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DE KLEURRIJKE KANT VAN KANT 
Frans Holtkamp 

 
 
 

INLEIDING 
 

Door het lezen van Pragmatische antropologie leer je Kant op zijn 
kleurrijkst kennen: een man van vlees en bloed, mét mensenken-
nis, die náást zijn drie uiterst abstracte Kritieken ook een héél 
praktisch boek kan schrijven, gekruid met humor en op smaak 
gebracht met tal van anekdotes. 1 
Het Nawoord van Willem Visser, tevens vertaler en verzorger van 
de annotaties, zou als Voorwoord, náást dat van Kant, niet mis-
staan: je zou het vóóraf moeten lezen. Visser verstrekt relevante 
biografische gegevens over Kant en plaatst hem in zijn tijd. Dat 
vergemakkelijkt het lezen van dit boek. Hier volgt wat mij in Vis-

sers Nawoord het meest opgevallen is. 
In de eerste plaats de opmerking dat Kant vérder denkt dan Newton (p. 277). Hij ziet 
het heelal niet als een door God geschapen ‘statisch uurwerk’, maar als een dyna-
misch en procesmatig geheel. Het is vanuit één punt ontstaan, vindt zijn oorsprong in 
gas- en stofwolken, dijt uit en veroudert. Anno 2015 leggen kosmologen uiteraard 
andere accenten, maar met deze zogenaamde theorie van Kant-Laplace scoort de pro-
fessor uit Koningsbergen toch wel een punt. 
Aandoenlijk zijn de overige kosmologische beelden die Kant er volgens Visser op 
nahoudt: meerdere planeten worden bewoond door met rede begiftigde wezens. Op 
planeten dicht bij de zon, Jupiter bijvoorbeeld, kent de materie waaruit deze wezens 
zijn samengesteld een hoge dichtheid. Wezens op planeten ver van de zon, denk aan 
Saturnus, zijn met hun lage materiële dichtheid als engelen. Die van Mercurius heb-
ben een te hoge dichtheid en zijn dan ook in moreel opzicht reddeloos verloren. De 
aarde neemt een middenpositie is: de mensen zijn niet verloren, maar wél voor verbe-
tering vatbaar. Boffen wij even! 
Bij de ‘grote Kant’ treffen we dus speculatief gedachtegoed aan in zijn Pragmatische 
antropologie – dat is hem niet aan te rekenen, want ook hij is een kind van zijn tijd – 
onder andere met betrekking tot ‘vreemde volkeren’ en de man-vrouwverhouding. Ik 
kom er op terug.  
Uit het Nawoord van Visser wil ik het volgende nog voor het voetlicht brengen: An-
thropologie in pragmatischer Hinsicht is samengesteld aan de hand van de colleges 
antropologie die Kant aan de universiteit van 
Koningsbergen geeft van 1773 tot 1796. Het is 
zijn laatste boek en wordt in 1798 uitgegeven. 
De drie vragen waarop zijn Kritieken een theore-
tisch-filosofisch antwoord geven – 1. Wat kan ik 
weten? 2. Wat moet ik doen? 3. Waarop mag ik 
hopen? – klinken erin mee. Ook ‘fragmenten van 
antwoorden’ uit die Kritieken resoneren mee, 
maar minder abstract en dus begrijpelijker. Wie 
nog nooit iets van Kant gelezen heeft, raad ik om 
die reden aan éérst Pragmatische antropologie te 
lezen en dan pas de drie Kritieken. 

 
Immanuel Kant  

 
Koningsbergen,  nu  het Russische  Kaliningrad  
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Pragmatische antropologie probeert een antwoord te geven op een vierde vraag: ‘Wat 
is de mens?’ Daarbij gaat het niet zozeer om de fysiologische kant van dit met rede 
begiftigde wezen, maar om zijn gemoed met alles wat daarbij hoort. 

 
Hoe ga ik nu verder? In mijn essays neem ik meestal een korte 
samenvatting van het te becommentariëren boek op. Deze keer 
niet: Pragmatische antropologie is onmogelijk samen te vat-
ten. Kant laat zijn gedachten gaan over zo goed als alle ver-
schijnselen die volgens hem iets met het gemoed uitstaande 
hebben – de inhoudsopgave spreekt wat dat betreft boekdelen 
– en dat doet hij zeer gedetailleerd. Dus kies ik voor een ande-
re werkwijze: tijdens het lezen van het boek noteer ik wat mij 
opvalt en laat dat uitmonden in hoofdstuk 1 Algemene indruk-
ken. Daaruit haal ik bouwstenen voor het antwoord op de 
vraag ‘Wat is de mens?’. Daarom luidt hoofdstuk 2 Het mens-
beeld van Kant. Tenslotte toets ik dat aan mijn eígen mens-

beeld in het derde en afsluitende hoofdstuk 3 Is de mens voor verbetering vatbaar?  
 
