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KANT VAN DE ANDERE KANT 
door Frans Holtkamp 
 
 
De ‘Kritiek van het oordeelsvermogen’ 1 is gelezen. De leesgroep waarvan ik deel uitmaak, 
heeft tot dit boek besloten, nadat in een eerder stadium de eerste twee kritieken van Kant 2  ge-
lezen en besproken zijn. Het drieluik is nu compleet. Daarmee wil niet gezegd zijn, dat ik de 
inhoud van alle drie boeken tot in details begrijp of kan weergeven. Kant schrijft zeer abstract 
en creëert c.q. hanteert een zeer gedetailleerd en verfijnd begrippenapparaat. 
Elk van de drie kritieken lijkt op een enorm paleis dat naast enkele hoofdvertrekken bijna on-
telbare kleine kamertjes bevat. Het is ondoenlijk van al die kamertjes een beeld te hebben. In 
sommige vertrekken is het heerlijk vertoeven, zoals dat van het ‘Verhevene’ en het ‘Aanhang-
sel’, andere vertrekken wil ik zo snel mogelijk verlaten.  
Gelukkig gaat Kant zeer systematisch te werk: elke kritiek heeft nagenoeg dezelfde indeling. Je 
weet bijvoorbeeld, dat hij eerst de analytica van het betreffende onderwerp uit de doeken doet, 
dan pas de dialectiek. Verder zijn alle drie werken in een groot aantal korte paragrafen inge-
deeld. In elk van die paragrafen wordt iets afgeronds behandeld. Tel daar het heldere ‘Ten ge-
leide’, de goede Nederlandse tekst, de noten en het register van namen en zaken van de verta-
lers – hulde aan Jabik Veenbaas en Willem Visser - bij op. Dat alles maakt het lezen van Kant 
relatief gemakkelijk. 
 
Het lezen van Kant is een exercitie in uiterst geconcentreerd en niet aflatend lezen: er is Kant 
alles aan gelegen de talloze begrippen nauwkeurig af te bakenen en ze consequent en in samen-
hang te gebruiken. Daarbij gaat het hem vooral om een formele beschrijving van het denken, 
handelen en oordelen. Zelden betrekt hij zijn theorie op de levende werkelijkheid. Juist dát be-
paalt in hoge mate het abstracte karakter ervan. Voor eenentwintigste-eeuwers zoals wij, die 
gepokt en gemazeld zijn in een levensverhalen- en emotiecultuur, is Kant misschien wel te 
hoog gegrepen. Toch is hij ‘in’: velen lezen hem. Waarom eigenlijk? Dient het je imago als je 
kunt zeggen “Ik heb Kant gelezen?” Is het een intellectueel statussymbool? 
Stel, dat dit laatste niet geheel uit de lucht gegrepen is, mag ik dan nog wel kritiek op de kritie-
ken, en dus op Kant, hebben? Ik ben zo vrij het er toch maar op te wagen.  
Mijn kritische kanttekeningen bij Kant, naast grote bewondering voor zijn titanenwerk, worden 
gevoed door het huidige levensgevoel en de stand van wetenschappen die nogal afwijken van 
die uit de tijd van Kant. Bovendien ben ik in de loop der jaren anders gaan denken over de ‘ui-
terste dingen’. Mijn opvattingen over astrofysica en evolutie zijn daar debet aan. Dit essay 
wordt daar mede door gekleurd. 
 
Hierna zet ik weloverwogen twee stappen: eerst geef ik aan wat ik waardeer in en waarvan ik 
afwijk van Kants transcendentale filosofie, daarna geef ik mijn persoonlijke commentaar op 
enkele paragrafen en noties uit ‘Kritiek van het oordeelsvermogen’. Ik bekijk Kant van míjn 
kant: ik relateer de inhoud van zijn denken aan mijn eigen denkkader, dat inmiddels evolutio-
nair-filosofisch genoemd 3 mag worden. 
 
