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Preprint 

Stephen Engstrom & Jennifer Whiting (eds.), Aristotle, Kant and the Stoics: Rethinking 
Happiness and Duty, Cambridge, CUP, 1996; 310 pp., £35, ISBN 0521553121. 

Deze bundel bevat de lezingen gehouden op een congres dat in maart 1994 plaatsvond 
aan de Universiteit van Pittsburgh. Onder invloed van bijv. Sidgwick, Anscombe en 
MacIntyre is het lange tijd gebruikelijk geweest om een scherpe scheiding te zien tussen 
de antieke en de moderne ethiek. De antieke ethiek was een karakter- of deugdethiek die 
uiteindelijk gericht was op het goede leven, te vinden in de eudaimonia. De moderne 
ethiek was onder invloed van het christendom een regelethiek, maar losgemaakt van de 
christelijke onderbouw, en op zoek naar een nieuwe onderbouw. De gedachte achter deze 
bundel is dat deze gebruikelijke tegenstelling tussen antieke en moderne ethiek onterecht 
is. Men probeert dit te laten zien aan de hand van een aantal case-studies over 
verschillende thema's. Per thema zijn er steeds twee case studies: een over Kant, en een 
over Aristoteles of de Stoa. Zo kan de lezer zelf vergelijken. Onder de contribuenten treft 
men bekende namen als Julia Annas, John M. Cooper en T.H. Irwin. Een voorbeeld van de 
wijze waarop de auteurs te werk gaan is het tweetal opstellen over eudaimonia. Irwin 
bespreekt Kants kritiek op het antieke eudemonisme, en betoogt dat Kant Aristoteles en 
de Stoa verkeerd begrepen heeft. Het eudemonisme is niet gebaseerd op ons subjectieve 
verlangen naar eudaimonia (geluk), maar op de gedachte dat geluk (objectief) ons 
hoogste goed is. Deze correctie heeft als implicatie dat morele principes als categorische 
imperatieven in Kants zin kunnen worden gezien. Ook Stephen Engstrom betoogt dat Kant 
Aristoteles verkeerd begrepen heeft, en hij laat zien dat er grote overeenkomsten zijn 
tussen de wijze waarop wij volgens Kant en Aristoteles verschillende `goods' moeten 
ordenen. Deze bundel nuanceert niet alleen een vaak te scherp aangezette tegenstelling 
(die tussen Kant en de antieken), maar is ook in een ander opzicht leerzaam. Waar 
studenten theologie en filosofie aan de huidige universiteit steeds weer voorgehouden 
wordt hoe belangrijk het is dat al wat wij over filosofen en theologen uit het verleden 
schrijven, berust op uiterst zorgvuldige interpretatie volgens strikte hermeneutische regels 
die o.m. de originele context van het interpretandum in rekening brengen, blijken grote 
filosofen uit het verleden zelf in hun omgang met voorgangers geheel andere normen 
gehad te hebben. Kant maakt in zijn interpretaties van Aristoteles en Stoa `fouten' die wij 
van doctoraal studenten niet zouden accepteren. Zegt dat iets over Kant, of over de 
criteria die wij aan de huidige academische filosofiebeoefening aanleggen? 

Marcel Sarot 
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