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Harry Frankfurt is geen moraalfilosoof, hij geeft zelfs te kennen dat hij moraal geen bijster 
interessant onderwerp vindt, en dat het belang ervan vaak overschat wordt.1 Desondanks, of 
net daarom, zijn moraalfilosofen zeer geïnteresseerd in Frankfurt: hoe kan je moraal nu niet 
belangrijk vinden? Frankfurt heeft daarop een antwoord: ten eerste is moraal niet intrinsiek 
belangrijk – zoals met alles wat autoriteit over ons claimt, gaat het belang en de geldigheid 
van morele claims terug op dingen waar wij om geven. En ten tweede geven wij ook om 
andere dingen dan moraal. In aansluiting bij de kritiek van Bernard Williams en Michael Slote 
op de ‘overridingness-thesis’ verzet Frankfurt zich tegen wat hij noemt ‘het panmoralisme’. 
Hij ziet geen enkele reden waarom morele overwegingen steeds zwaarder zouden moeten 
doorwegen dan andere normatieve claims. Het welzijn van andere mensen (volgens Frankfurt 
het voorwerp van moraal) is per slot van rekening slechts één van de dingen waar een mens 
om geeft, naast bijvoorbeeld het geluk van zijn kinderen, het ontwikkelen van persoonlijke 
vaardigheden, het genieten van esthetische ervaringen, enzovoort. ...  
 
Maar erkent Frankfurt dan niet dat morele imperatieven een bijzonder gezag genieten? 
Tennisregels en morele regels plaatsen we niet op dezelfde hoogte: wie geen zier om tennis 
geeft, kan die eerste aan zijn laars lappen, maar aan morele regels onttrek je je niet zomaar. 
Vele filosofen verbinden dit categorische karakter van morele imperatieven met de bindende 
wetten van de rede. In deze rationalistische verklaring van de normativiteit van moraal 
worden morele imperatieven tot een soort van rationele geboden. Wie immoreel is, is 
bijgevolg ook irrationeel. Frankfurt ziet geen heil in dit ‘panrationalisme’ en stelt dat niet de 
rede maar de wil het vermogen is waarin de morele plicht is gegrond. In §1 en 2 zal ik 
Frankfurts positieve en negatieve thesissen aangaande de normativiteit van moraal 
uiteenzetten: moraal ontleent haar normatieve kracht niet aan haar rationele karakter, maar 
aan haar betrokkenheid op wat mensen belangrijk vinden. Uiteraard rijst meteen de volgende 
vraag: mensen vinden heel uiteenlopende dingen belangrijk, maar verdient moraal geen aparte 
status? Frankfurts behandeling van deze vraag en zijn kritiek op het panmoralisme wordt in 
§3 uitgelegd. De kritiek op Frankfurts kritiek komt aan het eind van §2 en §3: heeft Frankfurt 
goede redenen om zo sceptisch te zijn over moreel rationalisme en de idee dat morele redenen 
steeds de doorslag geven? Aansluitend op de kritiek gaat het in §4 over de vraag of Frankfurts 
naturalistische alternatief van moraal gegrond in basale disposities wel zo aantrekkelijk is. 
 
 
1.  Liefde als grond van normativiteit 
 
De begrippen ‘houden van’ en ‘geven om’ maakten vooreerst deel uit van Frankfurts 
opvattingen over autonomie en refereerden naar persoonsconstituerende eigenschappen. Maar 
gaandeweg, en onmiskenbaar vanaf The Reasons of Love (2004), zoekt Frankfurt met deze 
concepten aansluiting bij het in de analytische filosofie zeer levendige debat over praktische 
redenen (een onderwerp dat weliswaar minstens sinds Plato, en overduidelijk sinds Hume en 
Kant filosofen beroert). De kernvraag van dit debat, waarin tijdens de voorbije drie decennia 
filosofen als Bernard Williams, Derek Parfit, Thomas Scanlon, Michael Smith, Christine 
Korsgaard en Jonathan Dancy het voortouw namen, luidt: wanneer heeft iemand een reden 



