waarin "alles in zijn gehele bestaan naar wens en volgens de wil gaat"; 
het berust op overeenstemming van de natuur met zijn hele doel {KpV 
224/A124). Maar hij is, als een in de wereld handelend redelijk wezen, niet 
tegelijk de oorzaak van de wereld en de natuur, en kan deze daarom, wat zijn 
geluk betreft, niet op eigen kracht geheel en al doen overeenstemmen met zijn 
praktische grondbeginselen {KpV224-5/h 124-5). We vinden hier het thema 
van de discrepantie tussen verlangen en vermogen, die voor Rousseau de 
verklaring was van het menselijk ongeluk. Terwijl aan het categorische gebod 
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van de zedelijkheid altijd door iedereen kan worden voldaan, schrijft Kant, is 
dat bij het empirisch-bepaalde voorschrift van geluk maar zelden en lang niet 
voor iedereen mogelijk, zelfs niet met betrekking tot één enkel voornemen. 
Want in het eerste geval komt het alleen aan op een zuivere maxime, in het 
tweede geval echter ook op "de krachten en het fysieke vermogen een begeerd 
voorwerp werkelijk te maken". In dit geval is er van een zuiver redelijk gebod 
geen sprake; je kunt iemand hier alleen richtlijnen aan de hand doen, omdat hij 
nu eenmaal "niet alles kan wat hij wil" (KpV'65/A37, vgl. GMS482). 

Na deze uiteenzetting over de aard van het geluksstreven hoeft het niet meer 
te verbazen dat Kant geluk niet als het algemene doel van de natuur 
beschouwt, al is het wel het ultieme doel dat iedere mens van nature zichzelf 
stelt (X£/§83, B389/A385). Dit standpunt, door de pessimist Schopenhauer 
met zoveel graagte overgenomen, maakt Kant al duidelijk aan het begin van 
zijn vroegste ethische werk, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. We 
nemen als grondbeginsel aan, schrijft hij daar, dat er in de natuurlijke aanleg 
van een georganiseerd wezen - dat wil zeggen een doelmatig voor het leven 
ingericht wezen - geen enkel orgaan is te vinden dat niet het best is aangepast 
aan zijn doel en er het meest in overeenstemming mee is (GMS 395). De 
gedachte van een voorzienige natuur krijgt bij Kant een aristotelisch karakter: 
de natuur doet "niets overbodigs en is in het gebruik van de middelen voor 
haar doeleinden niet verkwistend" (Idee st.3, p.7). Het gaat, met andere 
woorden, om het beginsel van de spaarzaamheid, de lex parsimoniae24. Dat er 
in een levend schepsel niets voor niets (umsonst) is, dat niets toevallig is, is een 
maxime dat weliswaar niet kan worden afgeleid uit de ervaring maar niettemin 
door natuurvorsers als onontkoombaar moet worden aangenomen, en wel als 
de grondregel van de algemene natuurleer (KU§66, B 296/7/A293). 

Welnu, vervolgt Kant zijn betoog, "als bij een wezen, dat rede en een wil 
heeft, zijn levensbehoud, zijn welbevinden, kortom zijn geluk het eigenlijke 
doel van de natuur zou zijn, dan had zij dat wel heel slecht ingericht, door de 
rede van dat schepsel te kiezen ter verwerkelijking van haar doel. Want alle 
handelingen die het schepsel met het oog hierop moet verrichten, alsmede de 
hele regel van zijn gedrag, zouden hem veel nauwkeuriger door het instinct 
worden voorgeschreven, en dat doel zou met veel grotere zekerheid door het 
instinct worden bereikt dan ooit door de rede kan gebeuren" (GMS 395). Als 
geluk het eigenlijke doel was van de mens, redeneert Kant, dan zou de rede 
hem hooguit gegeven moeten zijn om zijn gelukkige aanleg te beschouwen, 
zich erover te verheugen en de weldadige oorzaak ervan dankbaar te zijn, maar 
zeker niet om "zijn begeervermogen aan haar zwakke en bedrieglijke leiding te 
onderwerpen en te knoeien met de bedoeling van de natuur" (GMS 395). De 
rede zou met andere woorden hooguit in 'theoretische', contemplatieve zin 
worden gebruikt; de natuur zou zeker hebben voorkomen dat de rede ging 
dienen voor praktisch gebruik en zo vermetel zou zijn om "met haar zwakke 
inzichten voor zichzelf het ontwerp van geluk te bedenken, alsmede de 
middelen om dat te bereiken". De natuur zou "niet alleen de keuze van de 
doeleinden maar ook die van de middelen zelf op zich hebben genomen, en 
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beide met wijze voorzorg alleen aan het instinct hebben toevertrouwd" (ib.). 
Kant vergelijkt de toestand van de mens hier met die van de door hun 

instinct geleide dieren, die het veel beter lijken te hebben getroffen. Zij weten 
precies waar ze aan toe zijn; ze voldoen zonder omwegen aan hun natuurlijke 
bestemming, op de manier die de natuur hun heeft voorgeschreven. Ze zijn 
tevreden zodra hun natuurlijke behoeften zijn bevredigd, en worden niet 
gestoord door verlangens die daar bovenuit gaan. De mens daarentegen raakt 
afgeleid van die vredige toestand door zich ideeën van een ander, groter geluk 
in zijn hoofd te halen. Hoe verder de rede ontwikkeld is en hoe meer zij zich 
inlaat met plannen voor levensgenot en geluk, schrijft Kant, des te verder raakt 
de mens verwijderd van de "ware tevredenheid" (GMS 395). Bij veel mensen 
met een 'gecultiveerde rede' is dan ook (al geven ze het zelf niet toe) een zekere 
misologie (haat jegens de rede) te bespeuren, omdat ze, ondanks alle voordelen 
die de materiële luxe en de wetenschappen - als 'luxe van het verstand' - hun 
hebben gebracht, toch menen dat zij zich meer moeite op de hals hebben 
gehaald dan dat ze aan geluk hebben gewonnen. Daarom, vervolgt hij, 
benijden zij het 'meer ordinaire slag' mensen, die nog dichter bij de leiding van 
het zuiver natuurlijke instinct staan, en op wier doen en laten de rede nog niet 
zoveel invloed heeft (GMS 395-6). 

Deze misologie was zeker te vinden bij de jonge Rousseau, een denker met 
wie Kant telkens weer in discussie treedt en het ook tot op zekere hoogte eens 
is. Ook Kant meent dat de mens, als het in diens leven alleen om geluk zou 
gaan, beter een dierlijk wezen had kunnen blijven. Kant houdt Rousseau's 
norm voor geluk aan, namelijk de natuurlijke overeenstemming tussen 
verlangen en vermogen, die door het 'geknoei' van de rede wordt verstoord. 
Vanuit deze absolute norm voor welzijn bezien is de rede een ramp. Toch 
leidt dit inzicht bij Kant geenszins tot een diskwalificatie van de rede, omdat 
hij nu juist niet aanneemt dat het in het mensenleven uiteindelijk om geluk 
draait. De natuur heeft de mens de rede in laatste instantie niet gegeven met 
het oog op zijn geluk, maar met het oog op zijn ware bestemming: "Want 
omdat de rede niet geschikt genoeg is om de wil ten aanzien van zijn objecten 
en de bevrediging van al onze behoeften (die zij deels zelf vermenigvuldigt) 
feilloos te leiden - tot welk doel een ingeplant natuurlijk instinct veel zekerder 
zou hebben gevoerd -, omdat de rede ons niettemin is toebedeeld als praktisch 
vermogen, dat wil zeggen als een vermogen dat invloed op de wil moet 
hebben, daarom moet haar ware bestemming niet zijn een wil voort te brengen 
als middeltot een ander doel, maar een in zichzelf goede wil, en daarvoor was 
rede te enen male noodzakelijk, zoals ook elders de natuur bij het uitdelen van 
haar bekwaamheden overal doelmatig te werk is gegaan" (GMS396). 

Maar als de natuur inderdaad steeds zo doelmatig te werk is gegaan, waarom 
heeft zij de mens dan niet meteen in het bezit gesteld van de zuivere praktische 
rede, nodig voor morele deugdzaamheid? Dat is nu juist onmogelijk, moet het 
antwoord luiden. Zedelijke volmaaktheid is bij de mens geen gegeven, want 
dan zou het iets natuurlijks zijn, een gave, en tot het domein van de 
voorzienigheid behoren. Het is een doel dat de mens zichzelf in vrijheid, als 
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een zelfopgelegde plicht, moet stellen. Maar hoe zou hij dat kunnen als hij, 
zoals de dieren, altijd door instinct gebonden zou zijn gebleven aan de 
doeleinden der natuur, en aan de middelen om die te bereiken? Tussen beide 
domeinen, de natuurlijke voorzienigheid en de individuele vrijheid, moet een 
overbrugging zijn. De natuur kan er niet voor zorgen dat de mens zijn hoogste 
doel bereikt, maar zij kan dat doel wel begunstigen (ZeFp.145); zij kan de 
mens voorbereiden op "datgene wat hij zelf moet doen om einddoel te zijn" 
(-£77§83, B391/A386). En dan blijkt het geluksstreven toch onmisbaar, zoals 
we in het tweede deel zullen zien. Juist in dat streven leert de mens zichzelf 
doeleinden te stellen (ook al kan hij die doorgaans niet bereiken). Zo blijkt ook 
dit onzekere en tastende zoeken naar geluk binnen de wereldorde nog een 
onontbeerlijke functie te vervullen. 

5. Het hoogste goed 

Dat geluk en morele goedheid nog op een andere manier zijn verbonden blijkt al 
uit Kants omschrijving van goedheid, als de waardigheid om gelukkig te zijn. De 
verwevenheid van beide blijkt uit Kants bijzondere opvatting van het hoogste 
goed: "Volgens mijn theorie is noch de zedelijkheid van de mens noch het geluk 
louter op zichzelf het enige doel van de Schepper, maar het hoogste in de wereld 
mogelijke goed, dat bestaat in de vereniging en de overeenstemming van beide" 
(UGl, p.74). Dit is ook het "grote doel" dat aan de rede is gesteld (KpV 
264/A146). 

De vereniging van geluk en zedelijkheid heeft echter een speciaal karakter. Het 
begrip 'hoogste goed' kan in tweeërlei zin worden opgevat, betoogt Kant. In de 
zin van 'opperste' goed (supremum) kan alleen deugd, de waardigheid gelukkig te 
zijn, het hoogste goed zijn, omdat die geheel onvoorwaardelijk is. 
Deugdzaamheid is namelijk de "opperste voorwaarde van al datgene wat ons 
maar het wensen waard kan schijnen, derhalve ook van al onze inspanningen om 
gelukkig te worden" (KpV\9%-9/K\\Q). Maar daarnaast kunnen we het hoogste 
goed ook opvatten in de zin van het volmaakte goed (consummation, 
perfectissimum), als een geheel dat geen deel van een groter, soortgelijk geheel is. 
Nu is het hoogste goed in de eerste zin nog niet het hoogste goed in de tweede 
zin; het is nog niet het "hele en volmaakte goed, als object van het 
begeervermogen van redelijke, eindige wezens; want om dat te zijn wordt ook 
nog geluk vereist [...]. Want behoefte te hebben aan geluk en het ook waardig te 
zijn, maar het toch niet deelachtig te zijn, dat is geheel onverenigbaar met het 
volmaakte willen van een redelijk wezen, dat tevens over alle macht zou 
beschikken, ook als we ons zo'n wezen alleen maar voorstellen bij wijze van 
experiment" (KpV 198-9/A110). Het hoogste goed is derhalve tweeledig, met 
dien verstande dat daarbinnen morele deugd altijd het opperste goed is; geluk is 
weliswaar aangenaam maar niet op zichzelf zonder meer 'goed', alleen onder 
voorwaarde van gedrag volgens de morele wet (KpV 199/Al 11). 

Zo wil Kant recht doen aan de eigen aard van het geluksverlangen, dat voor 

250 



eindige redelijke wezens natuurlijk en dus onontkoombaar is. Door de 
tweeledigheid van het hoogste goed te beklemtonen zet hij zich af tegen de Stoa, 
die zedelijke deugd als het hele hoogste goed beschouwde en daarbij de eigenheid 
en onontkoombaarheid van het geluksstreven uit het oog verloor: geluk is voor de 
Stoa alleen maar het bewustzijn van het bezit van de deugd, en geen "bijzonder 
object van het menselijke begeervermogen" (KpV202/'Al 12, 228/A127). Maar 
het geluksstreven kan niet worden overwonnen of opgeheven, hoogstens buiten 
spel worden gezet zodra het op zedelijk handelen aankomt. Dit streven blijft dus 
behouden in het streven naar het 'hele' hoogste goed, maar wordt daar gebonden 
aan de onverbiddelijke voorwaarde van zedelijke goedheid. Tiermensch en 
Vernunftmensch worden in dit tweeledige streven verenigd. Daarom kan het 
streven naar het hoogste goed ook niet 'natuurlijk' zijn, in de zin van 
onontkoombaar en dwangmatig. Dat geldt alleen voor het simpele streven naar 
geluk, als deel van het mechanisme der natuur. Weliswaar noemt Kant de 
bevordering van het hoogste goed een "a priori noodzakelijk object van ons 
willen", dat "onverbrekelijk samenhangt met de morele wet" (KpV2§'b/ h\ 14), en 
schrijft hij dat de menselijke natuur is "bestemd om te streven naar het hoogste 
goed" (i£pK263/A146). Maar dat wil geenszins zeggen dat ieder individu vanzelf 
ook daadwerkelijk naar het hoogste goed streeft. Het streven naar zedelijke 
volmaaktheid, de absolute voorwaarde voor het hoogste goed, valt immers buiten 
de orde der natuur, en kan als object van de vrije wil alleen een morele plicht zijn. 
Kant schrijft dan ook dat het tot de plicht behoort te werken aan het voortbrengen 
en bevorderen van het hoogste goed in de wereld {KpV226, p.144). Maar die 
plicht wordt lang niet door iedereen betracht. De geschiedenis leert zelfs dat de 
meeste mensen zich in hun handelen laten leiden door eigenbaat, dat wil zeggen 
uitsluitend door hun verlangen naar geluk (UŒ, p.83). 