 
 
1. ALGEMENE INDRUKKEN 
 
 
STELLIGHEID 
 
Kant schrijft eigenlijk over het gemoed. Omdat hij deze laatste term niet definieert, 
moet de betekenis ervan uit de context worden gehaald. Pagina 60 geeft een aanwij-
zing, waar Kant het gemoed omschrijft als het ‘vermogen tot gewaarworden en den-
ken’. En mogelijk omdat hij de ‘filosoof van het verstand en de rede’ is, beslaat het 
Het kenvermogen – boek 1 van deel 1 – maar liefst de eerste helft van Pragmatische 
antropologie.  
Het gemoed lijkt meer te omvatten dan ons moderne begrip ‘psyche’, omdat hij de 
zintuigen er eveneens toe rekent. Naast de vijf bekende – hij behandelt die uitgebreid 
in zijn boek – is er volgens Kant ook nog een innerlijk zintuig via welk ‘de mens zich 
innerlijk gewaarwordt’. Het orgaan van dat zintuig zou men de ziel kunnen noemen. 
Kennelijk een metafoor, want hij bedoelt er geen in de mens aanwezige bijzondere 
substantie mee. De ziel is niet waar te nemen. 
 
Gemoed is een sleutelterm in Pragmatische antropologie. Het is een begrip dat Kant 
breed invult, getuige de inhoudsopgave. Wát hij erover schrijft, daarin is hij stellig. Er 
is geen spoor van twijfel in wat hij allemaal te berde brengt over de zintuigen, de 
voorstellingen van het bewustzijn, zelfbewustzijn, egoïsme, geheugen, de verbeel-
dingskracht, zwaktes en ziektes van de ziel, lust en onlust, temperament, karakter, 
volkskarakter, de vrouw enzovoort. Er is zelfs zékerheid over wat onzeker is: ‘Wie 
natuurlijke oorzaken overpeinst, wie zich bijvoorbeeld afvraagt waarop het geheugen 
toch berust, kan uitgebreid gaan speculeren (zoals Descartes) over sporen van indruk-
ken die ondergane gewaarwordingen in de hersenen achterlaten, maar hij moet toege-
ven dat hij in dit spel van zijn voorstellingen slechts toeschouwer is en de natuur haar 
gang moet laten gaan, omdat hij de zenuwen en vezels van de hersenen niet kent, en  
 

 
Standbeeld   van  Kant   te  
Kaliningrad  
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ook niet weet hoe hij ze voor zijn voornemens moet hanteren. Al dat theoretisch getob 
daarover is zuiver tijdverlies’ (p. 11). 
 
Kortom, Kant is weinig terughoudend in zijn betoog. Hij gelooft in de verbetering van 
de mens. Pragmatische antropologie wil daarbij de helpende hand bieden. 
 
 
ENCYCLOPEDIE 
 
Alles wat deel uit lijkt te maken van het Kantiaanse gemoed wordt benoemd. Bij elk 
‘gemoedsonderdeel’ schrijft Kant wat het wél en wat het níet is, wat de kenmerken 
ervan zijn en tot welke categorie het hoort. Termen en verschijnselen worden keurig 
in vakjes gestopt, alsof het een overzichtelijke supermarkt betreft. Daardoor krijgt het 
boek een encyclopedisch karakter. Het volgende citaat, ontleend aan pagina 58, moge 
dat illustreren: 
 

Een op later leeftijd doof geworden persoon mist dit middel (gebarentaal – 
red.) voor de omgang met anderen echter zeer. Zoals veel blinden spraakzaam 
zijn, en aan tafel gezellig en vrolijk, kom je maar zelden een dove tegen die in 
gezelschap niet somber, wantrouwend en ontevreden is. Hij ziet in de gelaats-
uitdrukkingen van de disgenoten allerlei tekenen van affect, of ten minste van 
interesse, maar doet tevergeefs zijn best hun betekenis te raden en is dus zelfs 
te midden van het gezelschap gedoemd tot eenzaamheid. 

 
Kortom, blinden zijn spraakzaam en doven wantrouwig. Je vraagt je onwillekeurig af 
waarop deze noties gebaseerd zijn. Betreft het observaties? Ervaringskennis? Alge-
mene opvattingen uit die tijd? 
 
 
ETNISCHE ANTROPOLOGIE  
 
Wat Kant over niet-Europese volkeren opmerkt lijkt eerder anekdotiek dan vrucht van 
gedegen studie. Zijn etnische antropologie bestaat – laat ik het voorzichtig uitdrukken 
– uit een verzameling merkwaardige weetjes waar je op z’n minst een vraagteken bij 
moet zetten. Op pagina 92 lees ik bijvoorbeeld dit: ‘Zo handelt de Caribiër, die ’s och-
tends zijn hangmat verkoopt en ’s avonds beteuterd is omdat hij niet weet waar hij 
moet slapen’. 
De noot op pagina 98 begint als volgt: ‘Volgens Sonnerat hangt de meerderheid der 
Indiërs aan de Malabarkust een zeer geheime orde aan, waarvan het teken (in de vorm 
van een ronde blikken munt) aan een lint direct op de huid wordt gedragen. Dit teken 
noemen ze hun tali. Tijdens hun inwijding wordt hun bij het overreiken van het teken 
een mystiek woord in het oor ingefluisterd, en alleen wanneer ze sterven fluisteren ze 
dit iemand anders in het oor’. 2 
Nog een voorbeeld, met name aan het begin van de noot van Kant over de ‘Palestij-
nen’ – ik denk dat hij ‘joden’ bedoelt – op pagina 117: ‘De onder ons levende Pales-
tijnen hebben als gevolg van hun neiging tot woeker sinds hun ballingschap, wat de 
meerderheid betreft, de niet ongegronde reputatie bedriegers te zijn’. 
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En tenslotte lijkt mij ook dit citaat op pagina 233 illustratief: ‘Zo rennen in Japan 
kleine jongens achter de daar handeldrijvende Hollanders aan en roepen: ‘O, wat een 
grote ogen, o, wat een grote ogen’. De Chinezen vinden het rode haar van veel Euro-
peanen die hun land aandoen afstotelijk en hun blauwe ogen bespottelijk’.  
 