om welbepaalde handeling X te stellen? Er zijn vele tussenposities mogelijk, maar in grote 
lijnen kan men drie antwoorden onderscheiden: wanneer die persoon een verlangen heeft dat 
gediend zou zijn door handeling X, wanneer handeling X waardevol is op een objectieve 
manier (onafhankelijk van subjectieve verlangens), wanneer handeling X voorgeschreven 
wordt door de rede (waarbij redelijke principes niet noodzakelijk het bestaan van objectieve 
waarden vooronderstellen). Aan de talrijke argumenten en vragen die deze discussie 
aandrijven, kan dit hoofdstuk onmogelijk recht doen. Wat hier telt, is Frankfurts overtuiging 
dat hij iets aan de discussie heeft toe te voegen. De basisingrediënten van de discussie zijn 
verlangens, objectieve waarden en rationele principes. Frankfurt vindt deze ontoereikend, en 
schrijft: “In proposing to expand the repertoire upon which the theory of practical reason 
relies, these are the additional concepts that I have in mind: what we care about, what is 
important to us, and what we love.”2 Het onderscheid tussen bekommernissen en liefde werd 
door Esther Kroeker uitgelegd, en speelt in de context van dit hoofdstuk geen rol, ik zal 
‘geven om’ en ‘houden van’ door elkaar gebruiken. In welke zin dan zijn deze begrippen 
verbonden met praktische redenen? 
 
Frankfurt beschouwt niet enkel het menselijke vermogen om lief te hebben als de verklaring 
waarom er iets als praktische normativiteit bestaat, maar ook liefde als datgene wat 
inhoudelijk bepaalt welke specifieke feiten of overwegingen voor iemand normatieve kracht 
bezitten. Soms veralgemeent hij deze gedachte tot de stelling dat de wil de grond is van 
normativiteit. Liefde is voor Frankfurt immers in de eerste plaats volitioneel en niet 
emotioneel of cognitief. Of iemand iets of iemand liefheeft, blijkt dan niet zozeer uit wat die 
persoon voelt of denkt, maar uit haar disposities en intenties. In de woorden van Frankfurt: 
“That a person cares about or that he loves something has less to do with how things make 
him feel, or with his opinions about them, than with the more or less stable motivational 
structures that shape his preferences and that guide and limit his conduct.”3 Als iemand meer 
om haar gezin geeft dan om haar werk, zal wat ze wil gekenmerkt zijn door welbepaalde 
voorkeuren, verlangens en intenties. Allicht zal ze die intenties niet steeds kunnen 
waarmaken, en wanneer ze bijvoorbeeld onder tijdsdruk een werkweekend moet inlassen, zijn 
spijtgevoelens heel waarschijnlijk. Maar deze en andere gevoelens zijn eerder een indicatie en 
een gevolg van haar liefde, dan wel constitutief ervoor, zegt Frankfurt. En hetzelfde geldt 
voor de doorgaans positieve oordelen die men velt over de personen en dingen waar men van 
houdt: dat iemand RSCAnderlecht de beste voetbalploeg ter wereld vindt, gaat niet vooraf aan 
haar liefde voor paars-wit maar volgt eruit. Liefde is dus in de eerste plaats een zaak van de 
wil, eerder dan de rede of het gevoel. 
 
Dat liefde een zaak van de wil is, betekent echter niet dat liefde gewild is, in de zin van ‘vrij 
gekozen’. Integendeel. Wat de ervaring ons leert, en wat door Frankfurt zeer ernstig wordt 
genomen, is dat het niet in onze macht ligt om te beslissen van deze of gene te houden. Liefde 
is uiteraard geen a-rationele conditie zoals honger, en deliberatie over of evaluatie van liefde 
is beslist mogelijk4, maar al wie ooit te maken had met liefdesverdriet weet dat Frankfurt 
gelijk heeft als hij schrijft “a person may care about something even though he wishes that he 
didn’t and despite strenuous efforts to stop.”5 Frankfurt voert de onafhankelijkheid van de wil 
nog een trapje hoger wanneer hij stelt dat mensen soms niet eens weten waar ze in feite om 
geven. Beide vergissingen zijn mogelijk: “a person may care about things a great deal without 
realizing that he cares about them at all, and he may not really care at all about things that he 
believes he considers to be very important to him.”6 Het is deze weerbarstigheid die Frankfurt 
ertoe brengt om de wil “an objective reality… within ourselves”7 te noemen, de realiteit is per 
definitie datgene waarnaar wij mensen ons moeten schikken en waar we geen directe controle 
over hebben. Dit onafhankelijke karakter van de wil is een cruciale vooronderstelling van 