Hoe is het hoogste goed eigenlijk denkbaar? Het bestaat uit twee heterogene 
elementen, behorend tot geheel verschillende orden, de natuurlijke en de 
zedelijke. Van een causale relatie tussen beide componenten kan daarom geen 
sprake zijn. Het verlangen naar geluk kan nooit oorzaak zijn van de maximes der 
deugd, en die maximes kunnen evenmin oorzaak van geluk zijn. Kant noemt dit 
de 'antinomie van de praktische rede' (KpV2QA/A\ 13). Zijn uitweg bestaat hierin 
dat hij de natuurlijke orde, waarbinnen de combinatie van neiging en rede ons 
naar geluk doet streven, buiten spel zet: de mogelijkheid van een verbinding 
binnen het hoogste goed, tussen het voorwaardelijke en de voorwaarde daarvan, 
behoort geheel tot het domein van het "bovenzinnelijke", en kan "volgens de 
wetten van de zinnenwereld in het geheel niet bestaan", hoewel de handelingen 
die op de realisatie van dat goed zijn gericht wel tot de zinnelijke wereld behoren 
(KpV2\5/A\\9). 

Nu is er een soort 'geluk' dat inderdaad bovenzinnelijk is, omdat het een 
ervaring is van de zuivere praktische rede, en binnen de zinnenwereld alleen maar 
negatiefis, dus geen positief bestaan heeft. Het gaat hier niet om het geluk waar 
ieder van nature naar streeft, maar om een "analogon van geluk, dat noodzakelijk 
gepaard gaat met het besef van de deugd" (KpV 211-2/ PAU). Omdat neigingen 
hun eigen weg gaan, wisselen en groeien, schrijft Kant, "zijn ze een redelijk 
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wezen steeds tot last, en al kan het zich er niet van ontdoen, dan dwingen ze hem 
toch tot de wens ervan bevrijd te zijn" (KpV212/'Al 18). De betrachting van 
deugdzaamheid kan leiden tot het besef zijn neigingen in zijn macht te hebben, 
dus tot het besef onafhankelijk te zijn van die neigingen en bijgevolg van de 
"ontevredenheid die er altijd mee gepaard gaat". Zo kan een "negatief welgevallen 
met zijn toestand' ontstaan, d.w.z. tevredenheid', die in haar oorsprong 
"tevredenheid met zijn persoon" is (KpV2l3/Al 18). 

Kant noemt deze ervaring ook 'zelfgenoegzaamheid' (Selbstzufriedenheit), een 
woord dat "in zijn eigenlijke betekenis altijd slechts de aanduiding is van een 
negatief welgevallen aan zijn bestaan, waarin men zich ervan bewust is niets 
nodig te hebben (KpV 212/A117). Dat is dus heel wat anders dan 
zelfingenomenheid, die veeleer kenmerkend is voor de 'eigendunk', het 
"welgevallen aan zichzelf', maar dan in positieve zin (zie § 3). De vrijheid zelf, 
schrijft Kant (doelend op het vrij-zijn van de neigingen) is indirect in staat tot een 
genot dat wel niet 'geluk' worden genoemd, omdat aan geluk altijd positief gevoel 
te pas komt, en ook geen 'zaligheid', omdat het niet een totale onafhankelijkheid 
van neigingen en behoeften inhoudt, maar toch heeft het veel weg van zaligheid, 
want het is althans in oorsprong analoog aan "de zelfgenoegzaamheid die men 
alleen aan het hoogste wezen kan toekennen" (KpV2\A/A\ 18). Deze toestand 
van tevredenheid kan geen doel zijn van het natuurlijke geluksstreven dat 
voortkomt uit de natuurlijke zelfliefde; de principes van het streven naar geluk 
kunnen immers onmogelijk zedelijkheid voortbrengen (KpV 21A/AW9). Daarom 
onttrekt deze toestand zich aan de planning van de berekenende rede, en kan zij 
alleen ten deel vallen aan degene die bewezen heeft dat hij, indien de plicht dat 
vereist, zijn eigen geluk als drijfveer van zijn handelen kan uitschakelen - als een 
koekje dat je krijgt als je genoegzaam hebt aangetoond van de koektrommel te 
kunnen afblijven. Maar voor wie op die beloning rekent is zedelijk handelen al 
niet zuiver meer, zoals de stoïcijn Seneca al had opgemerkt.25 Weliswaar schrijft 
Kant dat zich met de drijfveer van de zuivere praktische rede zoveel 
bekoorlijkheden en aangenaamheden des levens laten verbinden dat alleen al 
daarom zedelijk goed gedrag de slimste keuze zou zijn "van een redelijke en over 
het grootste welzijn nadenkende epicureeër", maar hij laat er op volgen dat dit 
vooruitzicht van een 'vrolijk levensgenot' nooit, zelfs niet een heel klein beetje, het 
eigenlijke motief mag zijn wanneer er sprake is van plicht (KpV 158/A89). 
Zedelijkheid mag nooit een kwestie van berekening en slimheid worden, nooit 
een factor in de planning van het eigen geluk. 

De 'bovenzinnelijke' zaligheid kan het natuurlijke geluksstreven ook niet 
uitschakelen of overbodig maken. Voor zover de mens tot het systeem der natuur 
behoort zal hij altijd naar geluk blijven verlangen, dat wil zeggen naar positieve 
genietingen, hoe vervuld hij ook is van morele plichtsbetrachting. Wel lijkt Kant 
te bedoelen dat wie deze zaligheid eenmaal heeft geproefd zijn wereldse geluk 
minder belangrijk gaat vinden, zodat de strijd tegen zijn neigingen en begeerten 
hem ook makkelijker zal afgaan. Maar die strijd zal altijd blijven bestaan zolang 
de mens leeft. We hebben in § 2 gezien dat Kant er zelf van doordrongen is hoe 
moeilijk, zo niet onmogelijk, alleen een zuiver zedelijke handeling in het aardse 
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leven al is. 
Het hoogste goed, als een permanente toestand van 'tevredenheid met zichzelf, 

is dan ook op aarde zeker niet te bereiken. Het hoogste goed, waarin volmaakte 
goedheid en volmaakt geluk verenigd zijn, is alleen denkbaar in een hiernamaals, 
zoals Augustinus al wist. Kants leer van het hoogste goed is onmiskenbaar 
beïnvloed door het christelijk denken. Anders dan de antieke moraal26, schrijft 
Kant, ontneemt de christelijke moraal de mens immers het vertrouwen dat hij in 
dit aardse leven geheel zal kunnen beantwoorden aan het ideaal van zedelijkheid; 
maar anderzijds geeft zij ons toch weer zoveel vertrouwen dat we, als we in 
zedelijk opzicht zo goed handelen als maar in ons vermogen ligt, mogen hopen 
dat datgene wat niet in ons vermogen ligt ons van een andere zijde ten deel zal 
vallen (KpV22>Q/K\2% noot). De christelijke leer verschaft ons een begrip van het 
hoogste goed dat als enige voldoet aan de strengste eisen van de praktische rede, 
namelijk dat van het rijk Gods (KpV230-l/Al27-8). 

Om de individuele realisatie van het hoogste goed denkbaar te maken moet 
Kant dus zowel het bestaan van een (goedheid belonende) God veronderstellen 
als de onsterfelijkheid van de menselijke ziel. In beide gevallen gaat het echter niet 
om geloofswaarheden, maar om postulaten van de praktische rede, ons 
opgedrongen door de gedachte van het hoogste goed. Op zichzelf is de morele 
wet geenszins afhankelijk van het bestaan van God. Hij is immers gegeven in de 
menselijke rede zelf, voor zover hij deel uitmaakt van de zedelijke orde, het rijk 
der vrijheid. Alleen bij de gedachte van een hoogste goed komt het christendom 
om de hoek kijken, en dan nog eerder als wijsgerige dan als religieuze leer. De 
ideeën van God en onsterfelijkheid zijn geen voorwaarden voor de morele wet, 
schrijft Kant, maar ze zijn wel voorwaarden voor "de toewending van de zedelijk 
bepaalde wil naar zijn object dat hem a priori is gegeven (het hoogste goed)" 
(KpV5-6/A4). Waarbij we ons kunnen afvragen of Kant dat object ook zou 
hebben 'ontdekt' zonder de christelijke leer van het hoogste goed, waarmee hij zo 
vertrouwd was. 

Het hoogste doel zal pas zijn bereikt als de wil heilig is geworden, 
onaantastbaar voor welke neiging ook. Maar is dat doel ooit te bereiken? Kant 
noemt de heiligheid van de wil een "praktische idee27, die noodzakelijk als 
oerbeeld'moet dienen; deze idee tot in het oneindige te benaderen is het enige dat 
alle eindige redelijke wezens toekomt, en wat de zuiver zedelijke wet, die daarom 
zelf heilig heet, hem voortdurend en waarachtig voor ogen houdt [...]" {KpV 
58/A32). Heiligheid is een idee "die alleen kan zijn vervat in een oneindige 
progressie en de totaliteit daarvan, dus door het schepsel nooit volledig wordt 
bereikt" (KpV 223/A\2A noot). Dit betekent dat heiligheid, als 'opperste goed', 
zelfs niet in het hiernamaals ooit ten volle kan worden bereikt, omdat de ziel hoe 
dan ook een schepsel blijft. Alleen God is oneindig, alleen hij kan dus helemaal 
heilig zijn. Het leven van de menselijke ziel kenmerkt zich ook in het hiernamaals 
nog door gestage vooruitgang; de middeleeuwse gedachte van het nunc stans (het 
blijvende nu), die Hobbes al als volstrekt onbegrijpelijk beschouwde28, is hier 
verlaten. Kants denkbeeld van de oneindige progressie heeft ongetwijfeld de 
invloed ondergaan van Leibniz, die deze gedachte ook had toegepast op het 
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hiernamaals. Maar Leibniz zag de oneindige vooruitgang nog als een voortgang 
in kennis van God29, Kant ziet haar als een voortgang in zedelijkheid. De vraag 
welke gelegenheid tot zedelijke verbetering er nog rest voor een van alle dierlijke 
neigingen bevrijde ziel laten we maar rusten. De gedachte van een oneindige 
progressie is echter van groot belang, omdat zij ook is terug te vinden in Kants 
filosofie van de geschiedenis, en daar zelfs een centrale rol vervult. 

Wat we in die filosofie ook zullen terugvinden is de idee van beproeving, die zo 
geworteld is in het christelijke gedachtengoed, en die we ook bij Rousseau hebben 
aangetroffen. We zijn enerzijds bestemd om naar het hoogste goed te streven, 
schrijft Kant, maar anderzijds verkeren we in onzekerheid omtrent Gods bestaan 
en ons voortbestaan na de dood. De mate van onze kennis staat niet in 
verhouding met ons streven. Daarom lijkt de natuur ons "stiefmoederlijk met een 
voor ons doel benodigd vermogen te hebben bedeeld" (i£pl/264/A146). Maar dat 
is slechts schijn, legt Kant uit. Onze gebrekkige kennis blijkt Gods eigen opzet te 
zijn. Als we immers met zekerheid van God en eeuwigheid afwisten zouden we 
de wet weliswaar niet overtreden, maar het element van groei, van het sterker 
worden door de strijd, zou ontbreken. We zouden niet handelen uit plicht maar 
uit vrees, en in die zin zou het handelen louter een mechanisme worden, een 
marionettenspel. Onze onzekerheid omtrent het bestaan van God en het 
hiernamaals is juist nodig voor onze morele groei, en dat heeft God goed 
begrepen. Zijn wijsheid blijkt niet alleen uit wat hij ons heeft gegeven, maar ook 
uit wat hij ons heeft onthouden (i^t?7264-5/A147). 

B 

6. Voortschrijden naar het betere 

Met de beschouwing van 'geluk' als een tijdloos, a-historisch begrip wordt aan 
Kants opvattingen geen recht gedaan, evenmin als aan die van zijn voorgangers. 
Hij onderscheidt zelfs vier historische stadia van geluk, analoog aan de stadia van 
het mensenleven: "allereerst het geluk van een dier, dan dat van een kind, van een 
jongeling, ten slotte dat van een man. In alle tijdperken van de mensheid, zoals 
ook binnen eenzelfde tijdvak in alle standen, heeft een geluk plaats dat precies 
past bij de begrippen en de gewendheid van het schepsel aan de omstandigheden 
waarin het is geboren en opgegroeid" (RHI, p.45). Deze stadia kunnen we 
terugvinden in Kants periodisering van de geschiedenis, die het bekende stramien 
volgt. Na het dierlijke komt het wilde stadium, daarna het stadium van de staat 
en de burgerlijke samenleving. Het laatste, volwassen stadium ligt nog in het 
verschiet: het is de 'wereldburgerlijke' samenleving, die volgens Kant het ideale 
einddoel vormt van de geschiedenis van de mensheid. 

