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Inleiding 
In de ethische theorievorming is de klassieke tegenstelling doorgaans die tussen de filosofen Aristoteles 
en Kant. Hun beider ogenschijnlijk hemelsbreed verschillende opvattingen over wat moraalfilosofie als 
onderwerp behoort te hebben wordt door menigeen onverenigbaar gevonden.1 In dit essay zal gepoogd 
worden deze uitgesproken twijfel in een ander daglicht te plaatsen. Er zal worden gesteld dat de 
tegenstelling tussen Kant en Aristoteles, die al zo lang in de ethiek wordt volgehouden, een gevolg is 
van de veronachtzaming van de verschillende bedoelingen die beide filosofen in hun geschriften over 
het menselijke handelen hebben. De twee werken die in dit essay als referenties van Aristoteles en Kant 
worden gebruikt zijn respectievelijk De nichomachische ethiek en Grondslagen van de ethiek.2  
 Nadat beide werken zijn samengevat zullen de twee denkers met elkaar worden vergeleken. Met 
behulp van deze beschouwingen over Aristoteles en Kant zal de volgende stelling worden uitgewerkt. 
Hun beschouwingen die met elkaar doorgaans worden vergeleken zijn van een ander type: Aristoteles is 
beroemd geworden door een visie waarin de wijze waarop een gelukkig leven geleid kan worden 
centraal staat, met andere woorden een ethiek, terwijl Kant altijd gezien wordt in het licht van zijn 
moraalfilosofie waarin hij op zoek gaat naar het hoogste principe van de menselijke moraal, welke hij 
daarna probeert te rechtvaardigen. Kant vindt zo op een puur formele wijze een algemene wet die als 
toetssteen moet dienen om het maatschappelijke verkeer te ordenen en te regelen. Deze wet biedt geen 
enkel soelaas om individueel geluk te bereiken, een doel waar Aristoteles zich om bekommert. Om die 
toestand te realiseren volstaan formele regels en principes in geen geval, maar komt het aan om op een 
adequate manier de inhoudelijke uniciteit van situaties, waarin een mens terechtkomt, te interpreteren, 
in een mate die overeenkomt met het persoonlijke geluksstreven. De theorieën van Aristoteles en Kant, 
die hieronder besproken worden, hebben aldus een verschillende opzet en houden zich met twee 
verschillende menselijke gebieden bezig, waardoor zij niet zo maar met elkaar vergeleken kunnen 
worden. Aristoteles heeft een ethiek over individueel geluk ontworpen, Kant een moraal over algemene 
rechtvaardigheid. 
 
Aristoteles over ethiek 
Het natuurbegrip en de ethiek van Aristoteles zijn nauw met elkaar verbonden. Volgens de Griekse 
wijsgeer is de essentie van de wereld in de levende natuur te vinden, waarin alles een bestemming 
(telos) heeft waarnaar een verlangen is.3 Deze beweging naar het doel toe is het leven zelf. Het goede 
leven van de mens bestaat uit een actief zielsleven op een zo volledig en uitnemend mogelijke manier.4 
De mens is hiertoe als geen ander wezen in staat, omdat hij beschikt over rationaliteit die onmisbaar is 
om zijn conceptie van het goede leven na te streven. Doch het streven naar geluk en het goede is slechts 
een algemene beschrijving van de richting van het menselijke leven. De essentie ligt namelijk in elk 
individu afzonderlijk: hoewel elk mens weliswaar een verlangen heeft naar het goede, verwerkelijkt hij 
het op zijn eigen manier.  
 De persoon die zich door middel van deugdelijke handelingen een compleet en duurzaam leven 
aanmeet, wordt door Aristoteles een praktisch wijze genoemd. Door middel van praktische 
overwegingen van zijn mogelijkheden, in combinatie met een inzicht van zijn verlangen naar wat hem 
gelukkig maakt, bereikt hij deze staat (eudæmonia).5 Hoewel de potentie voor zijn persoonlijke 
vervolmaking en uitmuntendheid is aangereikt door de natuur, krijgt zij pas haar specifieke uitdrukking 
door oefening en herhaling van deugdelijke handelingen. Aristoteles bindt aan de verkrijging van 
deugdzaamheid drie voorwaarden: deugd moet vanuit een vastberaden karakter ontstaan, dat wil zeggen 
dat de wijze op een juiste manier met zijn aan de situatie verbonden emoties moet omgaan; deugd moet 
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met een vrije wil gekozen worden om zichzelf; en deugd moet ontstaan met kennis van de situatie. Het 
voldoen aan deze voorwaarden om deugdzaam te zijn vormt het cruciale verschil tussen de wijze die 
deugdelijk handelt volgens deze drie voorwaarden en een persoon die dezelfde handelingen als de wijze 
verricht, maar niet zoals de wijze ze doet; dus met een vrije wil, voldoende kennis en een "vast en 
onveranderlijk karakter".6  
 Om de deugdzame waarde van een handeling te wegen wordt naar de mate waarin zij het relatieve 
midden heeft gevonden gekeken. Volgens Aristoteles moet de handeling beoordeeld worden door de 
verhouding van de persoon tot de situatie waarin hij verkeert tot uitgangspunt te nemen. De wijze zal 
dus in elke situatie handelen op een manier die geen tekort doet aan de situatie en die niet overmatig 
reactief is.7 Deze middenweg moet zowel blijken uit de interpretatie en de beheersing van de passies als 
uit de mate van de handeling en is in reëel opzicht vrijwel onmogelijk te bereiken.8 Kortom, een 
deugdelijke handeling moet op het juiste tijdstip plaatsvinden, op de juiste voorwerpen betrekking 
hebben, tot de juiste personen gericht zijn, met het juiste motief geschieden en op de juiste manier 
gebeuren. Een persoon die op een of andere manier uit de band springt, wordt door Aristoteles niet 
slecht, fout of zondig genoemd, maar ondeugdelijk. Een persoon, aldus, die geen maat houden kan en 
onervaren, incapabel of gewoon onhandig is.9 
 Samenvattend komt de handelingstheorie van Aristoteles op het volgende neer. De mens streeft naar 
een eudaemonisch leven. Voor ieder mens is dat leven anders ingevuld, maar het wordt in het algemeen 
omschreven met het leiden van een deugdelijk leven en het volgen van een rationeel principe. Vanuit 
het karakter van een mens ontstaan, door beheersing van passies en met kennis zowel van het eigen 
kunnen als van de situatie, door middel van vrijwillige keuze, deugdelijke handelingen, die op een 
gebalanceerde manier worden uitgevoerd. Deze balans kan alleen door de praktische wijze worden 
begrepen en vastgesteld. 
 
Tot zover een globale beschrijving van de handelingstheorie van Aristoteles. Ten behoeve van het 
onderwerp van dit essay, namelijk, het ontkrachten van het gewoonlijk breed uitgemeten verschil tussen 
de ethieken van Aristoteles en Kant, zal nu dieper worden ingegaan op allerlei wisselwerkingen tussen 
de drie hoedanigheden van de ziel. Deze verheldering lijkt inderdaad te baten voor de vergelijking 
tussen Kant en Aristoteles, daar Kant in de Voorrede zonder enig probleem de klassieke driedeling in de 
Griekse filosofie handhaaft, waar reeds expliciet werd uitgegaan van het fundamentele verschil tussen 
'algemeen en bijzonder', tussen 'formeel en materieel'. Met dit dualisme in het achterhoofd kan een 
verdieping van Aristoteles' ethiek, met in het bijzonder zijn conceptie van de ziel, tot meer duidelijkheid 
in zijn opvatting over ethiek en moraal leiden. 