Frankfurts stelling dat liefde de bron van redenen is, zoals we nog zullen zien. Die stelling 
zou per slot van rekening wel erg onwaarschijnlijk zijn mochten we voor onszelf in het wilde 
weg redenen kunnen creëren door te beslissen nu om dit en dan weer om dat te geven. Wat 
een persoon moet doen of net niet mag doen, hoort niet af te hangen van willekeurige invallen 
van het moment maar zou net een feit moeten zijn dat ‘te ontdekken’ valt en waar mensen 
zich inderdaad over kunnen vergissen.  
 
Niet enkel waar we van houden valt buiten onze controle, maar ook de manier waarop liefde 
ons stuurt eenmaal we er in de greep van zijn. Frankfurt introduceert de wonderlijke term 
‘volitional necessities’ om deze ervaring te duiden. Met één sprekend voorbeeld maakt 
Frankfurt duidelijk wat hij onder ‘volitionele noodzaak’ verstaat.8 Toen Martin Luther de 
keuze kreeg ofwel voor de keizer te verschijnen ofwel zijn ‘ketterse’ stellingen af te zweren, 
stelde hij bij zichzelf het onvermogen vast om zijn geloof op te geven en verantwoordde zich 
voor de keizer met een even simpele als diepe waarheid: ‘Hier sta ik dan. Ik kan niet anders.’ 
Elk van ons heeft bepaalde grenzen waar hij niet over kan, of beter, niet over wil kunnen. Dit 
volitionele element is belangrijk om de noodzaken die een persoon ten diepste definiëren te 
onderscheiden van psychologische dwang: een vrouw met agorafobie zou aan de rand van het 
plein ook best kunnen zeggen ‘Hier sta ik dan. Ik kan niet anders’ maar dit onvermogen is 
allicht iets dat ze maar al te graag zou overwinnen, en dat ze als een externe macht of inbreuk 
op haar vrijheid ervaart. Anders is het met een militair die het aanvalsbevel van zijn overste 
niet kan opvolgen, een moeder die haar kind niet kan afstaan voor adoptie, een jongeman die 
zijn moeder niet kan achterlaten in oorlogstijd (allemaal voorbeelden opgesomd door 
Frankfurt). Zij botsen op de grens van wat ze kunnen willen, en daarmede ook op de 
noodzaak van wat ze wel moeten willen. In plaats van over het ‘onwilbare’ spreekt Frankfurt 
over ‘het ondenkbare’ als de pendant van volitionele noodzaak.9 Sommige handelingen zijn 
voor een individu ondenkbaar. Die grenzen zijn grotendeels voor elk van ons persoonlijk 
zoals de voorbeelden aangeven. Een cruciale stap zet Frankfurt wanneer hij beweert dat 
sommige handelingen voor een mens (als mens) ondenkbaar zijn. Hij maakt deze gedachte 
concreet en stelt dat als wezens die een biologische en psychologische natuur delen (bijna) 
alle mensen om gezelschap, gezondheid, overleven, voortplanting en bezigheid geven.10 
Niemand wil verveling, eenzaamheid, honger, depressie ‘op zich’ of omdat hij daarvan houdt 
(natuurlijk kunnen er wel instrumentele redenen of indirecte verklaringen voor zijn). Dat 
Frankfurt het bestaan van dergelijke universele volitionele noodzaken erkent, zal van pas 
komen wanneer we het speciale statuut van morele redenen trachten te verzoenen met het idee 
dat alle redenen op de autoriteit van de liefde berusten.  
 