Wat voor het individu geldt, gaat ook op voor de mensheid als geheel: haar 
bestemming is te streven naar het hoogste goed, naar een toestand waarin geluk 
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gepaard gaat met de morele deugdzaamheid, als de waardigheid gelukkig te zijn. 
Maar er is een groot verschil. Terwijl Kant het individuele hoogste goed 
beschouwt vanuit het perspectief van de onsterfelijkheid, moet het hoogste goed 
van de mensheid een goed zijn van deze wereld. Weliswaar, zegt Kant, is de 
morele wet op zichzelf al voor ons bindend, zonder af te hangen van een ander 
doel, als de materiële voorwaarde ervan, "maar hij legt voor ons toch ook, en wel 
a priori, een einddoel vast, en verplicht ons tot het nastreven daarvan: en dit is het 
hoogste goed dat door vrijheid in de wereld mogelijk is. De subjectieve 
voorwaarde waaronder de mens (en naar al ons begrip ook elk ander eindig 
redelijk wezen) zich, onder bovengenoemde wet, een einddoel kan stellen is het 
geluk. Derhalve is het hoogste fysieke goed dat in de wereld mogelijk is en dat 
we, zoveel als in onze macht ligt, moeten bevorderen, geluk, onder de objectieve 
voorwaarde van de overeenstemming van de mens met de wet der zedelijkheid, 
als de waardigheid gelukkig te zijn" {KU § 87, B423-24/A419). Dit 
wereldhistorische einddoel noemt Kant ook het "rijk Gods op aarde", als "de 
laatste bestemming van de mens" {Reß 1396). 

Soms wekt Kant de indruk dat die historische bestemming ooit ten volle zal 
kunnen worden bereikt, maar dat zou toch indruisen tegen het leibniziaanse 
beginsel van de oneindige nadering, dat hij ook hier toepast. De bestemming van 
de mensheid is gelegen "in niets anders dan in het voortschrijden naar de 
volmaaktheid" (M4Mp.56), in het "voortdurende voortschrijden naar het betere" 
{ApH 324). Dit is de gedachte die Kant toevoegt aan de door Rousseau 
geformuleerde (maar bij de eerdere filosofen al impliciet aanwezige) gedachte van 
de vervolmaakbaarheid van de menselijke soort. Bij alle andere diersoorten, 
schrijft hij, bereikt elk individu zijn volledige bestemming tijdens zijn leven, maar 
bij de mens wordt zij hooguit bereikt door de soort; het menselijk geslacht kan 
zich alleen door voortschrijden in een reeks van onafzienbaar veel generaties 
opwerken tot zijn bestemming" {ApH32A). 

Kant doet een beroep op de moderne wiskunde om dit 'voortdurende 
voortschrijden' uit te leggen: de soort, opgevat als een oneindig voortgaande reeks 
van generaties, nadert de lijn van haar bestemming onophoudelijk, zó dat zij "in 
al haar delen asymptotisch is ten opzichte van deze lijn, en in haar totaliteit ermee 
samenkomt, met andere woorden: dat geen enkel lid van alle generaties van het 
mensengeslacht haar bestemming volledig bereikt, maar alleen de soort {RHI, 
p.46). De menselijke soort kan haar bestemming dus alleen bereiken voor zover 
zij oneindig is. Kant lijkt de onsterfelijkheid van de soort, anders dan de 
individuele onsterfelijkheid, niet te beschouwen als een postulaat maar als een 
onbetwistbaar gegeven: de mensheid bestaat uit wezens "die allemaal sterven, 
maar waarvan de soort onsterfelijk is" {Idee, st.3, p.8). Die gedachte past in de 
traditie van de 'grote keten van het zijn', volgens welke alle soorten hun vaste 
plaats hebben in de onveranderlijke wereldorde. 

In zijn Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784), 
in het vervolg kortweg aangeduid als Idee, legt Kant de noodzaak van deze 
verschuiving van individu naar soort nog eens uit. De eerste van de negen daarin 
geponeerde stellingen behelst dat elke natuurlijke aanleg van een schepsel 
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bestemd is zich 'eens' {einmal) volledig en doelmatig te ontwikkelen. De 
ontkenning van deze stelling zou wijzen op een "doelloos spelende natuur", en 
geheel in tegenspraak zijn met de 'teleologische natuurleer'; het "troosteloze 
toeval" zou dan in de plaats komen van het richtsnoer van de rede {Idee, p.6). De 
tweede stelling voegt daaraan toe dat bij de mens, het enige redelijke schepsel op 
aarde, alle natuurlijke begaafdheden die zijn gericht op het gebruik van de rede 
zich niet in het individu maar alleen in de soort volledig kunnen ontwikkelen. De 
rede is juist het vermogen "om de regels en oogmerken van het gebruik van al zijn 
krachten ver boven het natuurlijke instinct uit te verruimen, en aan haar 
ontwerpen zijn geen grenzen gesteld {Idee, p.7). Zij gaat daarbij zelf niet 
instinctmatig te werk, maar heeft "pogingen, oefening en onderricht nodig om 
van het ene niveau van inzicht geleidelijk voort te schrijden naar het andere". 
Deze onwikkeling nu gaat de levensduur van de afzonderlijke individuen ver te 
boven. Elke mens zou "mateloos lang moeten leven om te leren hoe hij van al 
zijn natuurlijke begaafdheden volledig gebruik dient te maken". Maar in feite 
heeft de natuur hem maar een korte levensduur toebedeeld, en daarom "heeft zij 
een wellicht onafzienbare reeks van generaties nodig, waarvan de ene haar 
redelijke inzichten30 aan de andere doorgeeft, om uiteindelijk de kiem in onze 
soort te brengen tot het ontwikkelingsniveau dat volledig in overeenstemming is 
met haar bedoeling" (ib.). Dat niveau zal worden bereikt in "een algemene 
wereldburgerlijke toestand, als de schoot waarin alle oorspronkelijke 
bekwaamheden van de menselijke soort ontwikkeld worden" (Idee, st.8, p.18). 
Kant verbindt, zoals Aristoteles al had gedaan31, hier het inzicht van de parallellie 
tussen de ontwikkeling van menselijk individu en menselijke soort met de 
gedachte van ars longa vita brevis (de kunst is lang, het leven kort). In deze 
stelling van Hippocrates komt dus de dubbele bestemming - als diersoort en als 
zedelijke soort - van de mens tot uiting.32 

Een dergelijke geschiedopvatting berust op de (door alle andere filosofen 
gedeelde) veronderstelling dat ook de geschiedenis van de mensen, ondanks de 
schijn van het tegendeel, moet worden begrepen binnen de orde en doelmatigheid 
die de hele natuur kenmerkt. We schieten er niets mee op, schrijft Kant, als we de 
heerlijkheid en wijsheid van de schepping in de redeloze natuur prijzen terwijl de 
geschiedenis van de mensheid, die toch het doel van dat alles is, daarvan "een 
onophoudelijke weerlegging" blijft, die ons ertoe zou brengen om een redelijk 
plan alleen in een andere wereld dan de onze te zoeken {Idee st.9, p. 19-20). 
Hierbij gaat het om de "voltrekking van een verborgen plan der natuur", zoals 
Kant in de achtste stelling schrijft {Idee st.8, p.16). Individuen volgen hun eigen 
oogmerk, het "oogmerk van de natuur" is hun onbekend; ze werken dus zonder 
het te beseffen aan de bevordering ervan, "een bevordering waaraan hun toch 
weinig gelegen zou zijn, zelfs als ze ervan zouden weten" {Ideep.5). Op het eerste 
gezicht lijkt er weliswaar helemaal geen planmatige geschiedenis mogelijk te zijn: 
het doen en laten van de mens op het wereldtoneel lijkt alleen maar voort te 
komen uit dwaasheid, vernielzucht en kinderlijke ijdelheid en boosaardigheid 
{Idee p.6). 

Juist omdat de filosoof bij de mensen zelf geen redelijk eigen oogmerk kan 
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ontdekken moet hij wel proberen of hij in deze onzinnige gang van zaken een 
oogmerk van de natuur kan ontdekken {Idee p.6). Maar het blijft een op zichzelf 
onbewijsbare 'idee', een leidraad, een standpunt waaruit de geschiedenis kan 
worden bekeken {Idee st.9, p.20). De bestemming van het menselijke geslacht in 
zijn geheel is onophoudelijk voortschrijden, en de voleinding daarvan is alleen 
maar een idee, maar wel een in elk opzicht zeer nuttige idee van het doel waarop 
wij, overeenkomstig de opzet van de Voorzienigheid, al ons streven dienen te 
richten" {RHIpAó). In de Anthropologie spreekt Kant van een 'tendens' naar het 
einddoel, die wel meermalen kan worden geremd, maar nooit helemaal 
teruggedraaid {ApH 324). 

7. Geluk, cultuur en civilisatie 

Het verborgen plan van de natuur, lazen we in de vorige paragraaf, komt niet 
overeen met de plannen van de afzonderlijke individuen. Maar betekent dit dat ze 
zonder 'redelijk eigen oogmerk' handelen? Mensen streven naar hun eigen geluk, 
en dat doen ze als redelijk dier, animal rationale. Weliswaar kunnen we ons 
zonder dit streven de realisatie van het hoogste goed niet voorstellen; Kant noemt 
het, zo zagen we, de "subjectieve voorwaarde", waaronder de mens zich dit 
einddoel kan stellen. Maar juist die subjectiviteit lijkt een hindernis om dat doel te 
bereiken: de individuen trekken hun eigen levensplan, dat vaak lijnrecht lijkt in te 
druisen tegen het plan van de voorzienigheid, en daar zelfs vaak lijnrecht tegenin 
te gaan. De belangen van de Tiermensch stroken zelden met die van de 
Vernunftmensch. Toch mogen we verwachten dat juist het streven naar geluk op 
zichzelf, dus nog afgezien van de zo gevarieerde ideeën daarover), wel degelijk 
een functie heeft binnen het grote plan van de geschiedenis. Anders zou het 
vanuit het algemene standpunt der natuur een zinloos en overbodig streven zijn. 

Inderdaad noemt Kant zo'n functie, en wel in dezelfde passage waarin hij de 
historische stadia van het geluk opsomt, afkomstig uit zijn tweede recensie van 
Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. De constatering 
dat ieder stadium (zoals ook elke klasse binnen een samenleving) zijn eigen geluk 
kent brengt Kant schijnbaar tot een relativistische visie: het is hier niet mogelijk de 
verschillende graden van geluk te vergelijken, of een voorkeur aan te geven voor 
de ene klasse of generatie boven de andere {RHIpA5). Hij lijkt zich hier aan te 
sluiten bij Herders visie dat "elke mens de maat van zijn geluk" in zich heeft. 
Maar Kant laat zich toch niet verleiden tot zo'n relativistische geschiedopvatting. 
Het eigenlijke doel van de voorzienigheid is namelijk niet "deze hersenschim 
{Schattenbild) van geluk die ieder voor zichzelf maakt", maar "de daardoor in het 
spel gebrachte steeds voortgaande en groeiende activiteit en cultuur, waarvan de 
grootstmogelijke graad alleen maar het produkt van een volgens begrippen van 
het mensenrecht geordende staatsinrichting, derhalve een werk van de mensen 
zelf kan zijn [...]" {RHIpA5). Met die staatsinrichting doelt Kant op de "innerlijk-
volmaakte staatsinrichting" die de wereldburgerlijke samenleving zal kenmerken" 
{Idee st.8, p.16). 

We zien hier de gedachte uitgesproken dat geluk weliswaar zelf geen einddoel is 
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van het plan der geschiedenis, maar dat het verlangen ernaar een middel is 
waarvan de voorzienigheid gebruik maakt om de mensen te dwingen zich in te 
spannen voor het grote doel dat zij hun heeft gesteld. Dat is ook niet 
verwonderlijk. Zonder het aan individuele geluksverlangens ten grondslag 
liggende ideaal van een "beter leven' zou de historische vooruitgang, die zich juist 
kenmerkt door een "voortschrijden naar het betere', weldra stagneren, want wie 
tevreden is met zijn toestand voelt geen aandrift tot verandering. Het is de 
Voorzienigheid erom te doen de mens te verdrijven uit deze tevredenheid, die 
Kant evenals Rousseau bij de wilden aantreft, maar waartoe de neiging in iedere 
mens bestaat, voor zover hij als dierlijk wezen nog een dierlijke luiheid bezit. 
Tegen die neiging in moet hij worden gedwongen 'naar het betere voort te 
schrijden', zichzelf nieuwe doeleinden en idealen te stellen. 