 De ziel is volgens Aristoteles conceptueel te verdelen in een irrationeel en een rationeel gedeelte, 
welke beiden in tweëen zijn verdeeld.10 Het irrationele gedeelte van de ziel heeft een voedende en een 
strevende aard. Het voedende van de ziel heeft de mens gemeen met de planten en brengt leven voort, 
maar heeft voor de rest niets van doen met het leiden van een deugdelijk en gelukkig leven, dus met 
ethiek. Het strevende van de ziel is het gebied van allerhande ervaringen die de mens gemeen heeft met 
de dieren en vormt wel een (cruciaal) bestanddeel van een gelukkig leven - Aristoteles ziet niet alleen 
emoties en passies als voorbeelden van de strevende aard van de ziel, maar ook zintuiglijke 
waarnemingen, hetgeen opmerkelijk te noemen valt, want Aristoteles is eigenlijk niet geïnteresseerd in 
zintuiglijke waarneming; hij acht het geen vermogen, maar een passie, omdat het noch aanspraak kan 
maken op waarheid, dat is, op algemeenheid, iets dat bij ieder mens hetzelfde is, noch geschikt is om 
iemands essentiële identiteit vast te stellen, hetgeen nodig is om deugdzaam te zijn.11 Het rationele 
gedeelte van de ziel, ten slotte, heeft een praktische aard12 en een contemplatieve aard. Hier wordt later 
op teruggekomen.  
 Welke relatie hebben de verschillende vermogens van de mens, die in de ziel 'huizen', nu met een 
gelukkig leven? Het antwoord hierop geeft eveneens de gelegenheid om meer inzicht te krijgen hoe de 
oefening in en verkrijging van deugd in zijn werk gaat in een bepaalde situatie. Aristoteles meent dat in 
eerste instantie een situatie gevoelens oproept die als prettig of minder prettig worden ervaren en noemt 
ze passies of sensaties.13 Deze passies zijn ruw en ongepolijst, maar kunnen bij de mens door middel 
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van het karakter in verbinding worden gesteld met het strevende gedeelte.14 Het karakter zorgt voor 
beweging en het begin van deugdvorming en is erg belangrijk in de ethiek van Aristoteles. Met het 
karakter namelijk kan het strevende gedeelte van de ziel worden begrepen, zodat inzicht in het 
persoonlijke telos verkregen kan worden, kortom. Om dit telos te verwezenlijken dient het rationele deel 
van de ziel aangesproken te worden, welke verbinding het karakter legt - daarmee zijn bijzondere 
brugfunctie onderstrepend. De mens onderscheidt zich met dit rationele vermogen van de dierenwereld 
en kan hiermee bepalen welke middelen in de werkelijkheid een concretisering kunnen vormen voor het 
niet te omschrijven streven naar een gelukkig leven. Daarom spreekt Aristoteles van een streven dat de 
ratio volgt: het kan niet rationeel zijn, maar alleen naar zijn advies luisteren en het eventueel opvolgen.15 
De mens heeft derhalve zowel het strevende als het rationele nodig: het strevende om het levensdoel 
naar geluk te vatten en ernaar te streven, het rationele om het terrein van de vele concrete 
mogelijkheden af te gaan, op zoek naar die middelen die bijdragen aan het individuele geluk. 
 Aristoteles noemt de verschillende karaktertoestanden van de ziel morele deugden, ofwel praktische 
deugden. Zij zorgen voor een beheersing van de passies in lijn met de unieke ervaring van het streven. 
Intellectuele deugden, daarentegen, vormen het vermogen van de ziel om kennis te krijgen van de 
mogelijkheden die voorhanden zijn om bepaalde gevolgen te bewerkstelligen. Deze kennis kan 
theoretische objecten of praktische objecten als uitgangspunt hebben.16 In de (theoretische) wetenschap 
heeft de kennis van mogelijkheden betrekking op oorzaken (epistème), terwijl in de (praktische) ethiek 
de kennis betrekking heeft op deugdelijke handelingen (phronésis).  
 De theoretische vermogens verschillen al naar gelang zij zich bezighouden met het universele 
onveranderlijke, de oervormen; in hoeverre zij dus contemplatief danwel empirisch zijn. Het 
wetenschappelijke vermogen van de mens is het minst zuiver en houdt zich bezig met feitelijke 
noodzakelijkheid. Het kan deze noodzakelijkheid niet vinden, maar wel enerzijds demonstreren door 
middel van inductie, waarvan generalisatie eigenlijk het best bereikbare is, of anderzijds afleiden via 
reeds 'gevonden' noodzakelijke premissen. Wetenschap houdt zich dus nog deels bezig met het 
verzamelen van fysieke ervaringen uit het irrationele gedeelte van de ziel, maar in tegenstelling tot het 
praktische gedeelte van het intellect, dat ervaring als bron van beweging en actie ziet, wil wetenschap 
als een theoretisch gedeelte van het intellect ware kennis vergaren. 
 Met de intuïtieve rede van de mens kunnen die eerste noodzakelijke premissen gevonden worden - 
die de wetenschap bij haar demonstraties slechts vooronderstelt.17 Hier is het een pure theoretische 
activiteit waarmee zo veel mogelijk wordt doorgedrongen in de algemene structuren achter de dingen. 
Intuïtieve wijsheid op praktisch niveau wordt door Aristoteles perceptie genoemd waar later op 
teruggekomen wordt.18 Filosofische wijsheid, tenslotte, ontstaat door de hoogste activiteit van de mens: 
contemplatie. Hier komen wetenschap en theoretische intuïtie samen, waardoor pas echte kennis 
ontstaat over de eerste premissen. Niet alleen kunnen de oervormen worden begrepen, zij kunnen ook 
herkend worden in de werkelijkheid. De contemplatieve activiteit van de mens heeft derhalve het 
algemeen-theoretische tot object en is slechts actief op het hoogste abstractieniveau.  
 De calculatieve - praktische - activiteit van de mens heeft ook het denken als uitgangspunt, maar 
combineert dit met de praktijk. Het denken staat hier in functie van de variabele en particuliere 
werkelijkheid en kan dus geen denken over het zuiver formele zijn. De praktische rede staat in continue 
contact met het karakter aangezien haar activiteit in dienst staat van het handelen in overeenstemming 
met de deugd. Aristoteles onderscheidt de volgende praktisch-intellectuele deugden: techniek, 
praktische wijsheid, deliberatie en twee 'kleine' deugden: begrip en oordeelsvermogen. Techniek houdt 
zich bezig met het produceren. Produceren is anders dan handelen, omdat het produceren slechts waarde 
heeft als middel in dienst van het uiteindelijke produkt, terwijl de handeling reeds een waarde in 
zichzelf heeft - omdat zij vanuit een verlangen naar het goede ontstaan is. Deugd is dus geen techniek.19 
 Praktische wijsheid houdt de deugd in om te delibereren over de middelen die het goede leven 
bevorderen. Via praktische wijsheid valt te verhoeden dat een beslissing onmiddellijk op grond van de 
mate van genoegen of ongenoegen, die aan een situatie wordt beleeft, wordt genomen. Via een 
deliberatieproces - waar passies in verbinding worden gesteld met het verstand - worden reële 
ervaringen opgedist, herinneringen van vorige, gelijkende situaties herbeleefd en de mogelijkheden van 
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de actuele situatie bekeken. Zonder praktische wijsheid, is goed delibereren niet mogelijk. Het is een 
gewortelde ervaring die zicht geeft in het persoonlijke geluksstreven en daarmee een vermogen om aan 
te voelen welk middel het particuliere doel van de situatie kan baten. Dit vermogen is een praktische 
intuïtie en wordt door Aristoteles perceptie genoemd. Zij heeft de meest particuliere essentie van een 
situatie als object20 en verschilt hierin van theoretische intuïtie waarmee alleen de meest eeuwige 
oervormen te vatten zijn. 
 Praktische wijsheid is ook een verzamelnaam voor alle wijsheden ten behoeve van het welzijn van 
de stadstaat en die via de praktische rede ontstaan. Deze vormen van praktische wijsheid, die het 
algemeen goede als doel hebben zijn achtereenvolgens economische wijsheid (waar Aristoteles niet 
verder over rept), legislatieve wijsheid en politieke wijsheid. Legislatieve wijsheid moet voor controle 
en orde zorgen. Politieke wijsheid houdt zich niet met algemene wetten, maar met particuliere decreten, 
die billijk zijn, bezig.21 Hier keren dus deliberatie en perceptie terug, alleen op een politiek niveau - en 
slechts gedeeltelijk, want decreten kunnen niet alleen deliberatief, maar ook judicieel zijn. 