 

                                                
1 Kant, I. (2009). Kritiek van het oordeelsvermogen. Amsterdam: Boom. Het ‘Ten geleide’, de vertaling en de annotaties zijn het werk van 
Jabik Veenbaas en Willem Visser.  
2 Kant, I. (2004). Kritiek van de zuivere rede. Amsterdam: Boom. Ook hier hebben Jabik Veenbaas en Willem Visser het ‘Ten geleide’, de 
vertaling en annotaties verzorgd. Hetzelfde geldt voor: Kant, I. (2006). Kritiek van de praktische rede. Amsterdam: Boom. 
3  Met ‘filosofie’ bedoel ik niet de ‘strenge’ invulling die Kant eraan geeft - bij hem is het een soort supertheorie – maar een zo vrij mogelijke 
wijze van denken, waarbij geen enkele vraag geschuwd wordt en die dan ook speculatief mag zijn. Zo’n filosofie moet mijns inziens rekening 
houden met de nieuwste inzichten van alle wetenschappen die op evolutionaire leest geschoeid zijn, zoals de evolutiebiologie en de hersenwe-
tenschappen. 
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MIJN VISIE OP KANT 
 
Kant bewonder ik ten zeerste. Niet omdat hij zulke dikke en geleerde boeken geschreven heeft, 
maar omdat hij afrekent met het speculatieve denken, met het denken dat van zichzelf onvol-
doende in de gaten heeft hoezeer het gemengd is met geloof, bijgeloof en projecties. In de ‘Kri-
tiek van de zuivere rede’ bakent Kant het denken en het weten af. Vanaf Kant kan niet alles 
meer op één kaart worden gezet, die van het empirisme of die van het rationalisme. In het den-
ken spelen zowel zintuiglijke indrukken als de a priori’s vanuit de rede een rol. Sinds Kant we-
ten we, dat we het Ding-an-sich nooit zullen doorgronden: alleen de ‘voorstelling’ ervan – een 
typische Kantiaanse term – komt in het verstand. Het doet me goed, dat Kant aldus ruimte 
creëert voor het onkenbare. Dat doet hij in zijn eerste kritiek vooral met betrekking tot God, de 
ziel en de onsterfelijkheid. Hij noemt dat regulatieve ideeën. Met andere woorden: ze spelen 
wel mee in het denken van mensen, maar ze kunnen geen object van het kennen zijn. Daarmee 
verklaart hij alle historische godsbewijzen, vooral die van Anselmus en Thomas van Aquino, 
ongeldig: God ís niet te bewijzen. In zijn ‘Kritiek van de praktische rede’ heeft hij voor God als 
persoon of als macht plaats ingeruimd achter het a priori van de zogenaamde categorische im-
peratief, maar ook dáár is het geen bewijs. 
 
Kant onderscheidt verstand en rede. De rede is bij hem bovenzintuiglijk en het hoogste waarin 
hij gelooft. De mens komt pas tot zijn recht, als hij in het weten zijn rede gebruikt, maar meer 
nog als hij vanuit het regulieve principe ‘vrijheid’, dat in diezelfde rede zetelt, het moreel goede 
realiseert. Deze realisatie is het laatste en hoogste doel van de mensheid. De kritisch denkende 
mens, die tevens weet heeft van de subjectieve grond van het oordeelsvermogen, is bij hem te-
gelijk de ethisch hoogstaande mens. Dat Kantiaanse mensbeeld is dus niet mis! Maar wat er 
mijns inziens vooral doorheen schemert, is dat hij de mens vooral als monade ziet, als een ‘re-
delijk tegenover’ van de natuur. Ik kom daar op terug als ik mijn mensbeeld ontvouw. 
 