Het welbewuste streven naar geluk bevat dus een element van dwang, omdat 
een ander, meer fundamenteel geluk ervoor moet worden opgegeven. Dat blijkt 
uit een passage waarin Kant de "pragmatische antropologie ten aanzien van de 
bestemming van de mens" bondig samenvat: "De mens is door zijn rede 
voorbestemd om in een samenleving met mensen te verkeren en zich daarin door 
kunst en wetenschappen te cultiveren, te civiliseren en te moraliseren, hoe groot 
zijn dierlijke hang ook moge zijn om zich passief over te geven aan de neiging tot 
gemak en tot het goede leventje, die hij geluk noemt; veeleer dient hij actief, 
strijdend tegen de hindernissen die hem door de ruwheid van zijn natuur 
aankleven, zich het menszijn waardig te maken" (ApH 324-5). Nog beknopter 
formuleert Kant het in zijn aantekeningen: "Hij is niet geschapen om van zijn 
geluk te genieten, maar om al zijn talenten te ontwikkelen" (RefI 1521). Dezelfde 
gedachte spreekt Kant nogmaals uit als hij schrijft dat het, volgens het plan der 
natuur, gaat om "de vervolmaking van de mens door voortschrijdende cultuur, zij 
het met menige opoffering van levensvreugde" (ApH2>22). 

'Cultivering' of'cultuur' heeft bij Kant een algemene betekenis, die herinnert aan 
het latijnse cultura. De term duidt op het 'opkweken', laten groeien van de 
talenten en vaardigheden die besloten liggen in de menselijke rede. 'Cultuur' slaat 
dan op het hele proces van 'vervolmaking' van de rede. De bestemming van de 
mens, noteert Kant, ligt "in de ontwikkeling van alle natuurlijke bekwaamheden, 
als een redelijk schepsel met alle cultuur van zijn talenten" (Refl 1524). Alle 
Produkten van deze cultuur vallen onder de noemer 'kunst'.33 Ze zijn kunstmatig, 
in de neutrale zin van het woord: ze zijn voortgebracht door de rede, volgens 
door haar zelf opgestelde regels, en zijn dus niet onmiddellijk gegeven, zoals de 
Produkten van de natuur.34 

'Cultuur' duidt dus op het algehele proces van de vorming of beschaving van de 
mensheid, tot aan de laatste fase, die van de zuivere zedelijkheid.35 In Die 
Metaphysik der Sitten maakt Kant een onderscheid tussen de 'technisch
praktische' en de 'moreel-praktische' rede. Vanuit de eerste bezien is het, met het 
oog op zijn overige doeleinden - die van de 'kunst' - raadzaam voor de mens om 
zich vanuit de dierlijkheid op te werken tot de Menschheit (het niveau van mens
zijn), vanuit de tweede bezien is het een gebod, en heeft hij de plicht zich het 
mens-zijn waardig te maken {MS 387). De mens heeft immers de morele plicht 

258 



zich de eigen morele volmaaktheid ten doel te stellen (zie § 1). De technisch-
praktische rede behoort tot het domein van de cultuur. Zij valt, volgens het 
onderscheid in drie soorten redelijke aanleg dat Kant in de Anthropologie maakt, 
uiteen in de 'technische' en de 'pragmatische' rede (de derde is de 'morele'). De 
technische aanleg heeft betrekking op het "hanteren van dingen" (ApH 322). De 
pragmatische aanleg, van een "hoger niveau" dan de technische, komt neer op de 
"civilisatie door cultuur, voornamelijk de cultuur van de eigenschappen nodig 
voor de omgang tussen mensen, en die van de natuurlijke hang van zijn soort om 
binnen maatschappelijke verhoudingen de ruwheid van de loutere 
zelfheerschappij te verlaten en een welgemanierd (gesittet), zij het nog geen 
zedelijk (sittlich), voor eendracht bestemd wezen te worden" (ApH 323). 
Civilisatie is dus een vorm van cultuur, die betrekking heeft op het vermogen met 
anderen samen te leven in een burgerlijke samenleving, ofwel een staat. 
'Geciviliseerd' wil uiteindelijk zeggen: burgerlijk gezind (Refl 1524). De 
geschiktheid om als burger te leven vereist nog geen zedelijke goedheid, in de 
betekenis die Kant daaraan geeft. Kant omschrijft de pragmatische aanleg dan 
ook als de aanleg "andere mensen voor zijn oogmerken handig te gebruiken" 
(ApH'322). Dat is juist het tegendeel van zedelijk handelen; het gaat veeleer om 
wat Kant de Weltklugheitnoemt (zie § 3), dus om een soort slimheid. Civilisering 
is in deze zin nog te beschouwen als een uitbreiding van de technische aanleg: 
behalve levenloze dingen, planten en dieren leert de mens nu ook zijn 
soortgenoten te 'hanteren'. 

De opvoeding tot geciviliseerd mens heeft niet alleen daarop betrekking, maar 
ook op de (zelf)tucht of (zelfdiscipline, die nodig is om in een burgerlijke 
samenleving te kunnen functioneren (ApH 323-4). In de Kritik der Urteilskraft 
spreekt Kant van de "cultuur van de tucht (discipline)", als een negatieve vorm 
van cultuur, die hierin bestaat dat de wil wordt bevrijd van het "despotisme van 
de begeerten", waardoor we niet in staat zijn zelf te kiezen, maar ons ketenen aan 
driften die de natuur ons alleen als 'leidraad' heeft gegeven opdat we de 
bestemming die wij als dierlijk wezen hebben niet veronachtzamen, laat staan 
schaden. We zijn immers vrij genoeg om deze begeerten, al naar gelang van de 
doeleinden van onze rede, al of niet te bevredigen, te verlengen of te verkorten 
(KU§S3, B392/A387-8). Dit is de vrijheid van de animal rationale (zie § 2). Kant 
stelt dat de (handvaardigheid, die betrekking heeft op het bereiken van gestelde 
doeleinden, op zichzelf nog niet voldoende is om de wil ertoe te brengen deze 
doeleinden ook zelf te bepalen en te kiezen; daartoe is ook zelfdiscipline nodig 
(KU § 83, B392/A388). Wie zich laat meeslepen door de begeerte van het 
moment is immers niet in staat zichzelf doeleinden op de langere termijn te 
stellen. Dit thema van de overwinning van de toekomstgerichte rede op de 
onmiddellijkheid van de hartstocht zijn we bij vroegere filosofen al 
tegengekomen. Zonder zelfdiscipline zou de mens niet eens zijn technische rede 
kunnen ontwikkelen, laat staan dat hij ooit tot samenleving in staatsverband zou 
kunnen komen (zoals Hobbes had aangetoond). Kant plaatst dit thema in nog 
groter verband: de natuurlijke aanleg van onze neigingen is weliswaar "met het 
oog op onze bestemming als diersoort heel doelmatig", maar zij bemoeilijken de 
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ontwikkeling van de mensheid ten zeerste, en daarom is de "discipline der 
neigingen" onontbeerlijk om haar ontvankelijk te maken voor "hogere doeleinden 
dan de natuur zelf kan bieden" (KU§ 83, B394/A390). 

In de Kritik der Urteilskraft: stelt Kant de vraag wat de natuur kan presteren om 
de mens voor te bereiden op datgene wat hij zelf moet doen om einddoel te zijn' 
(een einddoel dat zelf buiten de natuur ligt) (KU§ 83, B390-1/A386). Ofwel, wat 
is het laatste doel dat de mens door de natuur is gesteld?37 Dat doel is ofwel van 
dien aard dat de mens zelf "door de natuur in haar weldadigheid kan worden 
bevredigd" of het is de "deugdelijkheid etc. met het oog op allerlei doeleinden, 
waartoe de innerlijke en uiterlijke natuur kan worden gebruikt. Het eerste doel 
zou het gelukzijn, het tweede de cultuur (KU§ 83, B388/A383). Kants antwoord 
is gezien het voorgaande niet verrassend: alleen cultuur kan het laatste doel zijn, 
niet het geluk op aarde (KU § 83, B391/A388). Het streven naar geluk kan 
immers door de natuur niet worden bevredigd, zoals we in § 4 hebben gezien; 
zelfs in het geval van "de weldadigste natuur buiten ons zou het doel van de 
natuur, wanneer dat zou zijn gesteld in het geluk van onze soort, in een systeem 
van de natuur op aarde niet kunnen worden bereikt, omdat de natuur in ons voor 
dat geluk niet ontvankelijk is (KU§ 83, B390/A385). Iedereen verstaat immers 
weer wat anders onder 'geluk', en bovendien betreft het idealen waarmee de 
werkelijkheid nooit volkomen overeen kan stemmen (zie § 4). 

Het gaat de natuur dus niet om het individuele geluk, dat wordt verlangd door 
de mens als deel van de natuur, maar om het vervolmakingsproces van de rede 
dat het de mens mogelijk moet maken de sprong uit de natuur naar de zuivere 
morele rede te maken. Het gaat dus om cultuur. Maar dit betekent niet dat het 
streven naar geluk voor de natuur als voorzienige instantie zinloos is. Het 
bereiken van individueel geluk ligt niet besloten in het plan der natuur, maar het 
streven ernaar wel degelijk. Als animal rationale kàn de mens niet anders dan 
naar geluk streven. We hebben zojuist gezien dat Kant dit streven juist beschouwt 
als de motor die de mens aanzet tot activiteit en cultuur, een opvatting die al bij 
Holbach was te vinden.38 We kunnen zelfs al vermoeden dat de in §4 
geconstateerde onbevredigbaarheid van het geluksstreven vanuit dit standpunt 
zelfs voordelig is, omdat de activiteit erdoor in gang wordt gehouden. 

Het is dus niet toevallig dat Kant juist geluk als 'tegenkandidaat' van cultuur 
noemt. Beide hangen volgens hem nauw samen. Ze verhouden zich in het leven 
van de mens als materie tot vorm: geluk is "de materie van al zijn doeleinden op 
aarde, cultuur is "de deugdelijkheid zichzelf überhaupt doeleinden te stellen en 
(onafhankelijk van de natuur in de bepaling van zijn doel) de natuur als middel te 
gebruiken, overeenkomstig de maximes van zijn vrije doeleinden als zodanig" 
{KU §83, B391/A386-7). Het streven naar geluk levert dus de concrete 
doeleinden, en alles wat de mens doet om die te verwerkelijken valt onder 
'cultuur'. Cultuur is hierbij geen middel tot geluk, integendeel: streven naar geluk 
is een middel tot cultuur, dus ook tot het bereiken van het einddoel, de zuivere 
zedelijkheid. 
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8. Het verloren paradijs 

Het domein van het geluksverlangen lijkt dus samen te vallen met dat van de 
cultuur. Maar dat geldt alleen als we 'geluk' in de ruimste zin van het woord 
nemen als we dit streven, zoals Kant soms lijkt te doen. Als we echter de 
omschrijving aanhouden die hij zelf in de Kritik der Urteilskraft geeft, als "een 
idee van een toestand" die verschilt van de bestaande toestand (KU §83, B388-
9/A384, zie ook §4), dan vallen de domeinen niet samen. Van cultuur is immers 
al sprake op het niveau van het levensbehoud en de voortplanting, dus nog 
voordat de mens zich een 'idee' van geluk gaat vormen en afstand neemt van de 
realiteit. Dat geldt, historisch gezien, voor het tijdperk van de wilden, die (binnen 
de aan het begin van § 6 genoemde vierdeling) het "geluk van het kind" smaakten. 
Evenals Hobbes neigt Kant ertoe de wilden als nog haast dierlijke, cultuurloze 
mensen te beschouwen. In het algemeen is de (historische) natuurtoestand ook 
voor Kant de "wilde toestand", gekenmerkt door de afwezigheid van "een vorm 
van regering", van een "wettige macht, die het geheel samenhoudt" (MAMp.60). 
Maar hoe ongenuanceerd hij zich vaak ook over de wilden uitlaat, bij nadere 
beschouwing blijkt dat ook bij hem de ene wilde de andere niet is, en dat de 
mensheid in dit lange stadium ingrijpende veranderingen doormaakt. 

Dat blijkt uit Kants meest uitvoerige relaas over het wilde stadium, een relaas 
waarin het woord 'wilde' overigens nauwelijks voorkomt. In Mutmasslicher 
Anfang der Menschengeschichte tracht hij namelijk de eerste hoofdstukken van 
Genesis te lezen in het licht van de eigentijdse opvattingen over de oorsprong van 
de mensheid. In dit essay - voorzichtigheidshalve aangekondigd als een 
pleziertocht, gemaakt op de vleugels der verbeelding - moeten we ons de 
paradijselijke mens voorstellen als een wezen dat aanvankelijk niet anders leeft 
dan de dieren: hij werd geheel geleid door zijn instinct, "deze stem Gods, 
waaraan alle dieren gehoorzamen", en zolang hij naar deze "roep der natuur" 
luisterde bevond hij zich daar wel bij (MAM p.51, vgl. Refl 1466). Dat 
welbevinden werd bevorderd door de aangename omgeving, want Kant situeert 
Adam en Eva op een plek die, "als ware het een tuin", beveiligd was tegen 
roofdieren, rijkelijk was voorzien van alle levensmiddelen der natuur, en was 
gelegen in een altijd milde hemelstreek (MAMp.50). 