 Tot slot twee 'kleine praktisch-redelijke deugden'. Als eerste het vermogen tot begrip. Iemand heeft 
deze gave zich eigen gemaakt als hij goed kan oordelen over de uitspraken van een ander over zaken 
aangaande praktische wijsheid. De andere 'kleine' deugd, oordeelsvermogen, een vermogen om de 
belangrijke zaken van de mindere te scheiden en zo het billijke te destilleren, is bij particuliere zaken 
betrokken. Slechts een praktisch wijze kan met deze talenten deugdelijk overweg; de talenten brengen 
niet zelf deugdelijkheid tot stand; alleen via praktische wijsheid bestaat een verbinding tussen het 
handelen en de conceptie van het persoonlijk geluk die tot gelukzaligheid kan leiden. 
 De volgende samenvatting kan gegeven worden van de relatie tussen de vermogens van de mens en 
zijn deugdzame of gelukkige leven. Doordat de passieve aard van de ziel met de strevende in harmonie 
is gebracht, is er aanzet tot handelen ontstaan. Vanuit dit fysieke streven naar geluk, wordt met een 
praktisch denkproces uit de vele mogelijkheden van de situatie díe particuliere handeling gekozen die 
het beste dit geluk kan realiseren. 
 Aristoteles heeft met zijn ethiek orde willen schepen in de immense veelvuldigheid die elk persoon 
om hem heen tegenkomt. Het betrouwbare baken dat hem op weg en in de goede richting helpt, is zijn 
persoonlijke inzicht in zijn geluksstreven. Dus hoewel Aristoteles de relativiteit van situaties benadrukt 
is eigenlijk slechts één handeling de beste, gerelateerd aan het individuele geluk van de actor. In het 
algemeen weet alleen de praktisch wijze welke handeling hiermee bedoeld wordt. Kant kan zich 
waarschijnlijk best vinden in deze conclusie dat gelukzaligheid een individueel begrip is. Alleen zal hij 
nooit toelaten dat zij als basis dient voor een maatschappelijke orde, aangezien het algemene geluk dan 
gebaseerd is op allerlei individuele concepties van het goede leven. Het enige fundament dat kan dienen 
voor maatschappelijke orde is rechtvaardigheid, een begrip dat voor iedereen gelijk is. 
 
Kant over moraal 
Kant heeft zowel op kentheoretisch gebied als op moraal-filosofisch gebied de grenzen van de rede 
uiteengezet.22 Op kentheoretisch gebied veroorzaakt hij in de Verlichting de zogenaamde 
'Copernicaanse revolutie'. Hij stelt voor om het kenproces van de mens tot object van studie te maken, 
zodat vastgesteld kan worden wat de mens werkelijk kan weten. Volgens Kant is de essentie van de 
wereld in de werkelijkheid onvindbaar voor de mens en kan zij slechts in het menselijke denkproces 
worden gevonden. Het verstand namelijk heeft een natuurlijk vermogen om de zintuiglijke 
werkelijkheid te analyseren en tot een objectieve te ordenen (analyse).23 De fundering van dit vermogen 
vindt Kant in de aangeboren (a priori) eigenschap van de mens om van de dingen in de werkelijkheid 
(empirie) hun ruimtelijke vorm te kunnen herkennen en samen te voegen (synthese) tot tijdsafhankelijke 
objecten. De mens kan dus alleen de uiterlijke objectiviteit van de werkelijkheid kennen, in 
tegenstelling tot de beweringen van de metafysische en theologische denksystemen uit de 
Middeleeuwen, die kennisaanspraken maakten die inhoudelijk van karakter waren.  
 Wanneer de mens de werkelijkheid onmiddellijk ervaart in al haar oneindige inhoudelijkheid, dat is, 
onttrokken van tijd en ruimte, is orde en regelmaat ver te zoeken, maar wanneer de mens de 
werkelijkheid zintuiglijk ervaart, kan er wel orde en regelmaat worden gevormd, volgens Kant, maar is 



5 

de hoop op inzicht van haar essentie verdwenen; dan rest slechts de vorm der objecten en hun beweging. 
Kennis van de algemene natuurwetten gaat dus ten koste van de ervaring van de wereld in zijn 
bijzonderheid: de mensheid is slechts gelijk in de gelijke werking van haar geest. 
 Deze omkering van een wetenschap die in de werkelijkheid naar waarheid zoekt, naar een 
wetenschap die de waarheid slechts in de werkzaamheid van de menselijke rede zoekt, heeft grote 
gevolgen voor de opvattingen over ethiek en moraliteit. Want hoewel de wetenschap bij machte is om 
de werkelijkheid te objectiveren en empirische wetten hieruit te induceren is zij geenszins ook bij 
machte om ware uitspraken over moraliteit te doen. Deze opvatting staat in schril contrast met Kant's 
tijdgenoten die moraliteit, gekenmerkt door plichtenstelsels en andere sociale conventies, baseren op 
empirische principes, welke ontleend zijn aan algemene beschouwingen over de menselijke natuur of op 
theologische principes die ontleend zijn aan metafysische openbaringen. Maar inzicht in de natuur van 
de mens of in Gods wil kan volgens Kant niet aangetoond worden, zodat deze soort van moraliteit 
alleen een onsamenhangende algemene ethiek van het menselijke geluk kan zijn; of een religieuze leer, 
die slechts op angst - bij ongehoorzaamheid volgde Gods toorn - is gebaseerd, hetgeen volgens Kant 
tegenstrijdig met de goede bedoelingen van God is.  
 Morele stelsels die principes van de menselijke natuur als grondslag hebben, zijn slechts gefundeerd 
in onbetrouwbare generalisaties, met als gevolg dat zij in hun functie als algemene leidraden voor het 
menselijke handelen en samenleven evengoed in hun tegendeel kunnen omslaan, juist omdat hun 
fundament een samenraapsel van bijzondere ervaringen is. Daarom kan het in een menselijke interactie 
gebeuren dat een persoon, door een slecht humeur bewogen, zijn eerder gedane belofte niet na komt. 
Immers, zijn persoonlijke gemoedstoestand, die in principe mee was genomen in het generale 
plichtenstelsel, beweegt hem anders te handelen dan algemeen is voorgeschreven. Daarenboven is het 
überhaupt niet mogelijk om moraal op empirische gronden te baseren omdat ten eerste geen absolute 
zekerheid te krijgen is over het motief van de handeling, zodat men zich in naam van verplichting kan 
legitimeren voor een handeling, terwijl zij eigenlijk uit eigenbelang is geschied.24 Ten tweede zal elke 
poging om uit de empirie waterdichte regels te destilleren op het probleem stuiten dat daarvoor criteria 
nodig zijn om te bepalen welke algemene regels moeten worden gekozen; terwijl het juist de opgave 
was om de hoogste moraliteitscriteria te vinden.25 Nee, volgens Kant kan de empirische werkelijkheid 
slechts de algemene wet aannemelijker maken door hem van voorbeelden te voorzien, maar zij kan de 
algemene wet niet rechtvaardigen.26 
 De fout derhalve van zulke moraalstelsels is dat zij verplichtingen beredeneren uit getrokken 
conclusies van het denken over ervaringen. Hoewel deze conclusies een behoorlijke spanwijdte in 
geldigheid hebben, kunnen zij geen absolute onderbouwing zijn voor intermenselijke verplichtingen. 
Het hoogste principe van moraliteit moet voor iedereen en altijd gelden en wordt in zijn pretentie om 
algemeen te zijn onherstelbaar gestoord als het verbonden wordt met de empirie. Wil het kunnen bogen 
op universele en niet op algemene geldigheid, dat is, wil het als wet gelden, dan zal het gebaseerd 
moeten worden op de principes van de rede die ontstaan uit het abstracte voorstellingsvermogen van de 
mens.   