Deze achtergrondinformatie over wat Frankfurt verstaat onder ‘liefde’ (en vooral wat hij er 
niet onder verstaat) is noodzakelijk om te begrijpen waarom hij denkt dat het begrip liefde een 
welonderscheiden bijdrage levert aan het debat over praktische redenen. In een notendop is dit 
de bijdrage: “The origins of normativity do not lie either in the transient incitements of 
personal feeling, or in the severely anonymous requirements of reason. They lie in the 
contingent necessities of love.”11 Frankfurts onvrede met de alternatieve praktische reden-
theorieën wordt in dit citaat reeds kort benoemd: verlangens zijn te vergankelijk en redelijke 
principes zijn te anoniem om praktische redenen op te baseren. In plaats van ‘verlangens’ 
gebruikt Frankfurt vaak de woorden ‘feelings’ of ‘passions’, en vooral deze laatste term past 
goed bij zijn kritiek op verlangens als bron van redenen omdat ze, naast vluchtig, ook 
heteronoom en extern aan het subject kunnen zijn. Aan verlangens zijn we soms (passief) 
overgeleverd zonder dat we dat willen, liefde daarentegen drukt wel steeds iets uit van onze 
persoonlijke essentie. Dat bedoelt Frankfurt wanneer hij, in een cruciale passage, aan 
verlangens macht toeschrijft maar enkel aan de liefde autoriteit:  



 
“However imposing or intense the motivational power that the passions mobilize may 
be, the passions have no inherent motivational authority. In fact, the passions do not 
really make any claims upon us at all. Considered strictly in themselves, apart from 
whatever additional impetus or facilitation we ourselves may provide by acceding to 
them, their effectiveness in moving us is entirely a matter of sheer brute force. There 
is nothing in them other than the magnitude of this force that requires us, or that even 
encourages us, to act as they command.”12  

 
Frankfurts objecties tegen een begronding van redenen in rationaliteit hebben dan weer te 
maken met de anonimiteit van de rede, maar daarnaast ook met zijn twijfels over de (typisch 
Kantiaanse) gedachte dat de pure rede substantiële inhoud zou kunnen bieden. De context 
waarin deze objectie het overtuigendste is, is de context waarin iemand zich afvraagt welk 
leven hij moet leiden, bij voorbeeld naar aanleiding van een studie- of beroepskeuze. In deze 
situatie lijkt de rede niet echt een grote hulp: de rede kan misschien wel beroepen beschrijven 
en vergelijken, en kan eventueel zelfs blootleggen waarin de waarde van al deze jobs bestaat, 
maar uiteindelijk komt het erop aan een job te kiezen die jou persoonlijk (en niet jou als 
belichaming van de universele rationaliteit) aanspreekt waarbij je liefdes en bekommernissen 
zeer duidelijk bepalend zijn. Hieraan verbonden is het punt dat er steeds al waarden in het spel 
moeten zijn wil de rede een substantieel antwoord kunnen bieden op de vraag welk leven 
waardevol is. Voor Frankfurt spreekt dit van zelf: “In order to carry out a rational evaluation 
of some way of living, a person must first know what evaluative criteria to employ and how to 
employ them.”13 Algemene principles kunnen geen leidraad voor me zijn, wanneer ze niets 
voor me betekenen. Het antwoord op de vraag hoe iemand moet handelen, valt daarom altijd 
impliciet of expliciet af te leiden uit de waarden, objecten, idealen, of zaken waar iemand om 
geeft. Liefde is het absolute fundament van al wat normatief is voor een individu.  
 
Wat moeten we van Frankfurts alternatieve redentheorie denken? In een ‘zwakke’ 
interpretatie van ‘redenen gebaseerd op liefde’ kunnen we Frankfurt, lijkt mij, zonder veel 
problemen bijtreden. Het is begrijpelijk genoeg dat ergens van houden redenen in het leven 
roept, en dat iemand geen reden heeft om veel geld uit te geven aan een ticket voor een Bruce 
Springsteen concert als hij helemaal niet van Springsteen houdt. De meesten van ons 
ondervinden op dagelijkse basis aan den lijve dat liefde redenen creëert. Wanneer onze 
vrienden, kinderen of partners met een probleem worstelen, voelen we ons aangesproken om 
te helpen. Heel plausibel stelt Frankfurt: “Loving someone or something essentially means or 
consists in, among other things, taking its interests as reasons for acting to serve those 
interests.”14 Frankfurts ideeën over het bestaan van wilsnoodzakelijkheid hoeft men nog niet 
eens te aanvaarden om de beschrijving in dit citaat (waarin enkel sprake is van redenen in 
plaats van verplichtingen of noodzakelijkheden) bij te treden.15 Liefde genereert een aparte 
soort van praktische redenen, dat lijkt aanvaardbaar.  
 