Ik waag me eerst nog aan een ontstaanshypothese van de drie kritieken: misschien zijn ze als 
volgt ontstaan: in eerste instantie heeft Kant het menselijke kennen willen onderzoeken. Dat 
levert de lijvige ‘Kritiek van de zuivere rede’ op. Hij heeft in toenemende mate ontdekt, dat an-
dere menselijke vermogens braak bleven liggen. Zo is er óók de mens die handelt, als het goed 
is vanuit de rede-idee of het regulatieve principe ‘vrijheid’. Dat levert de tweede kritiek, die 
van de praktische rede, op. In deze kritiek wordt de rede eveneens gekroond. Dan kun je zoiets 
ook in de derde kritiek verwachten, die van het oordeelsvermogen: de rede neemt een promi-
nente plaats in, zij het op een ándere wijze dan in de twee voorgaande kritieken. Het gaat Kant 
in die kritiek vooral om smaakoordelen. Verstand en rede zijn daar bij betrokken, ook al zijn 
smaakoordelen singulier en is de bepalingsgrond subjectief. Omdat Kant zo inzet op het oorde-
len en daarbij het funderende in de rede zoekt, blijft één domein van de menselijke vermogens 
zo goed als onaangeroerd: dat van het sociaal-affectieve. In díe zin is Kant een kind van de 
Verlichting, de tijd van dat heerlijke, bijna kinderlijke, vertrouwen in de menselijke rede. 
 
Het is pas in déze tijd, dat men de mens als sociaal-affectief wezen heeft ‘ontdekt’. De rede 
vermag niet alles. Het handelen van de mens wordt eerder door driften en emoties gestuurd dan 
door het gezonde verstand. Inmiddels zijn enkele wereldoorlogen gepasseerd en kunnen geno-
cides niet meer op de vingers van één hand geteld worden. We zijn ontnuchterd. Tel daarbij op 
de hoge vlucht die de natuurwetenschappen in het algemeen en de hersenwetenschappen in het 
bijzonder genomen hebben: ‘de geest is slechts een functie van de hersenen’ is momenteel een 
veel gehoorde slogan. ‘De vrije wil bestaat niet,’ aldus Victor Lamme. 4 
                                                
4 Lamme, V. (2010). De vrije wil bestaat niet. Over wie er echt de baas is in het brein. Amsterdam: uitgeverij Bert Bakker. Lamme probeert de 
lezer ervan te overtuigen, dat de hersenen al een besluit hebben genomen voordat het ‘ik’ dat neemt. Dit laatste, het ‘ik’ dat besluiten neemt, 
blijkt een illusie te zijn. Aan het eind van zijn boek geeft Lamme aan, dat dat een weldadige illusie is. 
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Mijn eigen mensbeeld kenmerkt zich door dat sociaal-affectieve en door een bescheiden opvat-
ting van de menselijke geest of ziel. Ik zou het als volgt willen omschrijven: mens-zijn is vóór 
alles ‘ín de wereld zijn’. De mens is geen monade maar een relationeel wezen. Hij is wezenlijk 
verbonden, niet alleen met de mensen om hem heen, maar met heel de materiële werkelijkheid. 
Zonder evolutie of met een anders verlopende evolutie was er geen mens geweest.  
 
Die verbondenheid met het andere en anderen is er vanaf het allereerste begin in de schoot van 
de moeder. Het kind-in-wording leeft en groeit in een omgeving die volkomen veilig aanvoelt.  
Als de moeder zonder stress is en haar zwangerschap ontspannen en met vreugde uitdient, is de 
nog ongeborene met een prachtige eigenschap uitgerust: basic trust – de term van de sociaal-
psycholoog Erik Erikson, een fundament waarop een gelukkig leven kan worden gebouwd. Als 
de ter wereld gekomene door zijn vader of moeder uit louter plezier omhoog wordt gegooid en 
weer omlaag valt, kraait het van plezier. Geen moment reflecteert de pasgeborene over de zeer 
kleine kans niet opgevangen te worden. Dat is basic trust ten voeten uit. Die ligt als een ‘kussen 
van vertrouwen’ om ieder mens heen, zodat hij zich in de wereld veilig kan wanen en vertrou-
wen heeft in waarmee hij verbonden is.  
 
In de loop van een mensenleven groeit de autonomie: die kan een zekere graad bereiken, maar 
het blijft altijd autonomie-in-verbondenheid. In die verbondenheid vindt alles plaats: de mens 
doet kennis op, fantaseert en projecteert, of, met een knipoog naar Kant: hij komt tot weten, 
(ethisch) handelenen en smaakoordelen. Misschien zou Kant, als hij in deze tijd had geleefd, 
zijn drie kritieken, die eigenlijk theorieën van belangrijke menselijke vermogens zijn, geschre-
ven hebben vanuit de basisidee van verbondenheid. 
 