 
In zijn kritische analyse van de populaire opvattingen over moraal behoudt Kant twee belangrijke 
uitgangspunten. Ten eerste beschouwt hij het idee van de verplichting dat gegoten is in de vorm van een 
algemene wet als aanwezig in ieders gezond verstand: de verplichting geldt voor elk individu.27 Kant 
meent dat het karakter van een handeling alleen moreel waardevol is als de handeling uit plichtsbesef 
wordt gedaan en niet volgens een motief dat op de plicht gelijkt. De handeling moet met andere 
woorden vanuit de wil om goed te handelen geschieden. Ook in dit opzicht, dat alleen de goede wil 
waarlijk goed kan zijn, voelt Kant zich gesteund door het gros van de mensen.28 Deze opvatting is 
analoog met zijn overtuiging dat het hoogst haalbare van het menselijke denken in het formele ligt: de 
aard van een goede handeling kan niet buiten de handeling - in de empirie - liggen, maar ligt in de 
handeling zelf. Kant wil nu via begripsanalyse van deze twee vooronderstellingen aantonen dat uit de 
redelijke voorstelling van de autonome goede wil de algemene idee van de verplichtende wet 
voortkomt. 
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 De mens heeft een goede wil als hij enkel uit achting voor de wet handelt. Dat betekent dat de mens, 
als redelijk wezen, zijn subjectieve wil aan de wet onderwerpt, die algemeen is, en zo een objectieve wil 
creëert waaruit het plichtsbesef ontstaat. Deze redelijke voorstelling van de algemene wet, waardoor de 
wil wordt beïnvloed, wordt door Kant 'achting' genoemd en is redelijkerwijs niet te veronachtzamen.29 
Want hoewel het dikwijls voordeliger is een handeling uit een persoonlijke behoefte te doen dan uit 
plichtsbesef kan niemand het echt willen dat een handeling uit empirische gronden een wet wordt. Een 
wet die gebaseerd is op een persoonlijke behoefte heft zichzelf namelijk op of vermenigvuldigt zichzelf 
in een oneindig aantal wetjes: een wet die stelt dat ieder maar uit eigen neiging, behoefte of belang dient 
te handelen, kan onmogelijk nog een wet genoemd worden, dat is, een regel die algemeenheid als 
eigenschap heeft.30 Deze gedachtengang is voor iedereen toegankelijk en vormt voor Kant het bewijs 
dat zij in ieders gezond verstand zit. Echter, zij zal vanzelfsprekenderwijs constant lastig worden 
gevallen door irrationele beweegoorzaken: "daarom heeft zelfs de wijsheid, die overigens meer uit doen 
en laten dan uit weten bestaat, de wetenschap nodig, niet om van haar te leren maar om haar voorschrift 
ingang te doen vinden en duurzaamheid te verschaffen."31 
 Blijkbaar heeft de mens dus alleen in principe toegang tot de objectief noodzakelijke wet. Zijn 
subjectieve wil staat nooit in een volwaardige lijn met de wet, die daarom als dwangmatig wordt 
ervaren, ergo, als een imperatief. Nu spreken we van een hypothetische imperatief als een wet die 
handelingen aanwijst waarvan er een als noodzakelijke wordt uitverkoren om een doel te 
bewerkstelligen. Is het doel slechts mogelijk dan is de hypothetische imperatief problematisch en wordt 
de imperatief een technische regel der vaardigheid genoemd. Het wilsbesluit om te handelen is 
analytisch, "want in het willen van een object, als mijn effect, wordt reeds mijn causaliteit als 
handelende oorzaak, dat wil zeggen het gebruik van de middelen, gedacht.32 Pas bij de zoektocht naar 
het gepaste middel, dus de uiteindelijke handeling zelf, is sprake van een synthetisering. Bij de 
assertorische33 hypothetische imperatief is het doel reeds werkelijk en noodzakelijk, namelijk het leiden 
van een gelukzalig leven, door Kant als het zinnelijke doel der mensheid gezien.34 De imperatief wordt 
de pragmatische raadgeving der verstandigheid genoemd. Essentieel bij de verwezenlijking van het 
werkelijke doel is een adequate begripsomschrijving van gelukzaligheid. Maar aangezien het 
onmogelijk is om met zekerheid te stellen wat een mens nu werkelijk wil en welke middelen tot 
gelukzaligheid zouden leiden, kan een pragmatische raadgeving nooit een zuivere analytische bezigheid 
zijn, zo ook een synthetische.35 Slechts bij een vooronderstelde invulling van gelukzaligheid kan van 
een analyse gesproken worden. Kortom, het is niet mogelijk zich een empirische noodzakelijkheid voor 
te stellen bij een begrip als gelukzaligheid, waarvan de inhoud nooit op een volkomen zekere en 
vastomlijnde manier te bepalen is. 
 Bij een apodictisch gebod der zedelijkheid is een vooronderstelling van een wilseffect uit den boze: 
zij moet een absolute noodzakelijkheid zijn en verlost worden van toevallige invloeden,36 de empirie. 
Een a priori studie naar de wil op zichzelf zal duidelijk maken dat het werkelijke doel van een zedelijke 
handeling in de wil zelf te vinden is, zodat het zedelijke gebod alleen maar een synthetisch-praktisch 
oordeel a priori kan zijn. In Kant's woorden: " [...] zou er iets zijn waarvan het bestaan op zich zelf een 
absolute waarde heeft en dat als doel op zichzelf een grond voor bepaalde wetten zou kunnen zijn ... ? Ik 
stel nu: de mens en in het algemeen elk redelijk wezen existeert als doel op zich zelf..."37 Dus, als ik mij 
als redelijk persoon indenk, stel ik mij voor als redelijk wezen, als doel in zichzelf. Dit is namelijk mijn 
natuur. Elk individu zal als redelijk wezen tot een zelfde conclusie komen, zodat het volgende zedelijke 
gebod hem als plicht voor de geest verschijnt: "handel zo dat je de mensheid, zowel in je eigen persoon 
als in de persoon van ieder ander tegelijkertijd altijd als doel en nooit enkel als middel gebruikt".38  
 Zo heeft een persoon het vermogen om zichzelf als redelijk wezen te denken en met zijn wil zich op 
te stellen als een algemene wetgever "naar analogie met de orde der natuur".39 Het is dan ook bezijden 
de waarheid om de mens als onderworpen aan de wet te zien, integendeel, de mens onderwerpt zichzelf 
aan zijn eigen wetgeving! Dit is ook de fout die steeds gemaakt is volgens Kant. Men ziet de mens 
geketend aan allerlei van buiten veroorzaakte verplichtingen terwijl hij zelf degene behoort te zijn die 
zich wetten stelt, anders kan men niet spreken van verplichting in de ware zin des woords. Met andere 
woorden de redelijke natuurstaat van de mens is die van de autonomie aldus. Daarmee heeft Kant op 
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een metafysisch niveau, dat is, van elke empirie ontdaan, een definitie van moraliteit verkregen: 
"moraliteit bestaat dus in de relatie van elke handeling tot de wetgeving, waardoor alleen een rijk der 
doelen mogelijk is."40 Uiteindelijk keren we dus terug bij Kant's openingsfrase dat het enige dat goed 
genoemd kan worden een goede wil is. Een maxime - het subjectieve principe dat aan de wil ten 
grondslag ligt41 - is goed wanneer zij als algemene wet niet met zichzelf tegenstrijdig is. Daarmee is de 
persoon autonoom en waardig, want zijn wil heeft de vorm aangenomen van een wet: zijn wil is zonder 
inmenging van externe objecten een wet geworden, vanuit het gebod dat de wil uitvaardigt.  
 Samenvattend heeft een subjectief handelingsprincipe drie eigenschappen die het tot een 
noodzakelijke wet maken: een algemene vorm, analoog aan een natuurwet; een materie, oftewel een 
doel op zichzelf dat in overeenstemming is met de redelijke aard van de mens; en een volledige 
bepaling: ze is in harmonie met het rijk der doelen, "de systematische verbinding van verschillende 
redelijke wezens door gemeenschappelijke wetten".42 Hiermee praktizeert het individu het begrip van de 
zedelijkheid, door vanuit zijn redelijke wil wetten te maken.  