Controversieel wordt Frankfurts theorie over normativiteit pas wanneer hij beweert dat alle 
normativiteit op liefde teruggaat. Er is een hemelsbreed verschil tussen liefde “a powerful 
source of reasons”16 noemen, en zeggen dat het “the ultimate ground of practical rationality”17 
is. Als alle praktische redenen teruggaan op liefde, betekent dit onder andere dat er geen 
redenen zijn om lief te hebben, of althans geen redenen die niet op hun beurt voortgebracht 
zijn door een andere liefde. Maar impliceert dit dan dat we niet zonder meer aan ouders, 
onafhankelijk van hun feitelijke moeder- of vadergevoelens, een reden kunnen toeschrijven 
om om het welzijn van hun kind te geven? Maakt dit het ook onmogelijk om nog te zeggen – 
wat Frankfurt soms echter wel lijkt te doen – dat mensen steeds een reden hebben om te geven 



om iets (wat het ook is)? Dat is al een eerste harde noot om kraken. En een nog veel hardere 
noot is de implicatie van Frankfurts theorie dat ook redenen om moreel goed te handelen 
afhangen van waar een persoon om geeft. Morele redenen zijn archetypische voorbeelden van 
onvoorwaardelijke redenen, redenen die afhangen van geen enkele mentale attitude van het 
subject, niet van wat hij denkt, voelt, verlangt, of bemint. Iedereen is in elke omstandigheid 
onderworpen aan de autoriteit van de moraal, en kan zich niet zomaar onttrekken aan de 
vereisten die de moraal oplegt. Ludwig Wittgenstein beschrijft waarin dit speciale statuut van 
morele imperatieven (dat filosofen meestal weergeven door hen ‘categorisch’ te noemen) 
bestaat aan de hand van volgende sprekende vergelijking:  
 

“Supposing that I could play tennis and one of you saw me playing and said ‘Well, 
you play pretty badly’ and suppose I answer ‘I know, I’m playing badly but I don’t 
want to play any better’, all the other man could say would be ‘Ah, then, ‘that’s all 
right’. But suppose I had told one of you a preposterous lie and he came up to me 
and said ‘You’re behaving like a beast’ and then I were to say ‘I know I behave 
badly, but then I don’t want to behave any better’, could he then say ‘Ah, then 
that’s all right’? Certainly not; he would say ‘Well, you ought to want to behave 
better’.”18 

 
Stel nu dat die persoon in plaats van ‘I don’t want to behave better’  had gezegd ‘I don’t care 
about behaving better’, had hij dan een reden gehad om zich moreel correcter te gedragen? De 
thesis dat alle praktische redenen teruggaan op waar een persoon om geeft, suggereert een 
negatief antwoord. En zoals we in de volgende sectie zullen zien: Frankfurt kraakt de noot, of 
in een andere beeldspraak, hij slikt de pil – maar niet zonder die eerst te vergulden. 
  