 
SAPPIGE UITSPRAKEN 
 
Pragmatische antropologie is ook een léuk boek. Herhaaldelijk doet Kant uitspraken 
waar ik hartelijk om kan lachen. Deze vind ik één van de mooiste (p. 22 en 23): ‘Veel 
mensen zijn ongelukkig omdat ze niet kunnen abstraheren. Een vrijer zou een goed 
huwelijk kunnen sluiten als hij maar in staat was om een wrat op het gezicht van zijn 
geliefde of een ontbrekende tand niet op te merken’.  
 
 
LEESBAAR 
 
Kant  heeft  een  leesbaar  boek  willen  schrijven:  Pragmatische  antropologie  moet  
‘selbst von der Dame bey der Toilette’ gelezen kunnen worden. Dat is hem gelukt. 
Misschien kan het boek ook óp het toilet dienstbaar zijn en de stoelgang aangenaam 
begeleiden: door elke keer een stukje uit dit boek lezen wordt het beter verteerd dan 
wanneer men het in één keer verslindt. 
 
 
STUKJES THEORIE ALS ZWERFKEIEN 
 
Toch is Kants pragmatische boek doorspekt met theorie. In kleine brokjes heeft hij 
haar verspreid over héél het boek. Het zijn zwerfkeien in een praktische ambiance. 
Als ik dit soort stukjes lees, komen de drie Kritieken weer in beeld. Het verrassende 
is, dat Kant die stukjes theorie in dit boek eenvoudiger verwoordt dan in zijn Kritie-
ken. Een mooi voorbeeld is paragraaf 6 De duidelijkheid en onduidelijkheid van de 
voorstellingen in het bewustzijn op pagina 30 en 31. Hier is niet de filosoof van de 
Kritiek van de zuivere rede maar een docent uit Koningsbergen aan het woord. Hij 
legt onder andere uit: ‘Helderheid is het bewustzijn van je voorstellingen dat volstaat 
voor het maken van een onderscheid tussen het ene voorwerp en andere. Datgene 
evenwel wat de samenvoeging van de voorstellingen helder maakt, heet duidelijk-
heid’. Zo, dat is tenminste klare taal! 
 
 
EEN HANDBOEK MET VOORAL AANDACHT VOOR TAFELETIQUETTE 
 

Pragmatische antropologie heeft het karakter van een hand-
boek voor menselijk gedrag. Kant geeft bijvoorbeeld tips 
voor goede conversatie. Aan sociaal verkeer besteedt hij veel 
aandacht. Hij benadrukt het belang van je in te leven in een 
ander.  
In dit verband is wat hij over maaltijden schrijft illustratief. 
Bekend is, dat hij er zélf veel werk van maakt en elke dag 
mensen aan tafel uitnodigt: ‘Het welbevinden dat nog het 
best lijkt te harmoniëren met de laatste (de deugd – red.) is 

 
Duitse  hongerdoek  van  Jan 
Simons ‘Tafelgemeenschap’  
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het resultaat van een goede maaltijd in goed (en indien mogelijk wisselend) gezel-
schap, waarvan Chesterfield zegt dat het aantal leden niet kleiner mag zijn dan dat 
van de gratiën (drie), en niet groter van het aantal muzen (negen)’ (p.206). 3 Samen de 
maaltijd gebruiken betekent dat je in een ontspannen en ongedwongen ambiance met 
elkaar van gedachten kunt wisselen over van alles en nog wat. Het uitwisselen van 
gedachten staat bij Kant hoog in het vaandel, omdat anderen je soms op zaken attent 
maken die je als geïsoleerde denker ó zo gemakkelijk over het hoofd ziet. Onderons-
jes aan tafel zijn dan ook uit den boze: ‘Conversatie moet altijd gepaard gaan met 
cultuur, waarbij er steeds één persoon is die met allen praat (niet alleen met zijn 
buurman); daarom zijn de zogenaamde feestbanketten (drank en voedsel) volkomen 
smakeloos’ (p.207). En dus duldt Kant geen stoorzenders tijdens de maaltijd, want: 
‘Tafelmuziek, bij een feestmaal van gewichtige heren bijvoorbeeld, is het meest sma-
keloze onding dat het zwelgersgilde ooit heeft uitgevonden’ (p.209/210). 
En mag er gedronken worden aan tafel? Jawel, maar met mate, want genotsmiddelen 
en alle andere zaken die een goede conversatie in de weg staan moeten vermeden 
worden: ‘Elke woordenloze roes, dat wil zeggen, de roes die het sociale verkeer en de 
uitwisseling van gedachten niet verlevendigt, heeft iets schandelijks’ (p. 71).  
Aan de Kantiaanse tafel vloeit ongetwijfeld wijn: ‘Wijn werkt meer opwekkend, bier 
is wat voedzamer en verzadigt net als voedsel, en beide dienen het sociale drinken. 
Het verschil tussen beide is dat een drinkgelag met bier meer dromerig en gesloten is, 
vaak ook wat onbeschaafd, terwijl dat met wijn vrolijk is, lawaaierig en met veel ge-
babbel en esprit’ (p. 71). 
 