 Kant's metafysische analyse, waaruit geconcludeerd werd dat de begrippen 'autonome wil' en 
'algemene wet' als op een natuurlijke basis aanwezig zijn bij de mens, mist nog één cruciaal begrip: 
vrijheid. Tot zover heeft Kant slechts geschetst dat in de redelijke wereld vrijheid bestaat, hetgeen een 
negatieve conceptie van vrijheid is: zij is mogelijk. Maar wil Kant het synthetische43 oordeel, dat de 
goede wil redelijkerwijs en dus noodzakelijkerwijs als een plichtsbesef om vanuit de algemene zedewet 
te handelen te definiëren is, volhouden, dan is het onmogelijk om de mens als redelijk wezen in te 
denken zonder vrijheid, "want we stellen ons zo'n wezen voor als uitgerust met een rede die praktisch is, 
dat wil zeggen die ten aanzien van haar objecten causaliteit heeft. [...] De wil kan alleen onder de idee 
van vrijheid een eigen wil zijn en moet dus in praktisch opzicht aan alle redelijke wezens toegeschreven 
worden".44 Vrijheid is dus niet alleen mogelijk ze is ook noodzakelijk, als de mens "begaafd met rede en 
wil" een praktijk tot stand moet brengen waarin het zedelijke gebod geldt. Hiermee is een positief 
begrip van vrijheid gegeven en tegelijk Kant's bespreking van de metafysica van de zeden voltooid.  
 Op een praktisch niveau kan de categorische imperatief niet anders dan als bindend worden erkend. 
Maar in de wereld van de zintuiglijkheid hoeft zij geenszins deze noodzakelijke betekenis en hoogste 
waardigheid te hebben. Bovenstaande metafysische analyse is hiervoor ontoereikend, vanwege de vele 
behoeften en belangen45 die in de empirie aanwezig zijn en met de intrinsieke waarde van de wet 
concurreren, maar vooral omdat in de analyse sprake is van een cirkelredenering, want de conclusie dat 
door de als noodzakelijke vooronderstelde idee van vrijheid (autonomie) wij onszelf onderwerpen aan 
de zedewet (autonomie), betekent dat vrijheid en eigen wetgeving van de wil synoniem zijn.46 Daarom 
geeft deze uitleg van vrijheid als voorwaarde voor de autonomie en autonomie als de vrijwillige 
onderwerping aan de algemene wet geen enkele aanleiding om daadwerkelijk de categorische imperatief 
in de zintuiglijke werkelijkheid als bindend te erkennen, "want geen van beide [kan] gebruikt worden 
om de ander te verklaren en evenmin om het fundament van de ander te leveren".47 
 Voor de oplossing van dit probleem legt Kant uit wat hij nou precies bedoelt wanneer hij stelt dat de 
mens als zedelijk wezen niet van de empirie mag uitgaan en haar links moet laten liggen. Volgens hem 
kan de mens zich namelijk op twee manieren voorstellen: als "a priori werkende oorzaak" of als 
"effect".48 Dat betekent enerzijds dat hij zichzelf als passief kan zien, als een zintuiglijke object en 
anderzijds dat hij zichzelf als actief kan zien, als een redelijke subject. De directe ervaring van de 
werkelijkheid geeft hem geen inzicht in die redelijke wereld, maar is een innerlijke ervaring van 
gevoelens of een zintuiglijke ervaring, die door het verstand wordt geredigeerd. Beide ervaringen 
zeggen ons niets over de wereld hoe die werkelijk is: de wereld is een verschijning. Pas via de zuivere 
activiteit van de rede is dit mogelijk, waar niet de empirische objecten ons bezighouden, maar de ideeën 
van de werkelijkheid. Stelt de mens zich als actor voor, dan is hij automatisch verbonden met de 
praktisch-redelijke wereld. Behorend tot deze wereld kan de mens zich niet anders dan als vrij denken. 
Vrijheid - en dus de zedewet - kan niet bewezen worden door middel van ervaringen, maar kan alleen 
gedacht worden.49 Dit betekent dat bovengenoemde cirkelredenering slechts een schijnbare is. De 
introductie van de idee van vrijheid is geen middel om de categorisch imperatief te onderbouwen, maar 
een noodzakelijk gevolg wanneer de mens zich als redelijk wezen denkt.  
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 Dus slechts vanuit een praktisch standpunt is een rechtvaardiging mogelijk in de vorm van een 
confrontatie met het categorische behoren.50 De mens heeft geen indirect empirisch belang voor de 
zedewet, slechts een soort moreel gevoel, een gevoel dat echter alleen een subjectief effect is, dat 
voortkomt uit de waardigheid van de idee dat de wet "uit onze wil als intelligentie, dus uit ons eigenlijke 
zelf, ontsprongen is...".51 Met andere woorden, de mens handelt niet uit belang, maar stelt belang in de 
zedewet "omdat ze voor ons mensen geldt".52  
 Kant voert als het ware een nieuwe metafysica in, een metafysica der zeden die geenszins 
'wegzweeft' van de menselijke wereld, maar een die verbonden blijft met de praktijk van de rede. 
Vrijheid is slechts een idee van de rede, dat geen analoog object in de empirie heeft. Daardoor is de 
zedewet mogelijk, omdat de praktische voorstelling van vrijheid, dat is, het bewustzijn van een redelijke 
wil, mogelijk is. Ze is echter ook noodzakelijk om de idee van de autonomie plausibel te maken 
waardoor de zedewet kan ontstaan. Maar waarom de wet op zichzelf algemeen moet zijn, zonder belang 
in de zintuiglijke werkelijkheid, kan niet bewezen worden. Haar bevattelijk maken middels empirie 
beschadigt haar; haar bevattelijke maken door middel van ideële begrippen biedt geen bewijs. Het enige 
dat overblijft is de idee van de mens als vrij wezen, met rede begiftigd. De zedewet is algemeen, omdat 
het niet redelijk voor te stellen is mensen die vrijheid te ontnemen. "Deze idee [van de verstandelijke 
wereld] dient ertoe in ons een levendige belangstelling voor de morele wet te bewerkstelligen, door 
middel van  het heerlijke ideaal van een algemeen rijk der doelen op zich zelf (redelijke wezens), 
waartoe we alleen dan als leden kunnen behoren wanneer we ons zorgvuldig gedragen volgens de 
maximes van de vrijheid alsof het wetten van de natuur waren."53 
 
Het menselijke geluk en de menselijke rechtvaardigheid 
Sinds de jaren zeventig is de controverse tussen universalisme en contextualisme in de ethiek weer in 
alle hevigheid losgebarsten, een debat waarin Aristoteles en Kant op traditionele wijze tegenover elkaar 
worden gezet.54 Aristoteles wordt als de klassieke vertegenwoordiger gezien van theorieën waar deugd, 
karakter en context de belangrijkste elementen zijn; Kant wordt als de vertegenwoordiger gezien van het 
rationele verlichtingsdenken waar de nadruk op plicht, principe en universalisme wordt gelegd. Op het 
eerste gezicht lijken de twee ethische concepties van Aristoteles en Kant inderdaad hemelsbreed te 
verschillen. Aristoteles' ethiek vertrekt uit een inhoudelijke opvatting over de essentie van de wereld 
(groei), terwijl Kant zich juist distantieert van inhoudelijke uitspraken over de werkelijkheid. Aristoteles 
heeft een materiële ethiek waarin de complexiteit van de werkelijkheid niet geschuwd wordt en Kant 
een formele ethiek waarin juist geabstraheerd wordt van de werkelijkheid. Kortom, twee oppositionele 
beschouwingen over de praktijk van normen en waarden in het menselijke leven.  
 Toch zal er in dit hoofdstuk een vraagteken achter deze opvatting gezet worden. Er zal beweerd 
worden dat de tegenstelling Aristoteles-Kant een misplaatste is. Als uitgangspunt zal het belangrijke 
verschil tussen opvattingen over wat mensen gelukkig maakt en wat mensen goed of rechtvaardig 
maakt, worden gehanteerd. Zo zal duidelijk worden dat Aristoteles het eerste vraagstuk heeft 
geprobeerd te beantwoorden en dat Kant het tweede vraagstuk heeft geprobeerd te beantwoorden, zodat 
weliswaar geconcludeerd kan worden dat beide filosofen theorieën over ethiek hebben die erg van 
elkaar afwijken, maar dat deze afwijking als oorzaak heeft dat Kant en Aristoteles elk een ander gebied 
in de ethische theorievorming hebben bestudeerd, te weten het gebied van het menselijke geluk, de 
ethiek en het gebied van de menselijke rechtvaardigheid, de moraal. 