2. Panrationalisme 
 
Vele filosofen verklaren het categorische karakter van de morele imperatieven door het een 
rationeel gebod te noemen. De wetten van de rede zijn immers evenmin facultatief en gelden 
ten allen tijde in elke context. Natuurlijk kunnen mensen irrationeel zijn, en evenzeer kunnen 
mensen zich immoreel gedragen – maar de normativiteit van rationaliteit of moraal wordt 
daardoor nooit aangetast. Ook al is de morele wet niet effectief motiverend, ze blijft wel 
redengevend net zoals – en volgens de rationalisten net omdat – de wetten van rede dat ook 
zijn. Het transcendentale argument onderliggend aan de Kantiaanse ethiek is het bekendste 
voorbeeld van moreel rationalisme. Christine Korsgaard levert er een hedendaagse versie van 
door te beweren dat het finaal (dit wil zeggen niet-instrumenteel) waarderen van onze 
menselijkheid de voorwaarde is die alle andere vormen van waarderingen en rationele 
reflecties mogelijk maakt. Sterk vereenvoudigd komt haar argument erop neer dat wie zich de 
vraag stelt of hij wel reden heeft om te doen wat moraal vraagt, zichzelf beschouwt als een 
reflexief wezen, en op gevaar van inconsistentie dan ook de mogelijksheidsvoorwaarden van 
die reflexiviteit moet erkennen, inclusief zijn waardigheid als mens. Met andere woorden, 
volgens Korsgaard is moraal immuun voor sceptische ondergravingen omdat de sceptische 
vraag zelf de geldigheid van de morele imperatief veronderstelt. Wie respect voor de morele 
wet niet afleidt uit het feit dat hij reflexief bekommerd is om zoveel andere dingen, kan met 
de vinger gewezen worden als iemand die niet goed heeft nagedacht, zegt Korsgaard 
letterlijk.19 
 
In een niet zo bekend artikel ‘Rationalism in Ethics’ legt Frankfurt uit waarom hij enerzijds de 
onderneming van het moreel rationalisme begrijpt (ook Frankfurt zou de morele scepticus 
graag van antwoord dienen) maar anderzijds denkt dat rationalisten het antwoord in de 



verkeerde hoek zoeken. Dat we een schurk anders beoordelen dan een idioot is voor hem 
daarvan een eerste bewijs. Ons oordeel over iemand die immoreel handelt verschilt wezenlijk 
van ons oordeel over iemand die een denkfout maakt. Frankfurt verbindt hieraan zijn kritiek 
dat rationalisten een ‘rationalistische drogreden’ begaan door morele conclusies van 
premissen over rationaliteit af te leiden. Hij schrijft: “Demonstrating that some principle is a 
logically or conceptually necessary truth does nothing to demonstrate that accepting the 
principle is a moral requirement or that contravening the principle is morally required.”20 
Deze objectie lijkt mij echter niet zo sterk, aangezien ten eerste ook Frankfurt zelf, zoals we 
zullen zien, morele conclusies uit niet-morele premissen afleidt en ten tweede hij enkel 
postuleert in plaats van aantoont dat morele vereisten geen rationele vereisten zijn (in het 
Engels zou men zeggen: ‘he begs the question’). Maar in ‘Rationalism in Ethics’ vinden we 
nog een tweede kritiek die wel terecht lijkt: immorele actoren brengen het er te goed vanaf in 
een rationalistische benadering. Hun immorele gedrag wordt dan immers op conto geschreven 
van een denkfout, iets waar ze zich als persoon makkelijk van distantiëren. Zoals Frankfurt 
schrijft:  “Insofar as people can account for having adopted a belief by referring to a rationally 
compelling proof, this takes them personally off the hook. It means that the belief reveals 
nothing about them, but only something about the impersonal requirements of reasons.”21 
Maar morele kritiek begrijpen we als iets wat een persoon diep raakt, als iets dat de foute 
handeling verbindt aan wat deze persoon ten diepste definieert. Volgens Frankfurt is dat niet 
zijn rationele vermogen maar zijn volitionele identiteit met de bijhorende noodzakelijkheden 
en limieten van wat een mens kan willen. En volledig in lijn met zijn theorie over praktische 
redenen in het algemeen, schrijft hij over de normativiteit van moraal het volgende: “the most 
fundamental source of moral normativity is not in our rationality but in our love for the 
condition and style of life that moral principles envisage.”22 Uit onze omgang met anderen 
blijkt dat we bepaalde waarden belangrijk vinden, dit ‘belangrijk vinden’ volstaat om de 
moraal legitimiteit te verlenen – het volstaat niet alleen, er is bovendien geen alternatief. De 
rede kan ons niet vertellen wat we belangrijk moeten vinden, enkel een ‘panrationalist’ kan 
zoiets geloven, denkt Frankfurt.23 Ter vervanging van het rationalisme ontwikkelt Frankfurt 
dus een rechtvaardiging van morele eisen op basis van waar mensen om geven. Inzoverre 
moraal belangrijk is voor ons, kan dat enkel te danken zijn aan het feit dat morele 
imperatieven ten dienste staan van bepaalde waarden en idealen die belangrijk zijn voor ons 
en ons leven betekenis geven. 
 