 
MAN-VROUWBEELD 
 
Wat betreft zijn visie op de man-vrouwverhouding, is Kant een kind van zijn tijd: de 
man, het ‘sterke geslacht’, is de baas en de vrouw, het ‘zwakke geslacht’, moet volg-
zaam zijn. Hij biedt bescherming, zij huiselijkheid.  
In de onbeschaafde natuurlijke toestand is dít nog het beeld: ‘De vrouw is een huis-
dier. De man loopt met zijn wapens voorop en de vrouw volgt hem met zijn huisraad 
als bagage’ (p.239). Maar inmiddels heeft de natuur in haar wijsheid een cultuur laten 
ontstaan waarin de vrouw aan haar man gewaagd is: ‘De man houdt huisvrede en on-
derwerpt zich graag aan het regime van de vrouw, om 
maar niet bij zijn zaken gehinderd te worden. De vrouw 
is niet wars van huiselijke oorlog, die ze voert met haar 
tong, met welk doel de natuur haar praatlustig heeft ge-
maakt en begiftigd met een affectvolle welbespraakt-
heid, die de man ontwapent’ (p.239). 
Ook de gelaatstrekken doen mee aan het subtiele spel 
van de machtsverhoudingen tussen man en vrouw:  
 

Het doet geen afbreuk aan een man, zelfs niet naar het oordeel der vrouwen, 
wanneer zijn gezicht door huidskleur of pokputten mismaakt en ongunstig 
geworden is, want zolang er goedmoedigheid uit zijn ogen straalt, en zijn blik 
de vastberadenheid uitdrukt van het bewustzijn van zijn kracht, in combinatie 
met innerlijke rust, zal hij altijd geliefd en beminnenswaard zijn, en algemeen 
als zodanig worden beschouwd (p.234). 
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De vrouw is mondig wat het huishouden betreft en sommige mannen vinden dat pri-
ma: ‘Geleerden laten zich ten aanzien van de huishouding gewoonlijk graag door hun 
vrouwen onmondig houden. Een onder zijn boeken begraven geleerde antwoordde op 
het geschreeuw van een dienaar dat zijn kamer in brand stond: ‘Je weet toch dat mijn 
vrouw over die dingen gaat’ (p. 121). 
 
Linksom of rechtsom, per slot van rekening is Kant ervan overtuigd dat de vrouw op 
grond haar natuur in burgerlijke zin onmondig is. Vrouwenkiesrecht is nog lang niet 
in zicht en feminisme is een woord dat nog uitgevonden moet worden!  
 
 
LUST EN ONLUST 
 
In boek 2 Het gevoel van lust en onlust van deel 1 begint Kant met de Indeling van 
wat hij achtereenvolgens aan de orde gaat stellen. Daaruit alléén al blijkt dat hij lust 
en onlust als zéér basaal beschouwt. Hij laat zelfs de term intellectuele lust vallen. De 
mens mijdt van nature onlust, smart en pijn. Daardoor blijft hij in beweging, meent 
Kant: ‘Smart is de prikkel tot activiteit en pas daarin voelen we dat we leven. Zonder 
smart zou er een levenloze toestand intreden (p.149) ….. Absolute tevredenheid in dit 
leven zou een dadenloze rust inhouden en stilstand van de drijfveren, of een afstom-
ping van de gewaarwordingen en de daarmee samenhangende activiteit’ (p.153). 
Kortom, onlust blijkt antropologisch zinvol.  
 
 
GODSDIENST IS MORAAL  
 
Kant noemt moraal het wezen van religie. Hij heeft kennelijk geen oog voor wat 
godsdienst nog méér is. Zijn religiebegrip is reductionistisch. Ik kom erop terug. 
 
 
KAN ER NOG GELACHEN WORDEN MET KANT? 
 
Tot slot van dit hoofdstuk moet er maar eens gelachen worden. Laat ik met een ste-
reotiep citaat beginnen, dat tevens mooi aansluit bij de al eerder behandelde man-
vrouwverhouding: 
 

Lachen is mannelijk, huilen daarentegen vrouwelijk (bij een man verwijfd). 
Alleen de toestand waarin tranen opwellen, en wel bij de grootmoedig maar 
machteloze deelname aan het lijden van anderen, kan de man worden verge-
ven; in zijn ogen glanzen tranen, maar hij laat ze niet vloeien, hij begeleidt ze 
al helemaal niet met snikken en vermijdt zo weerzinwekkende muziek 
(p.178/179). 