 
Kant onderscheidt in zijn Voorrede twee soorten ethiek. De empirische, door hem praktische 
antropologie genoemd en de redelijke, metafysica van de zeden, genoemd. Kant wil zich alleen maar 
bezighouden met de laatste soort ethiek, omdat een zoektocht naar het hoogste principe gezuiverd van 
empirie moet zijn, zodat zij niet overgeleverd zal zijn aan de natuurnoodzakelijkheid, maar aan de 
redelijke wil die haar in vrijheid creëert en die geen mens kan verloochenen. Deze algemene wet is dus 
geen algemeen voorschrift, gebaseerd op empirische generalisaties hoe de samenleving gelukkig en 
rechtvaardig kan worden, maar een universeel voorschrift, gebaseerd op een redelijk 
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voorstellingsvermogen dat de grenzen stelt van rechtvaardigheid waarbinnen ieder persoon zijn eigen 
conceptie van het goede leven mag invullen.  
 Ook bij Aristoteles valt dit onderscheid tussen praktische antropologie en metafysica van de zeden te 
ontdekken - alleen in een andere hoedanigheid -, namelijk in zijn conceptie van algemene 
rechtvaardigheid, dat het voortbrengen en behouden van het geluk in de polis tot uitgangspunt heeft en 
wordt onderscheiden in natuurlijke en legale of universele rechtvaardigheid.55 In de polis is vooral 
sprake van legale rechtvaardigheid die in conventionele wetten concreet wordt. Legislatieve wijsheid is 
de bijbehorende deugd en is het vermogen om zo goed mogelijk naar aanleiding van ervaringen en 
kennis van de menselijke mogelijkheden wetten in de polis te introduceren die orde scheppen. Politieke 
of wijsheid is alleen in de weer met particuliere zaken in de polis, die bij bestudering als aanvulling 
dienen op de algemene wetten. Politieke wijsheid moet billijk zijn en mondt uit in judiciële, dan wel 
deliberatieve decreten.56  
 Natuurlijke rechtvaardigheid heeft niet de menselijke ervaringspraktijk als uitgangspunt, maar is 
gebaseerd op de constante natuurlijke oorzaken die door de bijzondere werkelijkheid heen via 
theoretisch-intuïtieve wijsheid en speculatieve generalisatie (wetenschap) vast te stellen zijn. Dat zij 
bestaan lijkt in eerste instantie niet plausibel omdat de werkelijkheid, zoals zij zich aan ons voordoet, 
aan continue verandering onderhevig is. "This, however, is not true in this unqualified way, but is true 
in a sense...", aldus Aristoteles.57 Natuurlijke rechtvaardigheid bestaat wel degelijk, alleen vanuit een 
bepaald gezichtspunt. Dat perspectief richt zich op de zogenaamde causa formalis, de volledig goede 
vorm door welke aantrekkingskracht mensen in hun leven streven, in de wereld een inhoudelijk, 
stoffelijk streven, omdat mensen ver van die oervorm verwijderd zijn.58 
 De overeenkomst met Kant is opmerkelijk: natuurlijke rechtvaardigheid bestaat als zuivere 
goedheid. Het verschil is echter dat deze morele waarheid volgens Aristoteles slechts te snappen is door 
middel van filosofische wijsheid en slechts voor zeer weinigen is weggelegd. Kant daarentegen acht elk 
mens in staat de vorm van het goede te erkennen en ziet die voorstelling daarom als de bouwsteen voor 
een politiek-juridische orde. Aristoteles dicht de mens niet zo makkelijk deze goddelijke wijsheid toe 
"since man is not the best thing in de world".59 Mensen worden in gang gezet door passies en gaan deze 
via karakterontwikkeling steeds beter interpreteren en beheersen tot een deugdzaamheid. Dat is de reële 
gang van zaken waardoor menselijk geluk ontstaat; en "philosophic wisdom will contemplate none of 
the things that will make a man happy".60 Daarom wordt met deugd en praktische wijsheid in principe 
gestreefd naar zuivere goedheid, maar zij uit zich in werkelijkheid in fysieke ervaringen van genoegens 
in de stoffelijke levenswereld. Misschien heeft het heelal een andere essentie, de essentie van de wereld 
is het immer veranderlijke leven. Dus niet natuurlijke, maar legale rechtvaardigheid geldt in de polis. 
Filosofische wijsheid is goddelijke kennis en ver verwijderd van de menselijke wereld. Praktische 
wijsheid heeft de menselijke ervaring als uitgangspunt en mondt uit in legislatieve wijsheid en in 
politieke wijsheid om te dienen voor het welzijn van de polis. 
 Zo zijn er drie niveaus te onderscheiden in Aristoteles' conceptie van mens en waarden: van de 
individueel-praktische wijsheid,61 van de legislatieve en politieke wijsheid en van de filosofische 
(natuurlijke) wijsheid. Kennis van goedheid is mogelijk, alleen niet praktisch. Kennis van 
maatschappelijk geluk is mogelijk en ook praktisch doordat zij naast theoretische kennis van goedheid 
op (intuïtieve) ervaringen is gestoeld en met deze combinatie de maatschappelijke mogelijkheden kan 
zien. Kennis van persoonlijk geluk is mogelijk eveneens door een combinatie van persoonlijk streven en 
theoretische kennis, maar dan van de eigen mogelijkheden. 
 Aristoteles erkent dus de noodzaak om in de polis algemeenheid als beginsel te hebben. Hij verschilt 
hierin niet van Kant. Alleen de invulling van die algemeenheid is bij beide filosofen anders: Aristoteles 
schept algemene begrippen die uit de perceptionele ervaringswereld gedestilleerd worden en Kant 
schept algemene begrippen die aan een abstracte denkwereld ontleend worden. Dus wanneer het 
verschil tussen Kant en Aristoteles wordt benadrukt dan is dit doorgaans het verschil tussen de 
persoonlijke ethiek van Aristoteles en de maatschappelijke moraal van Kant dat op een misverstand 
berust. In deze vergelijking ziet Aristoteles er inderdaad uit als een contextualistisch denker, hoewel dit 
zelfs in zijn persoonlijke ethiek niet klopt. Want de voorstelling van Aristoteles als een ethiek die 
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voortdurend het relatieve van situaties, bijbehorende handelingen en persoonlijke levensdoelen probeert 
te vatten, zodat wetten ook aan voortdurende verandering onderhevig zijn om dat beginsel te 
ondersteunen, afgezet tegen een politieke moraal waar slechts het absolute plichtsbesef als enig geldig 
principe heerst voor het menselijk handelen, klopt geenszins. Volgens Aristoteles streeft een mens die 
bewust is van zijn persoonlijkheid naar geluk in lijn met zijn telos, dat constant is. In het contextualisme 
daarentegen bestaan geen vaste waarden en doelen. Wat bij Aristoteles wisselt zijn de middelen die het 
doel dienen. Niet alleen omdat elke situatie anders is en er geen vaste waarden zijn, maar ooak omdat de 
mens fouten maakt. 
 In Kant's ethiek zijn ook drie niveaus te onderscheiden: van de zedenmetafysica, van de praktische 
antropologie en van het 'instinct tot geluk'. De laatste twee lijken te zijn ondergesneeuwd bij alle 
aandacht voor de Kantiaanse imperatief, die ook zo vaak op het niveau van de persoonlijke ethiek is 
toegepast. Dat is misplaatst, hetgeen Kant zelf ook aangeeft. De persoonlijke ethiek is het gebied van 
het menselijke geluk dat niet in het keurslijf van algemene wetten valt te persen. Het doel van de mens 
om gelukkig te worden ridiculiseert hij niet: "... alle mensen hebben al vanzelf, afgezien van de plicht, 
zeer sterke en innige neiging tot gelukzaligheid..." Hij continueert: "er is evenwel een doel waarvan men 
kan aannemen dat alle redelijke wezens het werkelijk hebben ... overeenkomstig een 
natuurnoodzakelijkheid en dat is de intentie om de gelukzaligheid te bereiken."62 Niet de rede, maar veel 
eerder een natuurinstinct is in staat dit doel te bevorderen, volgens Kant. Het zou dus niet 
verbazingwekkend zijn wanneer Kant veel bewondering heeft voor de ethiek van Aristoteles, waar een 
groot belang wordt gehecht aan de intuïtieve ervaring van het persoonlijk streven! Alleen kan deze 
kennis niet dienen voor veralgemenisering ten behoeve van een maatschappelijke orde, "want de 
algemeenheid valt weg wanneer de grond ervan ontleend wordt aan de bijzondere constitutie van de 
menselijke natuur of aan de toevallige omstandigheden waarin deze geplaatst is".63 Voor meer inzicht in 
Kant's opvattingen over persoonlijke ethiek zou de Anthropologie in pragmatischer Hinsicht 
opengeslagen moeten worden. Voor de omvang van dit essay is daar geen plaats voor. 