Het liefst denk ik in concentrische cirkels. Die cirkels liggen niet náást elkaar, maar ín elkaar. 
Ze onderscheiden zich van elkaar maar kunnen niet zónder elkaar.  
De wijdste cirkel en de meest basale is die van de verbondenheid: onze werkelijkheid – die 
overigens contingent is: heelal, aarde en mens hadden immers ook niet of heel anders kunnen 
zijn – zit nu eenmaal zo in elkaar, dat alles met alles samenhangt. De volgende cirkel is die van 
de gevoelens of de emoties. Zij zijn de bindkracht tussen levende wezens, zij ‘houden de boel 
bij elkaar’, maar zijn ook drijvende kracht achter het in beweging komen van die levende we-
zens. Daarna volgt de cirkel van het handelen: een mens die in beweging wordt gezet, doét ook 
iets. Tenslotte is er de cirkel van het kennen en weten. Daarmee kan de mens zijn handelen bij-
sturen. 
Buiten de metafoor van de concentrische cirkels kan het ook als volgt verwoord worden. Er zijn 
drie belangrijke klassiek geformuleerde menselijke vermogens: het kennen, voelen en willen. 
Deze drie grijpen in elkaar en liggen ingebed in de fundamentele verbondenheid van de mens 
met zijn omgeving. 
 
 
ENKELE GEDACHTEN VAN KANT BECOMMENTARIEERD 
 
Het is ondoenlijk commentaar bij heel de derde kritiek te leveren. Ik beperk me tot enkele the-
ma’s of paragrafen: de analytica van het verhevene, de lust voorzover verbonden met de voor-
stelling van een object en kritiek van het teleologisch oordeelvermogen. 
 
Analytica van het verhevene (p.136 e.v.) 
 
Het verhevene bij Kant is méér dan het schone: “Verheven noemen we wat in absolute zin 
groot is.” Daarbij gaat het hem niet om het object, maar om de verruiming van de verbeel-
dingskracht op zichzelf (p.141). 
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Het verhevene is op de rede of de ideeën gericht: “Verhevenheid kan zich dus in geen enkel 
ding der natuur, maar alleen in onze geest bevinden, en wel voor zover we ons ervan bewust 
kunnen worden superieur te zijn aan de natuur in ons, en daardoor aan de natuur buiten ons 
(voor zover die invloed op ons uitoefent) (p.157)” Al eerder schreef hij: “Om nu het gegeven 
toch zonder tegenspraak zelfs maar te kunnen denken, is in de menselijke geest een vermogen 
vereist dat zelf bovenzintuiglijk is (p.147).” De verhevenheid van de natuur, aldus Kant, is ver-
bonden met de suprematie van de geest. Die wijkt niet voor natuurrampen: ze vréést die wel, 
maar is er niet bang voor. De grootheid van God, die hij hiermee in verband brengt, is juist níet 
verbonden met onze angst voor natuurrampen, maar vereist een stemming van kalme contem-
platie en een volkomen vrij oordeel. Dit is religie, terwijl bijgeloof op angst is gebaseerd. 
 
Uit deze gedachtegang pik ik twee inzichten op: de menselijke geest is mede geopend naar het 
niet-zintuiglijke, naar wat ik zou willen noemen de niet zichtbare onpeilbare diepte van de wer-
kelijkheid. Het tweede is: juist de verbééldingskracht weet hiermee om te gaan. Ze maakt de 
werkelijkheid groter en mooier en doet haar beleven als geschenk en mysterie. Zelfs als ze veel 
projecteert – en dat doet ze! – blijft  dit openen van de werkelijkheid intact. 
Kortom, Kant laat zich niet vangen in het empirisme. 
Maar er is ook een andere zijde: evolutionair-filosofisch moeten we erkennen, dat de menselij-
ke geest (of ziel) een functie is van een door DNA bepaald substraat van het hersenweefsel. Al-
leen gaan hersenwetenschappers te ver, als ze beweren, dat de menselijke geest alléén maar 
hersenfunctie is. Dat is plat materialisme. Er is ook een spirituele hypothese mogelijk: er is 
universeel bewustzijn en dit materialiseert en individualiseert zich in de menselijke hersenen. 
In wetenschappelijk perspectief dient het primaat van de materie of juist van het spirituele een 
open vraag te zijn. Het komt niet aan de wetenschap maar aan de filosofie toe deze vraag genu-
anceerd te formuleren en er mogelijke antwoorden, in de vorm van hypothesen, mee te verbin-
den. 
Of men nu een materiële of spirituele wetenschappelijke visie heeft, feit is, dat de menselijke 
geest het materiële en zintuiglijke transcendeert: hij kan het eeuwige denken en zich onver-
schrokken tonen tegenover z’n eigen tijdelijkheid.  
De betekenis van Kant is voor mij vooral, dat hij hier ruimte voor laat, juist door het terrein van 
de objectieve (natuur)wetenschappen af te bakenen. 
 