 
En dan nú de lach die mag: 
 

Kinderen, en dan vooral meisjes, moeten vroeg leren vrijmoedig en onge-
dwongen te lachen, want de daarbij optredende opklaring van de gelaatstrek-
ken drukt geleidelijk haar stempel op hun innerlijk en legt de grondslag voor 
een dispositie tot vrolijkheid, vriendelijkheid en gemak in de omgang, die al  
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vroegtijdig voorbereidt tot de deugd van de welwillendheid, of benadering 
daarvan (p.190). 

  
 
 
2. HET MENSBEELD VAN KANT 
 
Het duurt even voordat ik in de gaten heb, waarom de opbouw van Pragmatische an-
tropologie ís zoals die is: eerst honderdveertig bladzijden over het kenvermogen, 
daarna ruim vijfentwintig pagina’s over lust en onlust, bijna veertig over het ver-
mogen tot begeren – als Darwinist zou ik lust, onlust en begeren als de meest basale 
drijfveren van de mens in dit boek vooropgeplaatst hebben –  en tenslotte de antropo-
logische karakteristiek. Ik meen dat het als volgt zit: Kant put zich eerst uit in het bij-
eenbrengen van zoveel mogelijk ervaringsgegevens om dán pas conclusies te trekken 
en de mens te ‘definiëren’. Heel zijn verhandeling culmineert in de laatste paragraaf 
van het boek: E Het karakter van de soort (p.260 en volgende). Liever had hij voor 
zijn ‘definitie’ de mens met de redelijke wezens op de andere planeten vergeleken om 
tot een nóg scherpere omschrijving te komen, maar die wezens kennen we niet. Kant 
zal zich tot de aarde moeten beperken. Dus, schrijft hij, onderscheidt de mens zich 
van andere aardbewoners – lees: de dieren – op drie niveaus: het technische, pragma-
tische en morele. Wat betreft het technische niveau: de hand, vingers en vingertoppen 
van de mens spreken boekdelen over wat typisch antropologisch is. Op pragmatisch 
niveau heeft de mens cultuur voortgebracht en wat het morele betreft heeft hij van 
nature besef van recht en onrecht. Er is veel veinzerij, misleiding en leugen in de ma-
nier waarop mensen met elkaar omgaan – hier lijkt Kants cultuurbegrip op dat van 
Rousseau – maar tóch heeft de mens daar een, zij het vaak afkeurend, oordeel over.  
Dan volgt de slotalinea waarmee Kant dit boek en al zijn opmerkingen over de mens 
niet treffender had kunnen samenvatten:  
 

Toch is het juist dit afkeurende oordeel dat een morele aanleg verraadt, de 
aangeboren eis van de rede de genoemde neiging te weerstaan, zodat we de 
menselijke soort niet als kwaad hoeven voor te stellen, maar als een geslacht 
mogen zien van redelijke wezens dat zich voortdurend vanuit het kwade met 
grote hindernissen naar het goede omhoogwerkt. De wil is daarbij in het alge-
meen goed, maar het volbrengen wordt bemoeilijkt doordat het bereiken van 
het doel niet van de vrije instemming van de individuen kan worden verwacht, 
maar enkel en alleen van een voortgaande organisatie van de wereldburgers 
binnen de soort en omwille van de soort, als een kosmopolitisch verbonden 
systeem (p.275/276). 

 
Goed, dit is Kants ‘definitie’ van de mens, maar vind ik ook dat dit zijn mensbeeld is? 
Grotendeels, maar niet helemaal. Er is ook zoiets als een impliciet mensbeeld. Dit 
wordt in de tekst niet uitgesproken, maar is er ‘verborgen’ in aanwezig. Zes bouwste-
nen, ontleend aan het vorige hoofdstuk, zijn mijns inziens constitutief voor Kants 
mensbeeld. 
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VERSTAND EN REDE HOOG TE PAARD 
 
Zitten verstand en rede bij Kant hoog te paard? Jawel, maar de zintuigen zijn nét zo 
hard nodig: zonder de zintuigen is geen kennis mogelijk. Verstand en rede hebben de 
indrukken en hun gewaarwordingen die zij in het gemoed achterlaten nodig als te be-
werken ‘grondstof’. Niet voor niets komen de zintuigen in het boek uitgebreid aan 
bod. 
Maar het primaat ligt toch bij het verstand en de rede. Kant is optimistisch over de 
kracht ervan: zo rond je veertigste kun je voor jezelf vaststellen met wat voor karakter 
je verder wil. Hij maakt zelf zo’n omslag in zijn leven mee. De eerste veertig jaar 
neemt hij het ervan en besluit zo maar op een dag met een ijzeren discipline verder te 
gaan en veel intellectuele arbeid te verrichten. Vooral dit laatste werkt door in het 
beeld dat velen van hem hebben: een uiterst saaie kamergeleerde op wiens tijdsinde-
ling je klok gelijk kunt zetten. 