 Maar hoewel een algemene praktische antropologie niet geschikt is voor een systeem van wetten, is 
ze wel van toepassing wanneer vanuit de categorische imperatief concrete maatschappelijke wetten 
moeten voortkomen.64 Niet als rechtvaardiging maar als begeleiding kan de psychologie van het 
menselijk wel en wee dienen.65 Vanuit het actorperspectief dwingt de imperatief als het ware tot 
nadenken over de menselijke eigenschappen die algemeen zijn en als leidende beginsels kunnen dienen. 
Dan kan de imperatief der vaardigheid als geen ander ertoe dienen het beste middel voor het te 
bewerkstelligen doel te vinden, mits in overeenstemming met het zedelijke gebod, vanzelfsprekend. 
 Kortom, als Aristoteles en Kant met elkaar vergeleken worden, dan zal hun beider mening over 
hetzelfde gebied van het menselijk handelen als uitgangspunt moeten dienen. Op het gebied van de 
moraalfilosofie heeft Kant inderdaad een formele theorie en op het gebied van de persoonlijke ethiek 
heeft Aristoteles inderdaad een materiële ethiek, maar noemt men deze theorieën sterk van elkaar 
verschillend, dan vergelijkt men appels met peren. 

                                                        
1 De ervaringen die ik met deze tegenstelling heb, komen uit onder meer deze werken: T. Beauchamp (1991) Philosophical 
Ethics, McGraw-Hill; B. Russell (1993) Geschiedenis van de westerse filosofie in verband met politieke en sociale 
omstandigheden van oudste tijd tot heden, Servire Den Haag. Vele communitaristen in hun aanval op Rawls en co. halen 
Kant ook aan als grote boosdoener, terwijl de zorg-feministen hetzelfde doen. Zie daarvoor W. Kymlicka (1990) 
Contempory Political Philosophy, Oxford University Press, met uitgebreide literatuurlijst. 
2 Aristoteles (1980), The Nicomachean Ethics (NE), vertaald en geïntroduceerd door D. Ross, Oxford University Press, 
oorspr. circa 340 v. chr. en Immanuel Kant (1978) Grondslagen van de ethiek (GE), vertaald door I. de Lange en ingeleid 
door G.A. van der Wal, Boom Meppel, oorspr. 1785. 
3 Als leidraad voor kentheoretische gedeelten van dit essay hanteer ik het overzichtelijk en zeer systematisch geschreven 
boek Waarneming en theorie. Naar een nieuw formalisme in empirische wetenschap en rechtswetenschap van E.A. Huppes-
Cluysenaer (1995), Kluwer. 
4 NE, 1097a34-1098a19. 
5 P. Pekelharing heeft de brede inhoud van eudamonia mooi verwoord: "Het is een opvatting van goed leven dat zo 
omvattend is dat het zich niet verzelfstandigen laat tot een doel ten opzichte waarvan het leven zelf weer een middel kan 
vormen.", collegedictaat 'Aristoteles en de zorg voor zichzelf', 1 april 1994. 
6 NE, 1105a17-1105b11. Cf. Plato, De Staat, 604e. “[T]erwijl het onbezonnen karakter, dat steeds zichzelf gelijk blijft, zich 
niet laat nabootsen.” 
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7 "Thus the master of any art avoids excess and defect, but seeks the intermediate and chooses this - the intermediate not in 
the object but relatively to us" (NE, 1106b6).  
8 "For men are good in but one way, but bad in many" (NE, 1106b35). 
9 Deze leer van het 'juiste midden' is het beroemde gedeelte in de ethiek van Aristoteles en blinkt uit door subtiliteit, maar 
evenzeer door mistigheid. Slechts één praktisch advies geeft Aristoteles om in een situatie het midden te vinden: "Hence he 
who aims at the intermediate must first depart from what is the more contrary to it" (1109a30). Dus wanneer men het 
tegenovergestelde extreme punt van de andere extreme zijde waar men normaal gesproken naar neigt als uitgangspunt 
neemt, zal men eigenlijk automatisch naar het midden getrokken worden aangezien het andere extreme punt zijn 
aanlokkelijke functie blijft uitoefenen. De rest van de opgave om het midden te ontwaren blijft voorbehouden aan de 
perceptie, een onderwerp waar later op teruggekomen zal worden. 
10 NE, boek I, paragraaf 13. 
11 Alleen perceptie, een combinatie tussen het rationele en het strevende gedeelte van de ziel is hiertoe in staat. De minimale 
aandacht die Aristoteles aan empirie besteedt, vormt een opmerkelijk verschil met Kant's aandacht voor de empirie, hoewel 
zij in de moraalfilosofie van de laatste weer niet van belang is! 
12 Ross noemt het het calculatieve gedeelte. Een verwarrende vertaling omdat de moderne opvatting van dat begrip nogal 
verschilt met die van Aristoteles. Een deugdelijke calculatie betekent heden dat er een berekening van een situatie gemaakt 
is die een hoog nutspercentage heeft: de betreffende heeft het grootste voordeel uit de situatie weten te slepen met een zo 
klein mogelijk verlies. In de persoonsethiek - waar gelukzaligheid het doel is - van Aristoteles bestaat zo'n pragmatische 
houding niet, omdat elke handeling zo dicht mogelijk bij het binnenste  gedeelte van een persoon moet komen. Het doel 
wisselt niet constant aangezien het verbonden is met de essentie van een persoon. Handelingen die worden verricht zijn dus 
geen eenmalige activiteiten die geen affiniteit hebben met het doel. Zij vormen geen middel, maar een ingrediënt van het 
karakter en zijn daarom een doel in zichzelf - afgezanten van het goede leven als het ware (zie NE, 1140b6). Techniek heeft 
met doelmiddel rationaliteit te maken. Daarin is het middel niet doel in zichzelf, maar staat in dienst van het doel, het 
produkt. Heden is dat vaak ook al niet meer het geval; daar heeft het winstperspectief het produkt als middel gemaakt, 
vandaar dat daar de naam technologie voor genomen is. 
 13 NE, 1105b24 en 1138a17. Het is interessant om je af te vragen (en op te zoeken) of Aristoteles gevoelens aan planten 
toeschreef. Als je gevoelens als prikkels beschouwt, zou deze suggestie best eens kunnen kloppen.  
14 NE, 1105b28. 
15 NE, boek I, paragraaf 13. 
16 Zie voor dit gedeelte boek VI. 
17 Dit is niet fysica wat W.F.R. Hardie (1980) suggereert, zie Aristotle's Ethical Theory, Oxford University Press, p. 222. 
18 NE, 1143a30-b5. 
19 Daarom is de vertaling van techne door het woord 'art' door Ross naar mijn idee misleidend. Misschien zou Aristoteles 
namelijk 'kunst' in de moderne betekenis veel dichter hebben gedacht bij deugd. Misschien was 'crafts' meer op zijn plaats 
geweest. 
20 "[A] perception akin to that by which we perceive that the particular figure before us is a triangle; for in that direction as 
well there will be a limit" (NE, 1142a27-28, curs. GD). Dus niet hetzelfde als praktische wijsheid, maar ook zeker geen 
sensatie: "But this is rather perception than practical wisdom, though it is another kind of perception than that of the 
qualities peculiar to each sense" (NE, 1142a29-30). 
21 Zie ook NE, boek V, paragraaf 10. 
22 Voor deze alinea, zie: Huppes-Cluysenaer (1995), pp. 63-68. 
23 Zie ook GE, pp. 126-127. 
24 GE, p. 67. 
25 GE, pp. 100-101. 
26 GE, p. 69.  
27 GE, p. 43. 
28 GE, pp. 53-54.   
29 Merk het mooie zinnetje op: "Eigenlijk is achting de voorstelling van een waarde die afbreuk doet aan mijn eigenliefde" 
(GE, p. 60). 