 
De lust voorzover verbonden met de voorstelling van een object 
 
Op p.182 en 183 staat dit te lezen: “Maar er kunnen ook direct een gevoel van lust (of onlust) 
en een welgevallen met een waarneming worden verbonden die de voorstelling van het object 
begeleiden en in die waarneming de plaats van het predikaat innemen; zo ontstaat een esthe-
tisch oordeel, dat geen kennisoordeel is.” 
‘Verbonden’ en ‘begeleiden’ zijn naar mijn mening te magere termen. Ik gaf al eerder aan, dat 
de blikrichting van Kant vooral bepaald wordt door de rede en niet door het sociaal-emotionele. 
Daarom worden lust en gevoelens slechts gekoppeld aan een al zeer gedetailleerd uitgewerkt 
denksysteem.  
Mijn blikrichting wordt niet bepaald door de rede, maar door verbondenheid: de mens is, of hij 
wil of niet, fundamenteel verbonden met alles om hem heen. In-der-Welt-sein, aldus Heideg-
ger. Die verbondenheid wordt eerder gevoeld en ervaren dan doordacht of gereflecteerd. De 
rede komt niet op de eerste plaats. Primair zijn gevoelens van lust of onlust, vindt de mens iets 
van hoe hij met het andere of de anderen verbonden is, heeft hij door een oordeel over. Het re-
flectieve bewustzijn hiervan is slechts als het toefje slagroom op de pudding. 
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Om het evolutionair-filosofisch uit te drukken: het willen realiseren van verbondenheid is door 
de oerevolutie in de menselijke genen gebrand, het vermogen om te reflecteren c.q. ethisch te 
handelen is in de evolutie pas vijf voor twaalf ontstaan en nog nauwelijks in het genoom inge-
krast. 
 
 
Kritiek van het teleologisch oordeelsvermogen (vanaf p.267) 
 