Hoewel alles in het menselijk ‘kennisapparaat’ mee-
telt, is de rede de eigenlijke machthebber. Daarbij 
past een uitspraak als deze op pagina 17: ‘De mens 
kan zich zijn ik voorstellen, en dat verheft hem on-
eindig hoog boven alle andere op aarde levende we-
zens. Dit maakt hem tot een persoon, en dankzij de 
eenheid van het bewustzijn, bij alle veranderingen 
die hem kunnen overkomen, tot een en dezelfde per-
soon, dat wil zeggen een wezen dat qua rang en 
waardigheid volledig verschilt van dingen, waartoe 
ook de redeloze dieren behoren, waarmee men kan 
doen en laten wat men maar wil’. Hij zegt dus vier-

kant: dieren zijn dingen, de mens is een persoon. Het valt me overigens op, dat hij op 
veel plaatsen in het boek waar dieren en mensen samen ter sprake komen deze in één 
adem noemt. Een voorbeeld op pagina 55: ‘Zo komt het dat de weerzin, de prikkel om 
zich van het geconsumeerde te ontdoen via de kortste weg, namelijk de slokdarm 
(overgeven), de mens gegeven is als een zo sterke vitale gewaarwording, omdat deze 
opname in het inwendige voor het dier gevaarlijk kan zijn’. 
De mens is dus met rede begiftigd. Heerlijk, zo’n geschenk. Maar dóe er ook iets mee, 
vindt Kant. Op pagina 145 schrijft hij: 
 

Voor de klasse der denkers kunnen we de volgende maximes als onwrikbare 
geboden geven (die al eerder genoemd werden als leidraad naar de waarheid): 
(1) Zelf denken. 
(2) Zich bij de omgang met mensen kunnen verplaatsen in de positie van ieder 

ander. 
(3) Altijd in overeenstemming met jezelf denken. 

 
Verstand en rede vermogen veel: men kan ermee tot heldere en duidelijke kennis ko-
men. Je kunt ze zo inzetten, dat je evenwichtig leeft en maat houdt met genietingen. 
Kant adviseert dit laatste langzaam maar zeker op te bouwen: 
 

Jongeman! Ontzeg je de bevrediging van amusement, zwelgerij, de liefde en 
dergelijke. Dit niet met het stoïcijnse oogmerk om je helemaal van haar te 
ontdoen, maar met de fijnzinnige epicurische bedoeling om een steeds toene-
mend genot in het vooruitzicht te hebben (p. 65). 
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Wat ik vooral in Kant waardeer, is dat hij ook de grénzen van majesteit ‘de Rede’ 
aangeeft: we dénken met de hersenen maar de ‘vezels en zenuwen ervan kennen we 
niet’. Onze zintuigen ontvangen indrukken van de dingen, maar het Ding-an-sich zul-
len we nooit doorgronden. De oorsprong van de verschijnselen kennen we evenmin, 
zoals hij aan het eind van de noot op pagina 81 opmerkt: 
 

 
 
(…) Nee, het lijkt er eerder op dat enkel en alleen door middel van voortplan-
ting uit de materie van onze aardbol organische schepsels kunnen ontstaan, 
waarvoor dus de twee geslachten zijn geschapen. – In welke duisternis ver-
dwaalt de menselijke rede als ze hiervan de oorsprong wil doorgronden, of er 
alleen maar naar wil raden? 

 
 
Zelfs in eígen huis, ons gemoed, is de heerschappij van ‘koning Verstand’ beperkt: 
 

Anderzijds vormen we ook vaak genoeg zelf het spel van duistere voorstellin-
gen, die niet willen verdwijnen, ook al laat het verstand zijn licht erop schij-
nen. Het is voor een stervende vaak heel belangrijk om een schaduwrijk graf 
te krijgen onder een boom, in het veld of in droge grond, hoewel hij in het eer-
ste geval geen reden heeft om op een fraai uitzicht te hopen en in het laatste 
niet hoeft te vrezen voor verkoudheid als gevolg van de vochtigheid (p. 29). 

 
Zelfs civilisatie stelt doorgaans weinig voor – de invloed van Rousseau is duidelijk 
voelbaar! – en is slechts geveinsd gedrag: 
 

Voor alle mensen geldt: hoe geciviliseerder, hoe meer acteur ze zijn. Ze wek-
ken de schijn van toegenegenheid, van respect jegens anderen, van ingetogen-
heid, van onbaatzuchtigheid, maar zonder daardoor iemand te bedriegen, om-
dat iedereen begrijpt dat het niet van harte gemeend is. En het is ook zeer goed 
dat het zo in de wereld toegaat. Omdat de mensen die rol spelen worden im-
mers uiteindelijk de deugden, waarvan ze alleen de schijn geruime tijd hebben 
opgehouden, allengs ook werkelijk gewekt, en gaan deugden over in gezind-
heid (p. 47 en 48). 

 
Van het veinzen van beschaving via deugden naar gezindheden: heerlijk te weten dat 
een deugdzaam leven met veinzen kan beginnen! 
 