En inderdaad, wanneer we iemand als een moreel goed persoon beschrijven, bedienen we ons 
van termen uit de volitionele, eerder dan de cognitieve sfeer. We beschrijven hem of haar als 
iemand die de juiste dingen belangrijk vindt en om anderen geeft, iemand met het hart op de 
juiste plaats, en zelden percipiëren we de manifestatie van morele goedheid als het uitoefenen 
van rationele vermogens. Dat lijkt in het nadeel van Korsgaard en in het voordeel van 
Frankfurt te pleiten. Anderzijds zou men tegen Frankfurt kunnen inbrengen dat hij de 
psychologie van morele motivatie met de theorie van morele normativiteit verwart, of dat hij 
een karikatuur maakt van de rationaliteit die door Kantianen aan de morele imperatief ten 
gronde wordt gelegd.24 Maar eerder wil ik ingaan op een ander problematisch aspect van de 
verbinding tussen morele verplichtingen en de wil zoals die door Frankfurt wordt gemaakt. 
Wat moeten we volgens deze stelling immers aanvangen met mensen die helemaal geen liefde 
voelen voor “the condition and style of life that moral principles envisage”? Sluit Frankfurt 
zich aan bij Philippa Foot die argumenteert dat morele vereisten hypothetische imperatieven 
zijn, in dat opzicht niet erg verschillend van de regels van de etiquette of het reglement van 
een clubhuis?25 In zekere zin moet Frankfurt Foot bijtreden: het volstaat natuurlijk niet dat 
iemand tijdens een zwak moment de autoriteit van de morele plicht negeert of betwijfelt, maar 
als iemand op fundamenteel niveau totaal geen enkele voeling met of gevoeligheid voor de 



regels van moraal heeft, dan moet men volgens Frankfurt besluiten dat moraal aan hem niets 
te zeggen heeft. Morele plichten hebben voor deze man geen belang, zelfs geen betekenis, en 
daarom ook geen normatieve kracht. Nu is hiermee de kous nog niet af. Want als we ons 
dergelijke amoralist levendig voor de geest proberen te halen, dan moet deze persoon ons wel 
erg vreemd lijken, zo vreemd dat hij nog weinig met ons gemeenschappelijk heeft, zo vreemd 
dat zijn gedrag ons compleet geschift en in die zin ongelooflijk irrationeel toeschijnt. En hier 
zien we hoe Frankfurt dit intuïtieve aanvoelen integreert in zijn theorie, en aldus de pil 
verguldt: 
 

“We are accustomed to understanding rationality as precluding contradiction and 
incoherence – as limiting what it is possible for us to think. There is also a sense of 
rationality in which it limits what we can bring ourselves to do or accept. In the one 
sense, the alternative to reason is what we recognize as inconceivable. In the other 
sense, it is what we find unthinkable.”26  

 
Als voorbeeld neemt Frankfurt de man uit Hume’s Treatise die de totale vernietiging van de 
wereld verkiest boven een schram op zijn vinger, maar het is veilig om zijn oordeel over deze 
man te veralgemenen naar iedere mens die de normatieve kracht uitgaande van morele 
plichten en verboden helemaal niet voelt: “he is a lunatic”27 En inderdaad, van de reële 
voorbeelden die het dichtst in de buurt komen van deze hypothetische voorbeelden, namelijk 
psychopaten, zeggen we dat ze gek zijn. Ze zijn niet irrationeel in de zin van inconsistent of 
rationeel oppervlakkig zoals de rationalisten beweren. Er is iets anders mis met hen: hun 
volitionele identiteit verschilt zo grondig van de onze dat we hun bereidheid om afschuwelijke 
daden te stellen wel als ‘ondenkbaar’ moeten beoordelen. Zij ontberen de (quasi) universele 
volitionele noodzakelijkheden die mensen op een heel fundamentele wijze met elkaar 
verbinden. Het is gewoon ondenkbaar voor ons om de vernietiging van de wereld te willen als 
dat ons kan redden van een schrammetje op onze vinger, en we zouden niet weten wat te 
zeggen tegen de man of vrouw die dit betwijfelt. Deze ondenkbaarheid wordt door Frankfurt 
een enkele keer ook ‘volitionele irrationaliteit’28 genoemd, maar het is duidelijk dat hij 
daarmee niet de rationaliteit bedoelt waarop Korsgaard en andere morele rationalisten de 
normativiteit van moraal baseren. 
 
