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de ethiek, de esthetica en het recht. Zij herinneren hierbij aan de beladen tijd waarin hij leefde en

schreef en aan de pennen die Kant in beroering bracht. Het boek is een veelzijdige en toegankelijke

interpretatie van het glasheldere denkwerk van een van de grootste filosofen ooit en brengt

kanttekeningen aan bij zijn observaties alsook ten opzichte van de ideeën die in onze tijd over zijn

werk de ronde doen.
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