 
ONGEBREIDELDE FANTASIE TABOE 
 
Verstand en rede maken gebruik van de verbeeldingskracht die de gewaarwordingen 
omzet in voorstellingen. Maar Kant waardeert alleen verbeelding die tot kennis bij-
draagt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het genie: ‘Het eigenlijke domein van het 
genie is dat van de verbeeldingskracht, omdat die scheppend is en minder dan andere 
vermogens onderworpen is aan de dwang van regels, waardoor de originaliteit veel 
meer vrij spel heeft’ (p. 140). Maar verbeeldingskracht als vrije fantasie – Kant ge-
bruikt daarvoor de term dichten – wordt in Pragmatische antropologie niet gewaar-
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deerd. Hij geeft de volgende praktische tip: ‘Het is daarom een tot de psychologische 
hygiëne behorende, zeer nuttige regel om door vroeg naar bed te gaan en ook weer 
vroeg op te staan de verbeeldingskracht te beteugelen’ (p. 84/85). 
 
 
DE MENS: EEN SOCIAAL WEZEN 
 
Sociaal verkeer tussen mensen vindt Kant belangrijk. Converseren kan een prettig 
tijdverdrijf zijn, maar is voor de kennisvorming ook noodzakelijk omdat men zijn 
ideeën en overtuigingen juist moet toetsen aan die van anderen. Tafelgemeenschap 
(zie het vorige hoofdstuk) is daarvoor een uitstekende ambiance.  
 
 
TWEE SOORTEN MENSEN 
 
Aan het sociale verkeer – ik schreef dit al eerder – nemen  twee duidelijk afgebakende 
soorten mensen deel: mannen en vrouwen. Wij weten inmiddels dat de man-vrouw-
verhouding veel genuanceerder ligt. Maar voor Kant en zijn tijd zijn de beide seksen 
en hun definiëring nog een onwrikbaar vast gegeven. 
 
 
ER IS MAAR EEN WERELD 
 
De mens leeft in één werkelijkheid. Een werkelijkheid áchter de werkelijkheid, een 
metafysische, speelt in het denkwerk van Kant nauwelijks een rol. God en onsterfe-
lijkheid zijn regulatieve ideeën, niet meer en niet minder. Het volgende citaat over 
dromen – Kant gaat uitgebreid op dat verschijnsel in – illustreert prachtig die down-
to-earthhouding: ‘We mogen alleen de droomgeschiedenissen niet beschouwen als 
openbaringen uit een onzichtbare wereld’ (p. 78). 
 
 
GODSDIENST IS MORAAL 
 
‘Het wezen van religie is moraal, meent Kant’, schreef ik in het vorige hoofdstuk. De 
godsdienstige mens is vooral een moreel handelende mens. Alsof het bij godsdiensten 
alleen om de categorische imperatief gaat met God als regulatief idee. Maar wie het 
verschijnsel godsdienst bestudeert weet, dat gelovigen zich in de eerste plaats verbon-
den voelen met Iets of Iemand en dat vaak als een persoonlijke relatie beleven. Die 
relatie is primair, het morele handelen zeker niet onbelangrijk, maar wél secundair.  
 
 
HET MENSBEELD VAN KANT KORT SAMENGEVAT 
 
Met mensbeeld van Kant komt uiteindelijk op het volgende neer: de mens is een met 
rede begiftigd wezen. Daarmee verheft hij zich substantieel boven de dieren. Hij is 
niet uitsluitend speelbal van zijn instincten en driften, want hij kan dankzij de rede 
zijn eigen leven vormgeven. Daarvoor is kennis nodig, vooral mensenkennis. Die 
verkrijg je door je verbeeldingsvermogen niet de vrije teugels te geven, door goed 
naar het gedrag van medemensen te kijken en door je meningen aan die van anderen 
te toetsen. De ideale mens is vooral een morele mens die zichzelf wil verbeteren. 
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Maar de weg omhoog vergt veel inspanning, want het kwaad is een reële hindernis. 
De mens speelt dit niet in zijn uppie klaar: hij heeft de ondersteuning van samenle-
ving, staat en wetgeving nodig. Als individu is de ideale mens matig en evenwichtig, 
staat met beide benen op de grond en laat zich niet in met bijgeloof en occulte praktij-
ken. 
 