30 GE, p. 62. 
31 GE, p. 64. 
32 GE, p. 81. 
33 Synoniem voor 'bevestigend'. 
34 Waarmee hij Aristoteles naspreekt. 
35 Opvallend is dat Kant hier niet verder op in gaat. Het is echter interessant om met betrekking tot de vergelijking met 
Aristoteles hier later wel op terug te komen. 
36 Kant noemt 'toevallige invloeden' ook wel relatief aangezien hun bijzondere waarde afhangt van de waarde van het 
gevolg, het doel, dat ze teweeg brengen. En: "Alle objecten van de neiging hebben enkel een voorwaardelijk waarde; want 
wanneer de neigingen en de daarop gebaseerde behoeften er niet zouden zijn, dan zou hun object zonder waarde zijn" (GE, 
p. 95). 
37 GE, p. 95, curs. IK. 
38 GE, p. 97, curs. IK. 
39 GE, p. 100, curs. IK. 
40 GE, p. 103. 
41 GE, p. 59. 
42 GE, p. 102. 
43 Kant: "... want door analyse van het begrip van een absoluut goede wil kan die eigenschap van de maxime [algemene wet, 
GD] niet gevonden worden" (GE, p. 120, curs. GD). 
44 GE, pp. 121-122, curs. GD. 
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45 Behoefte ontstaat uit een neiging: "de afhankelijkheid van het vermogen tot begeren van indrukken". Een belang kan 
zowel praktisch als pathologisch zijn. De laatste wordt hier bedoeld, dat betekent "de afhankelijkheid van principes van de 
rede voor het bevredigen van de behoeften van de neiging" (met het verstand dus). Zie GE, pp. 75-76. 
46 De analyse kan "hoogstens gebruikt worden om in logisch opzicht verschillend lijkende voorstellingen van een en 
hetzelfde object in een enkel begrip samen te vatten..." (GE, p. 124). 
47 GE, p. 124 
48 GE, pp. 124-125. 
49 Het niet scheiden tussen empirie en praktijk vormt de oorzaak van de klacht jegens Kant dat hij zijn categorisch 
imperatief onderbouwt met empirie, de ervaren werkelijkheid, zoals met het voorbeeld waar iemand zonder het bezit van 
geld, geld bij een ander leent. De lener weet dat hij voorlopig niet in staat zal zijn het geleende bedrag terug te betalen. Via 
het toepassen van de categorische imperatief zal de lener het redelijkerwijs niet willen dat hij dat geld leent, immers, dan 
zou het hele 'leenritueel' in de wereld op losse schroeven komen te staan. Kant wordt hier wel eens verweten een 
consequentialistische redenering te gebruiken. Maar dit voorbeeld is geen empirische redenering, maar een praktisch-
redelijke inbeelding. In de empirische werkelijkheid zou de absolute zekerheid van het wegvallen van een vertrouwensbasis 
achter 'het lenen' niet opgaan. De lener zou bijvoorbeeld de lotto kunnen winnen, waardoor het probleem opgelost is en zo 
zouden er allerlei andere toevalligheden kunnen voorvallen in soortgelijke 'leensituaties'. Maar in de gedachte praktijk, 
ontdaan van contingente omstandigheden, zou de actie van de lener niet kunnen en mogen: de leenpraktijk zou niet meer 
kunnen bestaan als de actie van de lener tot een universele regel zou verworden. Zie ook Kant’s ontkenning dat het 
categorisch imperatief hetzelfde zou zijn als de stelling: ‘wat u niet wil, dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. “[H]et 
kan geen algemene wet zijn, want het sluit niet in: de grond van plichten jegens zichzelf, niet van de plichten jegens 
anderen (want menigeen zou er graag mee instemmen dat anderen hem niet moeten helepen, wanneer hij er tenminste zelf 
maar ontheven van zou zijn anderen te helpen) en ten slotte niet van verschuldigde plichten jegens elkaar; want de 
misdadiger zou om diue reden tegen zijn straffende rechter kunnen aanvoeren enz.”. GE, 98, nt. *, curs. GD.  
 Kant introduceert zo een praktische wijsbegeerte, een metafysica van de zeden. Deze metafysica is de "ontsluiting van 
een realiteitsdimensie die de "gewone ervaring transcendeert en daarom buiten de reikwijdte van het theoretische kennen 
ligt [en] heeft de praxis als noodzakelijke basis", aldus G.A. van der Wal in zijn inleiding tot GE, pp. 33-34. 
50 Dit behoren noemt Kant een a priori synthetisch oordeel dat betrekking heeft op de wil en vanuit de rede ontstaat. Want 
naast de voorstelling van de wil zijnde empirisch bepaald, ontstaat de idee van de autonomie, oftewel vrijheid van de wil. 
Kant vergelijkt deze denkwijze met de begrippen van het verstand zijnde eveneens a priori synthetische oordelen, die de 
voorstelling van algemeen-empirische wetten mogelijk maken. Zie GE, pp. 129-130. 
51 GE, p. 138. 
52 Ibidem. 
53 GE, p. 141. 
54 Deze ontwikkeling kan analoog worden gezien met de teloorgang van het socialisme en de opleving van het liberalisme. 
Een complex samenspel van factoren die met de 'vocabulaire' van zowel Aristoteles als Kant te verduidelijken valt, denk ik. 
Een zeer grove, globaal en brutaal geschetste poging: Aristoteles is misbruikt door zowel interpretaties die hem totalitair-
teleologisch zien als door interpretaties die hem contextualistisch zien. Momenteel wordt hij als contextualist gezien. Het 
socialisme stelde de omstandigheden van de mens als bepalend en interpreteerde Aristoteles teleologisch. Kant is ook op 
twee manieren fout geïnterpreteerd. Ten eerste als iemand die op een ethisch niveau 'het dal der plichten' aanprees (Nescio) 
en geen aandacht gaf aan en belang stelde in intermenselijke emoties e.d. Ten  tweede als een politieke theoreticus die een 
liberaal staketsel ontwierp en daarmee een zo groot mogelijke vrijheid voor de maatschappij creëerde, waardoor een 
essentiële morele onderbouw voor de formele politieke orde ontbrak, waarvan wij zogenaamd de schade van ondervinden 
(zie bij zorg-feministen en communitaristen). De onderbouw die in de westerse landen opkwam, halverwege de vorige eeuw 
met de opkomst van het socialisme, was de foute interpretatie van Aristoteles als contextualistisch denker, uitlopend in de 
tweede interpretatie in de communistische landen. Daarmee werd aan de formele politiek-juridische structuur getornd. Nu is 
het socialisme weg en is een westerse maatschappij overgebleven die zich liberaal noemt, maar waarvoor Kant zich zou 
schamen, vooral vanwege de groteske pretentie van de (empirische) wetenschap om als politieke legitimatie te dienen en 
vice versa. De scheiding tussen algemeen (staat) en bijzonder (maatschappij) is verdwenen. 
55 NE, boek V, paragraaf 1 (universeel) en 7 (legaal): beide betekenen hetzelfde. 
56 En kan volgens Aristoteles herstellend (tussen burgers onderling) en verdelend (over burgers heen) zijn. 
57 NE, 1134b24, curs. GD. 
58 Huppes-Cluysenaer, pp. 29-30. 
59 NE, 1141a20. 
60 NE, 1143b20. 
61 Herinner het verschil tussen praktische wijsheid voor jezelf en voor de polis. 
62 GE, p. 56 en p. 78. 
63 GE, p. 113, curs. IK. 
64 "Deze wetten vereisen weliswaar nog een door de ervaring gescherpt oordeelsvermogen, enerzijds om te kunnen 
onderscheiden in welke gevallen ze toegepast moeten worden, anderzijds om ze toegang te verschaffen tot de wil van de 
mens en om aan te dringen op uitoefening daarvan..." (GE, p. 44). 
65 In tegenstelling tot Hume die de psychologie als fundering van zijn ethiek en moraal zag.  