Al schrijvend blijkt Kant ook in dit gedeelte van zijn kritiek heel wat begrippen te nuanceren: 
relatieve doelmatigheid, uiterlijke doelmatigheid, innerlijke doelen, natuurdoelen, doeloorzaken 
enzovoort. Waar het op aankomt, is aan te tonen, dat in een teleologisch oordeel niet objectief 
over doelen wordt gesproken maar subjectief, geheel in de stijl van het smaakoordeel.  
Aan p.277 ontlenen we het volgende citaat: “Voor dat laatste (doeloorzaken, red.) hebben we 
niet alleen begrip nodig van een mogelijk doel, maar ook de kennis van het einddoel (scopus 
(oogmerk, doel)) van de natuur, een betrekking van de natuur op iets bovenzintuiglijks, die al 
onze teleologische natuurkennis verre te boven gaat; want de existentie van de natuur zelf moet 
aan gene zijde van de natuur worden gezocht.” 
Het heeft ervan weg, dat Kant niet uitsluit, dat de natuur bedoeld is, maar de natuurweten-
schappen of het kenvermogen kunnen daar geen uitspraken over doen. 
In het Aanhangsel spreekt hij er als volgt over: “Want om dat (bij het natuurdoel terechtkomen 
– red.) te bereiken zou er een andere dan de zintuiglijke aanschouwing nodig zijn, en wel een 
bepaalde kennis van het intelligibele substraat van de natuur, op basis waarvan zelfs de grond 
van het mechanisme van de verschijningen volgens bijzondere wetten zou kunnen worden aan-
gegeven – en dat alles gaat ons vermogen volstrekt te boven (p.318).”  
Enerzijds lijkt Kant te willen zeggen, dat we de natuur-in-zichzelf niet kunnen kennen, omdat 
ons kennisvermogen te beperkt is. We beschikken immers alleen over zintuiglijke indrukken. 
Daarin val ik hem bij op grond van het volgende filosofische argument: om de materie, of de 
natuur, volledig te kennen of te doorgronden zouden we de Hegeliaanse Algeest moeten zijn, 
een spirituele entiteit die ín de materie is en deze ook geheel omvat. Welnu, we zijn mens en 
daarmee slechts een deel van het geheel, ook al zijn we er ‘van nature’ mee verbonden. 
Anderzijds denkt Kant op z’n minst dat het mogelijk is om met het verstand en de rede dieper 
in de natuur door te dringen: hij heeft het bijvoorbeeld over een ‘intelligibel substraat’. Hij 
waagt zelfs de hypothese van een ‘oermoeder’ op grond van het opvallend overeenkomstige in 
veel levende wezens. Het verst lijkt hij mij te gaan in de noot op p.320 en 321: daar maakt hij 
gewag van de hypothese generatio univoca - voortbrenging van het soortgelijke uit het soortge-
lijke – en waagt hij zichzelf aan de hypothese generatio aequivoca, de voortbrenging van iets 
uit iets anders. 
Mijns inziens is hier een eerste vermoeden van evolutie aanwezig! Dat hij daar verder niets 
mee doet, is voor een deel te wijten aan het strenge keurslijf dat hij de toenmalige wetenschap-
pen, de natuurwetenschap voorop, wil aanmeten. Als hij in déze tijd geleefd had, wat een fan-
tastische verbindingen had hij kunnen leggen tussen de harde wetenschappen énerzijds en de 
menswetenschappen ánderzijds! 
 
Met de vraag waar hij zijn Aanhangsel mee begint, wil ik dit essay besluiten: “Hoort die (de 
teleologie – red.) tot de natuurwetenschap (in eigenlijke zin) of tot de theologie?” Het antwoord 
luidt: tot geen van beide. Ze kan alleen een plekje hebben in het reflecterend oordeelsvermogen 
als regulatief principe, passend bij het menselijke verstand. 
Inderdaad, de teleologie, inclusief de vraag ‘Wat is het doel van de natuur?’, is onderwerp van 
reflectie of, liever, van filosofie. De natuurwetenschap kan er geen antwoord op geven. Wel 
draagt ze er indirect toe bij: de filosofie kan niet meer om de evolutietheorie heen. 
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Zelf spreek ik in dat verband het liefst van evolutionaire filosofie. De term is in dit essay al en-
kele malen gevallen. Die geeft mij de legitieme ruimte voor vragen als: waarom is er iets en 
niet veeleer niets? Is evolutie een blind proces? Is de Big Bang toeval of is ze bedoeld? 
Kant neigt naar het laatste: op p.295 geeft hij aan, dat de doelbetrekkingen in de natuur door het 
theïsme in God worden gelegd. De natuurdoelen zouden dan maar op één manier zijn voortge-
bracht, namelijk door een hoogste verstand als oorzaak van de wereld. Hij voegt hieraan toe, 
dat dit enkel een grond is voor het reflecterend en niet voor het bepalend oordeelsvermogen. 
Hij vindt, dat we met het verstand en de rede niets zeker kunnen weten over God en over een 
(laatste) doel van de natuur. Hij vindt het (menselijk) bestaan contingent, getuige dít zinnetje: 
“.....en we zien niet in waarom het bestaan van mensen eigenlijk noodzakelijk is ..... (p.278).” 
Kant is ook voor deze tijd uiterst actueel: hij geeft op zijn manier aan, dat de exacte weten-
schappen geen uitspraken mogen doen over wat hun terrein te buiten gaat, zoals de natuur-op-
zich, het doel van natuur, de ziel, onsterfelijkheid en God. Dat is aan de filosofen. 
 
 
 