 
3. IS DE MENS VOOR VERBETERING VATBAAR? 
 
Kant zou deze vraag bevestigend beantwoorden. Daarin kan ik hem 
niet helemaal volgen: mijn scepsis is te groot. ‘Hoe kan hij zo opti-
mistisch zijn over wat verstand en rede vermogen?’ vraag ik mij af. 
Ik zie twee historische redenen.  
In de eerste plaats schrijft hij het boek in 1798. Europa is door Na-
poleon nog niet in een slagveld  veranderd. Wij weten nú dat hij in 
1799 een staatsgreep pleegt, door zelfbenoeming eerste consul 
wordt en zichzelf vijf jaar later tot keizer van Frankrijk kroont. 
Maar op dat moment is Kant net overleden. Diens werkzame leven 
speelt zich dus af in de tweede helft van de achttiende eeuw, een 
eeuw die gekenmerkt wordt door relatief weinig oorlogen, een 
enorme vlucht van de wetenschap, de opkomst van allerlei ‘studie-
genootschappen’ en een door velen gedeeld geloof in de vooruitgang van de mens-
heid. Daarbij past het optimisme dat de mens zichzelf kan verbeteren mits hij zijn 
verstand en rede goed gebruikt. 
In de tweede plaats lijkt Kant verstand en rede vooral te zien als op zichzelf staande 
grootheden. Weliswaar beschrijft hij tot in detail hoe de zintuigen en het verstand 
samenwerken, waarbij het gemoed veel weg heeft van een ‘werkplaats’ waarin zin-
tuiglijke indrukken tot gewaarwordingen en vervolgens voorstellingen omgesmeed 
worden en het verstand deze tot kennis bewerkt, maar het geheel wordt gedacht als 
een uurwerk waarin talloze radertjes braaf hun rondjes draaien. Onwillekeurig moet ik 
aan Newton denken die het heelal eveneens als een keurig geordend raderwerk ziet. 
Het verstand bij Kant lijkt op zichzelf te kunnen besluiten: ‘Zo, nu ga ik de rest van 
mijn leven met een ander karakter verder’. ‘Is het dan nog het verstand of is het eerder 
de wil die dat beluit neemt?’ vraag ik me daarbij af. ‘En die wil? Wat is dat voor een 
vermogen? Bestáát die eigenlijk wel? Zo ja, hoé onafhankelijk is die dan van basale 
drijfveren en emoties?’ Het valt me overigens op, dat Kant weinig over de wil schrijft. 
 
Anno 2015 weten we beter: de menselijke geest – die term gebruik ik liever dan het 
woord verstand of rede – is niet los verkrijgbaar. Hij is verweven met alles wat we tot 
het gemoed – ik houd deze term van Kant gemakshalve maar even aan – rekenen. Het 
gemoed is geen uurwerk maar een weefsel. Driften, emoties, wil, verstand en rede zijn 
als schering- en inslagdraden met elkaar verweven. Als één van hen kracht uitoefent 
op het geheel, dan trekt het de andere draden mee en verandert het patroon. 
 
De menselijke geest wordt gekenmerkt door grandeur én misère. De geschiedenis en 
mijn eigen levenservaring hebben deze overtuiging in mij doen rijpen.  
Eerst die grandeur. De menselijke geest fascineert me. Ik besef dat de werking van de 
geest geheel afhankelijk is van het materiële substraat dat we hersenen noemen, maar 
tóch is hij in staat zichzelf te transcenderen. Juist dát fascineert mij! We reflecteren, 
kunnen onszelf ‘op afstand beschouwen’ en zijn in staat de diepte van de werkelijk-

 
Ingres, Napoleon 
op zijn troon  
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heid te ‘peilen’. Wat we niet kennen en mogelijk nooit zullen kennen kunnen we wel 
dénken: God, onsterfelijkheid en kosmos. Want de menselijke geest betekent niet al-
leen helder denken, onderscheiden en begrijpen, maar ook verbeelden. De menselijke 
verbeeldingskracht heb ik hoog zitten. Zij is de vrije ruimte van de menselijke geest. 
De geschiedenis brengt voortdurend genieën voort die uitzonderlijke dingen preste-
ren: kunstenaars, uitvinders, bestuurders, wetenschappers enzovoort. Evenzovele be-
wijzen dat de menselijke geest tot héél wat in staat is. In Kants tijd werden opmerke-
lijk veel muzikale meesterwerken geschapen en tot klinken gebracht: wat zou hij daar 
overigens van gehoord hebben? 
Maar, voeg ik er aan toe, genieën zijn uitzonderingen. De mensheid als geheel is verre 
van geniaal. Daarmee kom ik bij de misère. Ik bedoel er geen échte ellende mee, maar 
het massaal ontbreken van het bovengemiddelde, geniale en sublieme. De verweven-
heid van de menselijke geest met heel het gemoed ondervindt de ‘zwaartekracht’ van 
de drang tot zelfbehoud, andere driften, emoties en ervaringen die ik in mijn leven 
opdoe. Het blote feit dat mijn geest inziet, dat altruïsme een betere samenleving ople-
vert, maakt mij nog niet tot altruïst. Ik zou graag willen, dat Norbert Elias met zijn 
civilisatietheorie gelijk heeft, maar hij en anderen die zo denken kunnen voor mij niet 
hard maken, dat we stapje voor stapje beschááfder zijn geworden dan de homo erectus 
die groepsgewijs over de savanne zwierf: áls er al sprake is van menselijke vooruit-
gang, dán mondjesmaat en met heel veel vallen en opstaan. Voor mij tellen de hinder-
nissen op de weg naar omhoog en het moeizame proces van vallen en opstaan zwaar-
der dan voor Kant.   
Ik herhaal de vraag: ‘Is de mens voor verbetering vatbaar?’ Mijn antwoord luidt: 
‘Mogelijk’. 
 
Rijswijk, 
02-04-2015 
 
 
 

P.s. 
Willem Visser heeft, voorzover bekend, inmiddels vier boeken 
van Kant vertaald, geannoteerd en van toelichting voorzien: de 
drie Kritieken en Pragmatische antropologie. Hij heeft dat 
voortreffelijk gedaan! De uitgaven zélf zijn juweeltjes van 
vormgeving. Bladspiegel en lettertype nodigen uit tot lezen. 
Hulde aan de vertaler en uitgever Boom. Ik zie uit naar het 
volgende boek!  
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