De zondeval is in deze lezing van het bijbelverhaal niets anders dan de eerste 
daad van vrije keuze, de eerste keer dat de menselijke rede chicaneerde met de 
stem van de natuur, die hem als voeding een aantal dingen toestond en hem 
andere verbood (MAM p.52). De zondeval wordt van een wereldschokkende 
catastrofe teruggebracht tot de eerste voorzichtige breuk met het dierlijke instinct. 
Een volgende stap van de rede was de "weloverwogen verwachting van de 
toekomst". Dit "vermogen om niet louter het huidige levensmoment te genieten 
maar zich ook de komende, vaak zeer ver verwijderde tijd voor de geest te halen" 
is volgens Kant het doorslaggevende kenmerk van de eigenschap waarmee de 
mens zich van de dieren onderscheidt, namelijk "zich overeenkomstig zijn 
bestemming voor te bereiden op verre doeleinden" (MAMp.53-4). Anderzijds is 
dit vermogen ook de "onuitputtelijkste bron van zorgen en bekommernissen", 
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vanwege de onzekerheid van de toekomst, en het vooruitzicht van de dood, 
kwellingen waar dieren geen last van hebben (MAMp.54). 

Zo is het verlaten van het paradijs "niets anders dan de overgang van de 
ruwheid van een louter dierlijk schepsel naar het mens-zijn, van de leiband van 
het instinct naar de leiding van de rede, kortom: uit de voogdij van de natuur naar 
de staat van vrijheid" (MAMp.55). En Kant vervolgt dat het geen vraag meer kan 
zijn of de mens met die verandering gewonnen of verloren heeft, wanneer je 
althans kijkt naar de bestemming van de menselijke soort, die in het 
voortschrijden naar volmaaktheid bestaat (ib). Het verlies van dierlijke 
tevredenheid en zorgeloosheid moet daarbij voor lief worden genomen. Door 
toedoen van zijn rede, betoogt Kant, moest de mens het dierlijk paradijs - een 
tuin, waar hij als een kind werd verzorgd zonder dat hij zelf moeite hoefde te 
doen - wel verlaten en de wijde wereld ingaan, waar hem zoveel zorgen, moeite 
en onbekende kwaden wachtten. Maar het verlangen naar het verloren geluk zal 
hem blijven vergezellen: "In de toekomst zal zijn zo moeizame leven meer dan 
eens de wens het verlangen ontlokken naar een paradijs, geschapen door zijn 
verbeeldingskracht, de plek waar hij in rustig nietsdoen en duurzame vrede zijn 
bestaan kan verdromen of verlummelen. Maar tussen hem en dat ingebeelde oord 
van verrukking nestelt zich de rusteloze rede die hem onweerstaanbaar aandrijft 
tot ontwikkeling van de in hem gelegde vermogens, en zij staat niet toe dat hij 
terugkeert naar de toestand van onbeschaafdheid en eenvoud waar zij hem uit 
heeft getrokken" (MAMp.55). 

Wat Kant bedoelt met "geschapen door de verbeeldingskracht" wordt later in 
het essay duidelijk. Kant gaat dan in op de "hersenschim" van de door dichters zo 
geprezen Gouden Eeuw "waar men vrij heet te zijn van elke ingebeelde behoefte 
die de weelde ons opdringt, waar tevredenheid heerst met wat alleen de natuur 
nodig heeft, een algemene gelijkheid van de mensen, een eeuwigdurende vrede 
onder hen, kortom het pure genot van een onbezorgd, in luiheid verdroomd of 
met kinderlijk spel verlummeld leven" (MAMp.63). Toch gaat het niet alleen om 
poëtische fantasieën, want Kant voegt eraan toe dat de hunkering naar die 
toestand "de Robinsonades en de reizen naar de Zuidzee-eilanden zo 
aantrekkelijk maakt". Deze Gouden Eeuw blijkt dus ook nog werkelijk aanwezig 
te zijn. Maar anders dan Rousseau dacht, zou de beschaafde mens volgens Kant 
op die eilanden niet kunnen aarden: hij zou zich in zo'n leven niet handhaven 
omdat het niet genoeg voor hem zou zijn, en daarom zou hij toch kiezen voor de 
"huidige toestand van beslommeringen" boven de "terugkeer naar die tijd van 
eenvoud en onschuld". 

Paradijs en Gouden Eeuw lijken in deze twee passages samen te vallen. Het 
verlangen ernaar is het verlangen naar een lui en aangenaam leventje dat, zoals 
we in de vorige paragraaf zagen, volgens Kant doorgaans 'geluk' wordt genoemd. 
Kant is van mening dat ook na de menswording de paradijselijke toestand nog 
lang (en in sommige streken nog tot in zijn eigen tijd) bleef voorbestaan. Adam en 
Eva vertegenwoordigen, na de verdrijving uit het dierlijk paradijs, de Gouden 
Eeuw van de mensheid, de "periode van het gemak en de vrede", waaraan pas in 
de volgende generatie een einde komt (MAMp.59). In navolging van Rousseau 
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seculariseert Kant hier de opvatting die al bij Augustinus te vinden was. 
Alle latere ontwikkeling van de mensheid gaat ten koste van het paradijselijk 

geluk. Als de mens niet méér was dan een redelijk dier zou hij dat ook niet 
hebben hoeven opgeven. In zijn aantekenschrift noteert Kant: "de aanleg van de 
dierlijke mens zou genoeg zijn voor volmaaktheid om als dierlijk individu zijn 
bestemming te bereiken. Eenvoud van behoeften, genoegzaamheid bij het zoeken 
daarnaar, tevredenheid en onschuld als vruchten daarvan. De natuurlijke 
toestand is in onze idee een gouden tijdperk, dat van de onbeschaafdheid 
(Rohigkeit) en onwetendheid. - Maar de mens kan daar niet in blijven en gaat uit 
de toestand der natuur, zonder nog een idee van de zedelijke ordening te hebben" 
- zo ontwikkelt zich: De morele mens [...]" (RefI 1521). Wat Kant onder 'dierlijke 
mens' {Tiermensch) verstaat hebben we in het eerste deel van dit hoofdstuk al 
gezien en maakt hij ook in deze aantekening nog eens duidelijk: de mens behoort 
enerzijds tot het geslacht der dieren, voor zover hij een sterfelijk wezen is met 
honger en geslachtsdrift, maar anderzijds hoort hij thuis in de zedelijke orde en is 
hij voorbestemd om zich zelf op te werken tot een "morele persoon die verheven 
is boven de dierlijkheid". 

Telkens weer wijst Kant op deze spanning tussen de twee bestemmingen van de 
mens: de dierlijke en zedelijke. Hij is genoeg door Rousseau beïnvloed om te 
beseffen dat de mensheid vanuit het oogpunt van geluk beter af zou zijn geweest 
als zij deze tevredenheid nooit had opgegeven. Maar zo kan zij nooit haar 
bestemming bereiken. Kant denkt, overeenkomstig zijn aristotelisch-teleologische 
geschiedopvatting, niet vanuit het heden maar vanuit de toekomst, vanuit de 
glorieuze bestemming van de mens als zuiver-zedelijk wezen. In de reeds 
genoemde recensie verzet Kant zich tegen Herders opvatting dat de 
voorzienigheid zelfde voorkeur gaf aan "het makkelijker geluk van afzonderlijke 
mensen" boven de "kunstmatige einddoelen van grote samenlevingen" met hun 
"kostbare staatsmachines" (RHIpM-5). Niet het individuele geluk is immers de 
norm die de voorzienigheid hanteert voor de waarde van het menselijk bestaan, 
maar de bijdrage aan de vervolmaking van de mensheid. 

Denkend vanuit die norm schrijft Kant dat er geen bevredigend antwoord is op 
de vraag waarom de bewoners van Otahete (Tahiti) eigenlijk bestaan, als ze 
zouden zijn voorbestemd om in hun "rustige indolentie" duizenden jaren verder 
te leven, en "of het niet even goed zou zijn geweest dat deze eilanden met 
gelukkige schapen en runderen waren bevolkt als met mensen die gelukkig zijn 
door louter te genieten" (RHIpA5). Het antwoord staat voor Kant zelf natuurlijk 
al vast: de Tahitiaan heeft geen grotere waarde dan de dieren, omdat hij niet meer 
meeloopt in de grote mars van de geschiedenis. Deze uitspraak is geen eenmalige 
uitglijder, maar is geheel in overeenstemming met Kants al eerder geciteerde 
uitgangspunt, namelijk dat de mens niet meer waard is dan de dieren, wanneer 
zijn rede alleen maar dient om dierlijke behoeften te vervullen (KpV108/A61-2, 
zie §30). In de Reflexionen is Kants cynisme nog duidelijker: "De mens heeft zo'n 
aandrift zich te vervolmaken dat hij een volk dat zijn ontwikkeling heeft voltooid 
en alleen maar geniet zelfs voor overbodig houdt, en gelooft dat de wereld niets 
zou verliezen als Otahete ten onder zou gaan" C#etfl500).41 
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Kant ontkent niet dat de Tahitianen gelukkig zijn. Hij verwijt hun juist dat ze 
zó gelukkig zijn dat hun ontwikkeling stagneert, dat ze 'achterlijk' worden. Het 
kenmerk van het ware geluk is immers dat het niets meer te wensen overlaat, dat 
het de drang wegneemt "naar het betere voort te schrijden". Hun geluk is nog dat 
van de luiheid, van de "rustige indolentie", de tevredenheid met het bestaande. 
Luiheid, "een natuurlijke hang om zijn krachten en levensvermogens te ontzien" 
(Refl 1522), is voor Kant de grootste ondeugd, zoals voor haast alle 
Verlichtingsdenkers behalve Rousseau. Vandaar zijn negatieve kijk op de wilden, 
die een hekel hadden aan moeizame arbeid. "De wilde was lui" (Refl 1521)42, en 
juist daarom was hij nog niet volledig mens. Zijn geluk bestaat juist hierin dat hij 
nog niet naar 'geluk' streeft, als naar een toestand die verschilt van de bestaande. 
Hij wil zijn bestaan nog niet verbeteren. Als Kant schrijft dat de "hersenschim van 
geluk" de mens aanzet tot activiteit en cultuur (zie §7) kan hij daar niet de wilden 
mee bedoelen, omdat die - zoals het daaropvolgende voorbeeld van de Tahitianen 
laat zien - juist tevreden zijn met hun bestaan, en geen aandrang voelen het te 
veranderen. 

Dit betekent niet dat de wilde mens zich niet cultiveert, alleen dat die cultuur 
een grens heeft, die hij pas kan overschrijden zodra hij z/cAsreZfdoeleinden gaat 
stellen, los van de hem door de natuur opgelegde taken. Evenals Hobbes 
beoordeelt Kant de wilden vanuit hun toekomst, en heeft hij nauwelijks oog voor 
de enorme afstand die ze al hebben afgelegd vanuit hun dierlijke oorsprong. Maar 
in zijn interpretatie van het zondevalverhaal geeft hij wel degelijk blijk van het 
inzicht dat de mens in het stadium van de Gouden Eeuw de basis heeft gelegd 
voor de hele latere ontwikkeling. 

9. Strijd als principe van de vooruitgang 

Terwijl het tijdperk van Adam en Eva dat van gemak en vrede was symboliseren 
hun zoons Kaïn en Abel de overgang naar de periode van arbeid en tweedracht, 
"als het voorspel van de maatschappelijke vereniging" {MAM p.59). In hen 
kondigt het einde van de natuurtoestand zich aan. De schaapherder Abel staat 
voor de overgang uit "het wilde jagersleven" naar het bezit (en gebruik) van 
getemde dieren, de landbouwer Kaïn voor de overgang van het ongeregelde 
graven naar wortels of verzamelen van vruchten" naar de teelt van gewassen door 
zaaien of planten. Zo wordt het tijdperk van Adam en Eva nader gespecificeerd: 
het was een raap- en plukcultuur of een jagerscultuur. Kant laat niet na op te 
merken dat deze ontwikkeling waarschijnlijk lange tijd in beslag heeft genomen 
(ib.). 

Het herdersleven en het agrarische bestaan lopen zeer uiteen. De landbouwer 
moet zwaar werk doen en is overgeleverd aan de grillen van het weer. De herder 
leeft op zijn gemak, en zijn leven biedt ook de grootste zekerheid, omdat er, in het 
wijde onbewoonde land waar hij als nomade rondtrekt, genoeg voer en voedsel is 
te vinden. Abel leeft eigenlijk nog voort in de paradijselijke traditie van zijn 
ouders; ook hem is de hele wereld gegeven. Kant karakteriseert ook zowel de 
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paradijselijke als de pastorale leefwijze als gemächlich - 'gemakkelijk', 'gesteld op 
gemak' {MAM p.59). Voor landbouw is permanente behuizing nodig, en 
bovendien vereniging van meerdere families in dorpsgemeenschappen, om hun 
bezittingen te kunnen beschermen tegen wilde jagers en tegen rondzwervende 
horden herders met hun vraatzuchtige kuddes {MAMp.59-60). De herder haat en 
negeert de grondeigendom van de landbouwer, omdat zijn vrijheid om te weiden 
erdoor wordt beperkt. De akkerman Kaïn moest dus wel geweld gebruiken om 
schade te voorkomen {MAMp.59). 

Met Kaïn en Abel begon "de onmin tussen de tot dan vreedzaam naast elkaar 
levende mensen", schrijft Kant {MAMp.59). Deze strijd tussen boeren en herders 
duidt hij in algemenere zin: in het tijdperk van Kaïn en Abel vond een scheiding 
van volkeren plaats op grond van hun leefwijze, dus hun verstrooiing over de 
aarde (ib.). In zijn latere artikel Zum ewigen Frieden (1795) ziet Kant ook achter 
deze verspreiding de wijze ordening van de voorzienigheid: zij heeft de mensen 
"door oorlog alle kanten op gedreven, zelfs naar de meest ongastvrije streken, om 
deze te bevolken" (ZeFp.142). De mens wordt dus gedwongen zich aan te passen 
aan uiteenlopende, vaak vijandige omstandigheden. "Door kunst schikt hij zich 
naar alle klimaten" (i?e/71521), maar de natuur schikt zich anderzijds ook naar de 
mens.43 We zien hier een verwantschap met Rousseau's theorie van het obstakel: 
pas door de noodzaak hindernissen te overwinnen kan de mens zich werkelijk 
ontplooien.44 Dat geldt niet alleen voor de strijd tegen vijandige omstandigheden, 
maar ook voor de strijd tussen stammen en volkeren die daaraan ten grondslag 
lag. 

Strijd is voor Kant het principe van vooruitgang. De vorming van de staat of de 
burgerlijke maatschappij was het gevolg van strijd: door middel van oorlog 
werden de mensen door de natuur genoodzaakt in een min of meer wettelijke 
toestand te treden (ZeFp.142). In de natuurtoestand bestaat de mens alleen voor 
zichzelf en voor het bestaan van zijn soort; elke vreemde houdt hij voor een 
vijand. Dat verandert zodra families zich, ter eigen verdediging, tot grotere 
verbanden aaneensluiten, tot "volkeren van wilden" {Refl 1522). Maar alleen de 
sedentaire landbouwers ging tot staatsvorming over. 

Kant zegt het niet met zoveel woorden, maar het ligt voor de hand dat hij de 
broedermoord beschouwt als het wegnemen van een hindernis van de 
vooruitgang: nu kon Kaïn ongestoord de impasse doorbreken waarin de 
geschiedenis verzeild was geraakt. Het herdersbestaan was uiteindelijk een 
doodlopende weg45; het landbouwersbestaan was, nadat Kaïn zover mogelijk van 
mogelijke vijanden was weggevlucht, de bakermat voor verdere ontwikkeling. Die 
vond plaats volgens het bekende stramien: in de dorpen werd al ruilhandel 
mogelijk, waaruit 'cultuur' ontstond en het begin van 'kunst', waarvan de 
burgerlijke staatsordening, de "wettelijke macht, die het geheel samenhield", het 
belangrijkste produkt was. Zo kwam er een einde aan de "wilde toestand", waarin 
ieder het recht heeft zelf wraak te nemen {MAM p. 60). Nadat de mensen eerst 
door onmaatschappelijkheid {Ungeselligkeit) over de aardbol waren verspreid 
{Refl 1522), ontstaan nu (zij het niet overal) de maatschappelijkheid en de 
burgerlijke veiligheid, die de ontwikkeling van alle andere kunsten mogelijk 
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maken {MAMp.60). Kant vat dit proces elders op ongenuanceerde wijze samen: 
de doelloze toestand van de wilden", die "elke natuurlijke aanleg in onze soort 
onderdrukte", noodzaakte deze soort, door de kwalijke gevolgen die hij voor haar 
had, om "in een burgerlijke toestand te treden, waarin al die kiemen kunnen 
worden ontwikkeld" {Idee st.7, p.14). We kunnen opmerken dat de hobbesiaanse 
oorlogstoestand pas in de laatste fase van de natuurtoestand nijpend werd, zoals 
Rousseau al had laten zien.46 

In zijn Anthropologie schrijft Kant dat de "uiterlijke of innerlijke oorlog in onze 
soort", hoe een groot kwaad zij ook is, tegelijk de drijfveer is om uit de ruwe 
natuurtoestand over te gaan in de burgerlijke; hij vergelijkt - aan het begin van het 
stoommachinetijdperk - de oorlog met een door de voorzienigheid gebouwde 
machine, waarin de elkaar weerstrevende krachten weliswaar door wrijving aan 
elkaar afbreuk doen, maar niettemin door stoten of trekken andere drijfveren 
lange tijd in een regelmatige gang houden {ApH 330). Ook hier is immers een 
voorzienige natuur aan het werk. De mens moet door strijd worden gedwongen 
zijn dierlijke hang naar luiheid en vreedzaamheid te overwinnen: "De mens wil 
eendracht, maar de natuur weet beter wat goed is voor zijn soort; zij wil 
tweedracht. Hij wil kalmpjes en prettig leven, de natuur wil echter dat hij zijn 
nonchalance en dadeloze tevredenheid achter zich laat en zich in arbeid stort en 
in grote moeilijkheden, om de middelen te vinden waarmee hij zich daar weer 
verstandig van kan bevrijden" {Idee stA, p. 10). 

Oorlog tussen staten onderling is volgens Kant een "onontbeerlijk middel" om 
de cultuur verder te brengen; pas na en door een volmaakte cultuur zou een 
eeuwigdurende vrede mogelijk en heilzaam zijn {MAMp.62). Maar ook binnen 
de (nog onvolmaakte) burgerlijke samenleving houdt de oorlog - of in ieder geval 
de voortdurende bereidheid tot oorlog, zoals Hobbes al preciseerde - geenszins 
op. Hij is er juist het grondbeginsel van. Juist dank zij de bescherming van een 
wettelijke orde kunnen nieuwe vormen van strijd zich ontplooien. 

Ten eerste de klassenstrijd, die gebaseerd is op de ongelijkheid onder de 
mensen, "deze rijke bron van zoveel kwaad, maar ook van al het goede" {MAM 
p.60). Maatschappelijke ongelijkheid is, zoals Rousseau maar ook Aristoteles al 
hadden laten zien, het fundament van de burgerlijke samenleving. Zij is de 
voorwaarde voor de ontwikkeling van de vaardigheid {Geschicklichkeit), die 
samen met de discipline de cultuur uitmaakt. "De vaardigheid kan in de 
menselijke soort alleen maar goed worden ontwikkeld middels de ongelijkheid 
onder mensen," schrijft Kant, "omdat de grote meerderheid als het ware 
mechanisch, zonder daarvoor bijzondere kunstvaardigheid nodig te hebben, zorgt 
voor de levensbenodigdheden, terwille van het gemak en de vrije tijd van 
anderen, die de minder noodzakelijke delen van de cultuur - wetenschap en kunst 
- produceren; door dezen wordt zij in een toestand van dwang, zure arbeid en 
weinig genot gehouden, maar onder deze klasse verbreidt zich ook uiteindelijk 
langzamerhand toch heel wat van de cultuur van de hogere klasse" {KU§ 83, 
B393/A388). Hoe groter de vooruitgang en hoe groter de luxe, des te groter ook 
de plaag voor beide klassen, niet alleen de werkende, die gebukt gaan onder 
"vreemde gewelddadigheid", maar ook de welgestelde, die steeds meer wordt 
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gekweld door "innerlijke ontevredenheid". Maar die ellende is verbonden met de 
ontwikkeling van de natuurlijke aanleg in de menselijke soort, want hierdoor 
wordt het "doel van de natuur zelf, ook al is dat niet ons doel" bereikt. Dit alles 
kan echter alleen onder de "formele voorwaarde" van een regeling van de 
onderlinge verhoudingen tussen mensen, waarbij de afbreuk die mensen aan 
eikaars vrijheid doen een tegenwicht krijgt in wettelijk gezag, binnen een geheel 
dat 'burgerlijke maatschappij' heet {KU\ 83, B393/A389). 

Binnen dat kader vindt ten tweede ook de strijd tussen individuen plaats. De 
drijfveer tot ontwikkeling van talenten is het 'antagonisme' van de mensen binnen 
de maatschappij, ofwel hun "onmaatschappelijke maatschappelijkheid". De mens 
heeft een neiging zich te vermaatschappelijken omdat hij zich in zo'n toestand 
meer 'mens' voelt, omdat hij voelt dat zijn natuurlijke capaciteiten zich 
ontwikkelen. Maar daarnaast heeft hij een sterke hang zich af te zonderen47: hij 
wil in alles alleen zijn eigen zin doen, en daarom verwacht hij alom weerstand48, 
zoals hij zelf geneigd is anderen weerstand te bieden. "Deze weerstand nu is het 
die alle krachten van de mens wekt, hem zover brengt dat hij zijn hang naar 
luiheid overwint en zich, gedreven door eerzucht, heerszucht of hebzucht, een 
rang verschaft onder zijn medegenoten, die hij niet graag mag lijden maar wier 
gezelschap hij evenmin kan opgeven" {Idee st.4, p.9). Het zijn juist deze 
onmaatschappelijke hartstochten die de vervolmaking van de rede 
bewerkstelligen; daarzonder zouden, in een "arcadisch herdersleven bij volmaakte 
eendracht, soberheid en wederzijdse liefde" alle eigenschappen in de kiem 
verborgen blijven, en zouden de mensen "de leegte van de schepping ten aanzien 
van hun doel, als redelijke natuur, niet vullen. Dank derhalve aan de natuur voor 
de onverdraagzaamheid, voor de afgunstig wedijverende ijdelheid, voor de 
onbevredigbare begeerte om te hebben, of ook te heersen! Daarzonder zouden 
alle voortreffelijke natuurlijke talenten in de mensheid eeuwig onontwikkeld 
blijven sluimeren" (ib.). 

Kant overdrijft hier weliswaar, wederom terwille van het contrast tussen het 
wilde en het beschaafde stadium. Maar duidelijk is dat het proces van cultivering 
volgens hem een grote impuls krijgt door het antagonisme tussen individuen, 
zoals dat zich binnen de burgerlijke samenleving kan ontplooien. De strijd, die in 
de natuurtoestand nog collectief, in familie- of stamverband plaatsvond, en dan 
alleen voor het levensbehoud, heeft zich in de burgerlijke samenleving 
geïndividualiseerd. Juist in de burgerlijke samenleving kan het individu zich 
manifesteren, ontwikkelt het een identiteit door zich af te zetten tegen en te 
onderscheiden van andere individuen. Hier begint de 'vervolmaking van het 
individu', die door Rousseau zo werd gehekeld omdat zij het produkt is van de 
eigenliefde, die naar superioriteit doet streven. Dit motief is ook bij Kant te 
vinden: "Dat alle mensen superioriteit boven anderen zoeken is de oorsprong van 
het het kwade maar ook van al het goede van de cultuur" {Refl 1522). Maar voor 
Kant is dit een noodzakelijke fase in het ontwikkelingsproces van de rede: de 
mens ontwikkelt zijn individualiteit door zich af te zetten tegen anderen, door 
zichzelf voorrang boven hen te geven. Hij cultiveert zijn praktische rede, maar 
dan op heel eenzijdige manier, door te leren zijn eigenbelang te behartigen. Het 
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gaat om wat Kant Privatklugheit noemt (zie § 3). De praktische rede is hier nog 
geheel gebonden aan de persoonlijke neigingen, dus zo onzuiver als zij maar zijn 
kan. 

De gedachte dat hartstochtelijke verlangens de tegenkracht vormen die de 
kracht van de luiheid moet overwinnen was niet nieuw in de Verlichting, hebben 
we in het vorige hoofdstuk gezien.49 Bij hebzucht, eerzucht en heerszucht gaat 
het, zoals alle voorafgaande filosofen meenden, in feite om niets anders dan om 
het verlangen naar geluk - geluk is immers voor de mens (als animal rationale) het 
laatste doel van al zijn streven. Kant beschouwt de hartstocht {Leidenschaff) of 
zucht {Sucht) als typisch menselijk; aan redeloze dieren worden geen hartstochten 
toegeschreven {ApH 270). Door hun duurzaamheid onderscheiden de 
hartstochten zich van de affecten, die plotseling opkomen en kort van duur zijn; 
bovendien zijn de hartstochten arglistig en verholen, terwijl de affecten eerlijk en 
open zijn {ApH 252). Hartstochten (Kant heeft het steeds over heb-, eer- en 
heerszucht) bevatten een redelijk element, want zij vooronderstellen "een stelregel 
{Maxime) van het subject om volgens een hem door de neiging voorgeschreven 
doel te handelen" {ApH 266). Niets is zo geschikt om de rede tot aanhoudende 
activiteit te bewegen als sterke hartstochten, die "nooit volledig bevredigd zijn", 
en dus onuitroeibaar {ApH266). 

Evenals Hobbes zal Kant erkennen dat er ook 'vreedzame' geluksverlangens 
zijn, maar juist de oorlogszuchtige zijn in zijn ogen productief, omdat ze tot 
wedijver leiden. De jaloerse vergelijking voedt de hartstocht, de sterkste 
tegenkracht van de luiheid. In de burgerlijke maatschappij zijn 
"onmaatschappelijkheid en jaloezie" immers de drijfveren om tot de hoogste 
cultuur te komen {Reff 1521). Kant zou het eens zijn met Holbachs uitspraak dat 
de mensen (lees: de leden van de burgerlijke maatschappij) door het noodlot 
worden gedwongen elkaar te benijden om een geluk, dat geen van hen volledig 
bereikt. Evenals Rousseau wijst hij op de relativiteit van het geluksgevoel: "wij 
beschouwen ons alleen in de vergelijking met anderen als gelukkig; vandaar is het 
leed dat op anderen drukt evenzoveel verlichting van ons eigen leed [..] {Reff 
1471). Het omgekeerde moet dan ook waar zijn: het geluk van anderen ervaren 
we als pijnlijk, het wekt onze afgunst op. 

Dan zijn we nog ver verwijderd van de zedelijke toestand, waarin 
welwillendheid ( Wohlwollen), het genoegen beleven aan het geluk van anderen, 
gepaard gaat met weldadigheid ( Wohltun), de plicht zich het geluk van anderen 
tot eigen doel te maken: de stelregel "ieder voor zich, God (het noodlot) voor ons 
allen" lijkt veeleer de natuurlijkste te zijn (M9453). De rede leert vooralsnog hoe 
andere mensen ten eigen bate kunnen worden gebruikt, als middel tot het eigen 
geluk. Dat kan openlijk gebeuren (zoals door de dwang die de hogere klassen 
uitoefenen op de lagere), maar ook heimelijker, door slimheid. In verband met 
hebzucht, eerzucht en heerszucht spreekt Kant van de "neiging tot het vermogen 
invloed te hebben op anderen", een neiging die het dichtst in de buurt komt van 
de "technisch-pragmatische rede, d.w.z. de maxime van slimheid": de neigingen 
van andere mensen in zijn macht te krijgen, om ze naar eigen bedoelingen te 
kunnen sturen en bepalen, is bijna hetzelfde als "in het bezit van anderen, als 
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louter werktuigen van zijn wil, te zijn" (ApH 271). Dan gaat het om wat Kant 
Weltklugheit noemt, de vorm van slimheid waarin ook andere mensen als 
middelen tot het eigen geluk worden aangewend (zie § 3). Pas nadat hij eerst 
geleerd heeft anderen als middel te gebruiken kan de mens tot het morele inzicht 
komen dat hij ze nu juist niet, of niet uitsluitend, als middel mag gebruiken. 

10. De burgerlijke samenleving 

De wedijver tussen op het eigen geluk beluste individuen is voor Kant geenszins 
in tegenspraak met de gedachte van een staat of burgerlijke maatschappij. Staat 
(civitas) en burgerlijke samenleving (societas civilis) vallen bij Kant in feite samen; 
het gaat om een rechtmatige vereniging van mensen onder één wetgeving en 
onder een centraal gezag.5 Met de burgerlijke samenleving betreden we het 
stadium van de burgerlijke toestand {status civilis), die nu in plaats komt van de 
natuurlijke toestand (status naturalis); ook daarin bestonden volgens recht 
geordende samenlevingsvormen, maar dan op het niveau van de familie.52 Kants 
wilden leefden, mogen we aannemen, in familieverband - Adam en Eva waren de 
proto-wilden. Welnu, bij de inrichting van elke staat - zelfs van de in Kants ogen 
beste staat, de republiek - wordt uitgegaan van het zelfzuchtige gedrag der 
individuen. Het gaat erom de krachten van hun neigingen "zo tegen elkaar te 
richten dat de ene de andere in haar vernietigende werking tegenhoudt of deze 
werking opheft" (ZeFp.146). Het probleem van de staatsinrichting komt er 
anders gezegd op neer een massa redelijke wezens, die elkaar op het niveau van 
de individuele gezindheid weerstreven, zodanig in te tomen dat in haar openbare 
gedrag het resultaat hetzelfde is als wanneer er geen kwade gezindheid zou zijn 
(ZeFp. 146). Dat probleem, schrijft Kant, is zelfs op te lossen voor een "volk van 
duivels", als ze maar verstand hebben. Een staat kan zijn burgers niet dwingen 
om zedelijk-goede mensen, wel om goede, wetsgetrouwe staatsburgers te zijn 
(ib.). 

Kant benadrukt dat we ons hier nog geheel binnen het "mechanisme der 
natuur" bevinden (ZeFp.146). Het gaat dus om het niveau van de mens als 
animal rationale, die door redelijke overweging begrijpt dat het voor zijn eigen 
bestwil slimmer is een verbond met zijn tegenstrevers te sluiten. De ellende van de 
natuurtoestand (d.w.z. van de laatste fase daarvan) dwong at mens over te gaan 
in een burgerlijke toestand (Ideest.l, p.14). In die zin is de staat een noodzakelijk 
produkt van de natuur, als we het rijk der natuur afgrenzen tegen het rijk van de 
(zedelijke) vrijheid. Maar vanuit teleologisch perspectief is de staat tevens een 
onontbeerlijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de rede tot haar 
allerhoogste trap, die van de zuivere zedelijkheid. Kant lijkt Hobbes te volgen in 
diens opvatting dat pas door de vrede die de staat biedt een planmatig nastreven 
van het eigen 'geluk' mogelijk wordt. Pas dan leert de mens zichzelf doelen te 
stellen, los van de doelen die de natuur hem heeft gesteld, en wordt een enorme 
vooruitgang van de cultuur mogelijk. 

Wat voor de Rousseau van het Discours sur l'inégalité nog de verloedering van 
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de soort betekende, namelijk de individuele vervolmaking door toedoen van de 
eigenliefde, wordt voor Kant een noodzakelijke episode in de wereld
geschiedenis. Kant vergelijkt de burgerlijke samenleving met een bos waarin de 
bomen, juist doordat ze elkaar lucht en zon trachten te ontnemen, elkaar dwingen 
deze boven zichzelf te zoeken, waardoor ze mooi recht groeien, terwijl in de 
wilde toestand de ver van elkaar verwijderde bomen scheef en krom zijn omdat 
de takken maar naar believen alle kanten op groeien {Idee st.5, p.ll): "Alle 
cultuur en kunst, die de mensheid sieren, de fraaiste maatschappelijke ordening, 
zijn vruchten van de onmaatschappelijkheid, die door zichzelf wordt gedwongen 
zich te disciplineren en zo door afgedrongen kunst de kiemen der natuur volledig 
te ontwikkelen" (ib). 

Maar déze burgerlijke samenleving, gebouwd op het principe van eenheid door 
antagonisme (zowel tussen klassen als tussen individuen) is niet Kants ideaal. De 
werkelijk voorhanden staten zijn nog zeer onvolmaakt georganiseerd (ZeFp.146). 
De kwaadaardigheid van de mensen wordt binnen de staat "versluierd door de 
drang van de burgerlijke wet, omdat de neiging tot wederzijdse gewelddadigheid 
van de burgers wordt tegengewerkt door een grotere macht, namelijk die van de 
regering"; zo krijgt het geheel een moreel vernisje {ZeF p.157, noot). Vooralsnog 
is iedere burger alleen bereid zich aan de wet te houden als de anderen dat ook 
doen (hoewel het nu ook mogelijk wordt dat men zich allengs onvoorwaardelijk, 
uit rechtsgevoel, aan de regels gaat houden, wat volgens Kant een grote stap is in 
de richting van de ware zedelijkheid) (ib). Deze staat is nog gebouwd op schone 
schijn. Ook hier kunnen we de invloed van Rousseau vermoeden. Ware 
moraliteit is in de burgerlijke samenleving niet vereist, maar het is wel nuttig de 
schijn van moraliteit op te houden. In de burgerlijke maatschappij leren mensen 
elkaar gebruiken voor hun eigen doeleinden, zodanig dat ze niet het idee krijgen 
door anderen te worden gebruikt. Dat veronderstelt het vermogen zijn ware 
bedoelingen te verdoezelen, zijn eigen gedachten te onderdrukken, door veinzerij, 
opzettelijk bedrog of zelfs leugens {ApH 332). De ontwikkeling van de 
pragmatische rede houdt in dat mensen elkaar op een beleefde manier leren 
gebruiken - het kenmerk van een nog uiterlijke civilisatie. Het gaat erom in ieder 
geval de schijn van fatsoen op te houden. Alles wat men welgevoeglijkheid 
{decorum) noemt is "niets dan schone schijn", of anders gezegd: "alle menselijke 
deugd in de omgang is pasmunt; wie deze voor echt goud houdt is een kind" 
{ApH 152-3). Maar, voegt Kant eraan toe, pasmunt is altijd nog beter dan niets, 
en uiteindelijk kan zij in zuiver goud worden omgezet. 

Uiterlijke civilisatie is een stadium op weg naar ware moraliteit. Beschavende 
werking heeft ook de 'hogere', niet voor het leven noodzakelijke cultuur, die vrije 
tijd veronderstelt; wetenschap en schone kunsten maken de mens weliswaar niet 
zedelijk beter, maar wel welgemanierd {gesittet) {KU B395/A390-1). De 
ontwikkeling daarvan is alleen mogelijk binnen een klassensamenleving, hebben 
we gezien. Maar in feite is ook het hele onderscheid in rangen en standen, hoe 
reëel de gevolgen daarvan in de praktijk ook zijn, gebaseerd op schijn, omdat 
mensen in hun uiterste bestaansvormen - enerzijds als nog dierlijke, anderzijds als 
zuiver redelijke wezens - aan elkaar gelijkwaardig zijn.54 Maatschappelijk 
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superioriteitsgevoel is uiteindelijk gebaseerd op de waan van de eigendunk; ware 
zedelijkheid kent geen rangen of standen. Binnen de staat zijn mensen weliswaar 
gelijk als onderdaan, omdat ze zich gelijkelijk aan de wet moeten houden, maar 
die gelijkheid is volgens Kant heel goed verenigbaar met de grootstmogelijke 
ongelijkheid in andere opzichten (UGIl,p.S9) - een ongelijkheid die nodig is voor 
de voortgang van de cultuur. 

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de hartstochten die gericht zijn op 
het verwerven van maatschappelijke status zelf ook op waan berusten. Hebzucht, 
eerzucht en heerszucht kunnen "neigingen van de waan" worden genoemd, 
schrijft Kant, een waan die hierin bestaat dat de mening van anderen over de 
waarde der dingen met de werkelijke waarde wordt gelijkgesteld (ApH 270, zie 
§4). De mens laat zich in zijn waarden-hiërarchie leiden door de in de 
maatschappij gangbare mening, zonder inzicht in de absolute norm van alle 
waarden, de onvoorwaardelijke zedelijke goedheid. Opnieuw zien we de 
verwantschap met Rousseau (en, wellicht via hem, met Augustinus en Plato). 
Maar bij Kant moet ook deze 'verkering' van waarden nog deel uitmaken van het 
grote plan der natuur: de wilde mens hield zich nog aan de waardenhiërarchie 
van de dierlijke natuur, pas de zedelijke mens zal de hiërarchie van de zuivere 
rede kennen. Om van het eerste naar het laatste stadium over te gaan moet de 
menselijke verbeeldingskracht wel haar eigen waarden scheppen, om zijn luiheid 
te overwinnen. De natuur heeft deze neigingen van de waan "zeer wijs en 
weldadig" bij de mens ingeplant om hem, die door zijn luiheid ongaarne iets 
onderneemt, met nietsdoen veel te doen te geven, gedreven door een interesse die 
op louter waan berust; de natuur speelt hier met de mens en spoort hem aan zijn 
doel na te streven, terwijl hij meent zichzelf een doel te hebben gesteld (ApH274-
5). 

De mens streeft dan dus naar geluksgoederen - rijkdom, eer, macht - die alleen 
door zijn verbeelding een grote waarde voor hem hebben. In feite is heel zijn 
streven naar geluk gebouwd op waan - het zijn de 'hersenschimmen' van geluk die 
hem tot activiteit en cultuur aanzetten (zie § 7). De uit het paradijs verdreven 
mens wordt door de natuur gedwongen het 'klatergoud' dat hij eigenlijk veracht, 
na te jagen (MAM p.55). En zijn geluk, als hij dat ervaart, kan alleen maar 
schijngeluk zijn. We hebben in § 4 gezien dat voor Kant de mens die 
geluksidealen najaagt gedoemd is tot onbevredigbaarheid. De beschaafde mens 
(althans de upper class) wordt opgezadeld met allerlei luxe-behoeften, die hem 
een "innerlijke ontevredenheid" bezorgen (KU§ 83, B393/A388). 

Ware tevredenheid bestaat alleen aan het begin en aan het einde van de 
geschiedenis. Het lange tussenstadium is volgens Kant dan ook een stadium van 
ongeluk, niet alleen vanwege de onbevredigbaarheid van het geluksverlangen, 
maar ook vanwege de ellende die de mensen elkaar door middel van dat 
verlangen aandoen. Het schijnt de natuur er "niet om te doen te zijn geweest dat 
hij een goed leventje leidt," schrijft Kant over de mens, "maar dat hij zich er door 
eigen inspanning toe brengt door zijn gedrag zichzelf zijn leven en welbevinden 
waardig te maken" (Idee st.3, p.8). Dit geldt alleen voor het 'negatieve' 
tussenstadium van de geschiedenis, het stadium waarin de mens doelbewust naar 
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zijn eigen, individuele geluk streeft, zodat de "steeds voortgaande en groeiende 
activiteit en cultuur" mogelijk worden (RHIp.45, zie § 7). Zolang hij dat doet is 
hij gedoemd tot onbevredigbaarheid en ontevredenheid, die hem steeds weer naar 
nieuwe doelen voortdrijven. Ook als Kant noteert dat de bestemming van de 
mens niet is "hier ooit gelukkig te zijn, maar onophoudelijk door pijn te worden 
gedreven om zijn talenten te ontwikkelen" (i?e/7536), doelt hij op dit langdurige 
overgangsstadium van de geschiedenis, waarin we ons nog steeds bevinden. De 
mens kan zich daarin hooguit gelukkig wanen, omdat het ware geluk zich aan 
weerszijden van dit stadium bevindt: als de tevredenheid van paradijs of Gouden 
Eeuw, en als het geluk van de wereldburgerlijke samenleving. Het is de tussentijd 
waarin "de mensheid zucht onder de kwaden die zij zich uit onervarenheid zelf 
aandoet" (MAMp.58, noot). 

Hoezeer Kants kenschetsing van dit stadium als 'ongelukkig' is beïnvloed door 
Rousseau's beschavingspessimisme blijkt wel uit zijn opmerking dat Rousseau 
gelijk zou hebben met zijn voorkeur voor de toestand der wilden, wanneer men 
de laatste trede die de mensheid nog moet beklimmen (de verbinding tussen 
staten), weglaat; zolang die stap immers nog niet is gezet, dus zolang de 
menselijke natuur "nog maar amper op de helft van haar vormingsproces" is, 
ondergaat zij immers "de onaangenaamste kwaden, onder de bedrieglijke schijn 
van uiterlijke welvaart" {Idee st.7, p.15). Kants beeld van deze toestand (de 
toestand van de nog onvolmaakte burgerlijke samenleving) is dus even negatief en 
somber als het beeld dat Rousseau schetst in Discours sur l'inégalité. Maar voor 
Kant is het geen toestand van louter verval, omdat hij hem beziet als een 
noodzakelijk tussenstadium op weg naar een lichtend verschiet. Het perspectief 
van waaruit het tussenstadium wordt beschouwd - vanuit de oorsprong of vanuit 
het doel - maakt dus alle verschil voor de waardering ervan. 

11. De wereldburgerlijke samenleving 

Terwijl de boosaardigheid op het individuele vlak nog door een vernis van 
uiterlijk fatsoen wordt verdoezeld, treedt zij in de verhouding tussen staten 
onbedekt en onbetwistbaar aan de dag (ZeFp.157, noot). Eerzucht, hebzucht en 
heerszucht, vooral bij degenen die de macht hebben, vormen enerzijds een 
belemmering voor het ontwerp van zo'n toestand, en maken oorlog 
onvermijdelijk; maar ze nopen de staten anderzijds te zoeken naar een oplossing 
en zo een toestand van algehele vrede voor te bereiden (KU§ 83, B394/A389). 
Juist dit is de grote historische stap die de mensheid nog moet maken: naar een 
toestand waarin niet alleen binnen de staten zelf maar ook tussen de staten 
onderling vrede heerst. Zolang tussen staten de hobbesiaanse toestand van oorlog 
heerst kan de vervolmaking van de mensheid niet haar laatste fase ingaan. Want 
op een "volledige ontwikkeling van de natuurlijke aanleg" vormt de oorlog weer 
een rem, zodat er uiteindelijk een wereld-burgerlijke toestand moet intreden, 
waarin het behoud van de staten zelf weer veilig is gesteld (Ideest.7, p.15). 

Kant gaat in zijn toekomstvisie een stap verder dan Hobbes, die de volmaakte 
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inrichting van afzonderlijke staten als laatste historische doel beschouwde. Ook 
Kant gaat het uiteindelijk om een "volmaakte burgerlijke constitutie', als uiterste 
doel van cultuur (MAMp. 57). Maar in de zevende stelling van de Idee zu einer 
allgemeinen Geschichte schrijft hij dat het probleem van de opstelling van een 
volmaakte burgerlijke constitutie afhankelijk is van het probleem van een 
wettelijke verhouding tussen staten onderling; anders blijft het kwaad van de 
'onmaatschappelijkheid' altijd nog voortbestaan op het bovenindividuele niveau 
van de staten, met alle gevolgen vandien. Het verborgen plan der natuur, maakt 
hij in de achtste stelling duidelijk, is erop gericht een "innerlijk-volmaakte, en met 
het oog op dit doel ook uiterlijk-volmaakte staatsconstitutie tot stand te brengen, 
als de enige toestand waarin zij al haar plannen in de mensheid volledig kan 
ontwikkelen". Wereldvrede is een middel om tot de volmaakte inrichting van 
afzonderlijke staten te komen. Kant spreekt weliswaar van "het allerverste 
tijdperk dat ons geslacht zal beleven" (Idee st.8, p.16), maar hij gelooft toch niet 
dat die wereldvrede ooit volledig is te bereiken. Overeenkomstig zijn leibniziaanse 
opvatting van de oneindige nadering tot het doel spreekt hij van de tendens naar 
een "voortdurend door splijting bedreigde maar algemeen voortschrijdende 
coalitie in een wereldburgerlijke maatschappij', als een "op zichzelf onbereikbare 
idee', die geen constitutief maar een regulatief principe is (ApH 331). Deze 
ontwikkeling zal mede worden bevorderd door de handelsgeest, die 
onverenigbaar is met oorlog, dus door een niet-morele drijfveer; zo biedt de 
natuur via "het mechanisme in de natuurlijke neigingen" een garantie voor de 
wereldvrede, namelijk door de wederzijdse eigenbaat - al biedt deze drijfveer op 
zichzelf niet voldoende zekerheid om de toekomst te voorspellen (ZeFp.148). 

De volmaakte staat is, als "uiterste doel van de cultuur", dus altijd nog een 
produkt van de natuur, want cultuur behoort zelf tot het rijk der natuur, niet tot 
het rijk van de (zedelijke) vrijheid. Cultuur is het middel dat de natuur aanwendt 
om ons voor te bereiden op ons uiteindelijke doel: zedelijke volmaaktheid. Maar 
terwijl de staat, en ook de wereldstaat, nog kan worden gedacht binnen het 
mechanisme van de natuur, geldt dat niet voor de zedelijke handeling.55 De mens 
komt immers niet tot zedelijk handelen als dierlijk of maatschappelijk wezen, 
maar als 'persoon', als zuiver-redelijk wezen; als bewoner van de 'noumenale' 
wereld staat hij buiten de tijd. De individuele zedelijkheid onttrekt zich in die zin 
aan de geschiedenis, omdat zij een kwestie van pure vrijheid is, en dus niet door 
planning, door slimme maatregelen tot stand kan worden gebracht. Zij onttrekt 
zich ook aan de Voorzienigheid, die alleen betrekking kan hebben op de 
algemene ontwikkeling van de soort, niet op de ontwikkeling van afzonderlijke 
individuen. Maar als voorbereidingop de individuele eindbestemming is de staat, 
als produkt van de geschiedenis, volgens Kant onontbeerlijk: de ontwikkeling van 
de rede wordt daar zover doorgedreven dat de zuivere praktische rede mogelijk 
wordt, in ieder geval als 'idee'. Zelfs in de "zeer onvolmaakt georganiseerde" 
staten van zijn eigen tijd is dat kennelijk zo, anders had Kant zijn ethiek (die 
volgens hem alleen expliciteert wat iedereen 'eigenlijk' al weet) niet kunnen 
schrijven. Maar pas in een goede staat wordt de bevordering van deugdzaamheid 
ook expliciet een doel: alleen daar is "de goede zedelijke opvoeding van een volk" 
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te verwachten (ZeF p. 146). Opvoeding is het laatste 'natuurlijke' middel ter 
bevordering van ware zedelijkheid; uiteindelijk hangt het van de individuen af of 
ze die ook daadwerkelijk betrachten. En wat de morele opvoeding betreft staat de 
mensheid volgens Kant nog in de kinderschoenen: de cultuur volgens de ware 
beginselen van de opvoeding tot mens en burger tegelijk is wellicht nog niet goed 
begonnen, en nog veel minder voltooid (MAMp.57). Zolang staten hun krachten 
wijden aan hun oorlogszuchtige neigingen remmen ze de "innerlijke vorming van 
de mentaliteit van de burgers voortdurend af {Idee st.7, p.15). Kant maakt meer 
dan eens de balans op: "We zijn in hoge mate door kunst en wetenschap 
gecultiveerd. We zijn zo geciliviseerd dat we erdoor overladen worden tot aan 
overbelasting toe, tot allerlei vormen van maatschappelijke beleefdheid en 
fatsoenlijkheid. Maar om ons nu reeds als gemoraliseerd Xe beschouwen - daar is 
nog zeer veel voor nodig" (Idee st.7, p.15). 

Een toename van de algemene zedelijkheid kan hooguit bevorderen dat de 
dwang van de wet minder voelbaar is, omdat eerzucht, hebzucht of heerszucht 
danig worden afgezwakt. Maar de mens zal zolang hij zelfzuchtige neigingen 
heeft altijd een heer nodig hebben, "die zijn eigen wil breekt en hem dwingt te 
gehoorzamen aan een algemeen-geldende wil, waarbij ieder vrij kan zijn" (Idee 
st.6, p.ll). Als Kant schrijft dat de mens zich in zijn proces van cultivering "in 
komende eeuwen" een voorstelling maakt van "een toestand van geluk die niet 
meer achteruit kan gaan", bedoelt hij een geluk van deze wereld. Het gaat om het 
hoogste "fysiek-morele goed": als historisch wezen is en blijft de mens een dubbel 
wezen, zowel een "zinnelijke" als een "moreel-intellectuele mens", in wie de 
neiging tot een 'goed leventje' (Wohlleben) strijdt met het streven naar 
deugdzaamheid, die het eerste streven inperkt (ApH 277). Beide neigingen 
kunnen niet worden vermengd, want anders zouden ze elkaar neutraliseren en 
niet naar "het ware geluk" toewerken (ib.). Maar in die strijd kan door 
toenemende moralisering, dus steeds grotere zeggenschap van de rede over de 
neigingen, een verhouding tussen beide ontstaan die "het genot van een 
"beschaafd (gesittet) geluk" kan verschaffen. Niet heiligheid maar humaniteit is 
hier het ideaal (ib.).57 

Er zal in de individuen dus altijd een spanning blijven bestaan tussen hun 
streven naar zedelijke goedheid en hun streven naar geluk. En dat is maar goed 
ook, want zonder die spanning tussen sociale en antisociale drijfveren zou de 
dynamiek van de burgerlijke samenleving verdwijnen. Een samenleving van 
louter goedwillende heiligen is alleen denkbaar in Augustinus' erfzondeloze 
paradijs. Alle onderlinge verschillen zouden zijn uitgewist. Zo'n situatie is funest 
voor de dynamiek van een burgerlijke samenleving, waarin de individuen altijd 
óók wezens zijn die op grond van hun natuurlijke neigingen naar hun eigen geluk 
blijven streven. En de verscheidenheid van strevingen is ook nodig om de 
samenleving voor inslapen te behoeden: "Wanneer men de burger verhindert zijn 
welvaart te zoeken op elke zelfgekozen wijze die maar samen kan gaan met de 
vrijheid van anderen, dan remt men de vitaliteit van de algemene bedrijvigheid en 
daarmee tevens de krachten van het geheel" (Idee st.8, p.17). Vandaar Kants 
afwijzing van het despotisme, waarin de heerser als een soort vader zijn 
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onmondige kinderen vertelt hoe zij gelukkig behoren te zijn (UGII p.87-8). Het 
recht in een burgerlijke samenleving mag zich niet bemoeien met de inhoud van 
het geluk of met de middelen om dat te bereiken; het is alleen gericht op inperking 
van ieders vrijheid om zijn eigen geluk na te jagen, zodanig dat die vrijheid 
verenigbaar is met de vrijheid van ieder ander (UGll p.86-7). Eenzelfde dreiging 
van verlies van dynamiek onderkent Kant ook wat betreft de wereldvrede: die 
moet zich enerzijds kenmerken door een evenwicht van actie en reactie, opdat de 
krachten der mensheid elkaar niet vernietigen, maar mag anderzijds niet geheel 
zonder gevaar zijn, opdat die krachten niet inslapen (Idee st.7, p.15, vgl. MAM 
p.62). 

Hoe dan ook, we mogen verwachten dat door opvoeding de aandacht voor de 
'hogere cultuur' zal worden bevorderd, voor schone kunsten en wetenschappen, 
omdat die de mens 'welgemanierd', gesittet maken, als voorstadium van de ware 
zedelijkheid (KU §83, B395/A390-1).58 In de Kritik der praktischen VernunR 
geeft Kant al het alternatief aan voor de tot afgunst en strijd leidende 
geluksgoederen van de bestaande burgerlijke samenleving: zo zien we "dat men 
ook genoegen kan vinden alleen al in het gebruik van krachten, in het bewustzijn 
van zijn zielskracht bij de overwinning van hindernissen die zich tegen onze 
voornemens verzetten, in de cultuur van de geestestalenten enz., en wij noemen 
dat met recht fijnere vreugden en genietingen, omdat ze meer dan andere in onze 
macht zijn, niet versleten raken, het verlangen naar nog meer genot van hetzelfde 
veeleer versterken en omdat ze, terwijl ze plezier geven, tegelijk cultiveren" 
(43/A24).59 
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