3. Panmoralisme 
 
Met amoralisten (mensen die de normativiteit van morele verplichtingen systematisch in 
vraag stellen en voor wie moraal niet gelegitimeerd is) worden we weinig geconfronteerd, met 
immoralisten (mensen die in concrete situaties niet gehoorzamen aan de morele plicht, 
waarvan ze niettemin de legitimiteit erkennen) echter des te meer. Immoreel gedrag is 
menselijk – al te menselijk. Een belofte niet nakomen, kwaad praten achter iemands rug, 
liegen en bedriegen … zijn helaas voor niemand van ons ondenkbare gedragingen. Immorele 
handelingen zijn dus niet volitioneel irrationeel. Zijn ze niettemin altijd irrationeel in een 
andere zin, namelijk in die zin dat ze steeds ingaan tegen wat we meest reden hebben om te 
doen? Vele moraalfilosofen, inclusief rationalisten beantwoorden deze vraag positief: 
onafhankelijk van de oorsprong van onze redenen om moreel te handelen, geloven zij dat die 
redenen alle andere mogelijke conflicterende redenen overwinnen. Frankfurts verwerping van 
het rationalisme sluit niet uit dat hij deze ‘overridingness-thesis’ onderschrijft. Maar dat doet 
hij niet, zoals meteen duidelijk zal worden. Hij combineert kritiek op panrationalisme met een 
kritiek op wat hij noemt ‘panmoralisme’. Het blijft echter belangrijk om beide kritieken te 
onderscheiden: terwijl het eerste gaat over de vraag waar de normatieve kracht van morele 



claims vandaan komt, betreft het laatste de sterkte van morele claims, eenmaal is aangenomen 
dat ze normatieve kracht uitoefenen. 
 
Stel, je hebt je collega beloofd een tekst van haar na te lezen, maar eenmaal thuis krijg je een 
onverwacht aanbod en mag je mee naar het concert van die ene artiest die je al zo lang aan het 
werk wou zien en wiens muziek veel voor je betekent. Kiezen voor een memorabele avond 
betekent onvermijdelijk je belofte verbreken. Wat moet je doen? Spreekt het vanzelf dat de 
morele redenen de niet-morele ‘overtroeven’? Sommige filosofen lossen dit vraagstuk op door 
te ontkennen dat er in het voorbeeld een conflict tussen morele en niet-morele plichten zou 
zijn: deugdethici zouden bijvoorbeeld kunnen beweren dat ‘het ontplooien van persoonlijke 
interesses (in muziek bijvoorbeeld.)’ deel uitmaakt van het geslaagde, goede leven. Maar voor 
wie, zoals Frankfurt, wil vasthouden aan de basisgedachte van het moderne ‘morality system’ 
dat moraal te maken heeft met hoe je andere mensen hoort te behandelen, lijken conflicten 
tussen morele en niet-morele belangen onvermijdelijk. Moraalfilosofen van Kantiaanse 
signatuur geven absolute voorrang aan de morele plicht. Frankfurt verwondert zich daarover: 
“The basic concern of morality is with how to conduct ourselves in our relations with other 
people. Now why should that be, always and in all circumstances, the most important thing in 
our lives? No doubt it is important; but, so far as I am aware, there is no convincing argument 
that it must invariably override everything else.”29 Een argument tegen wat hij noemt het 
‘panmoralisme’30 geeft Frankfurt niet, maar naar alle waarschijnlijkheid zou hij de bekende 
objectie van Michael Slote tegen de ‘overridingnes-thesis’ onderschrijven. Met een voorbeeld 
geleend van Bernard Williams maakt Slote aannemelijk dat “a morally concerned individual 
might consider a given project to be of greater importance, for him, than all the harm to other 
people that that particular project entailed.” (Slote 1983, p. 78) Het voorbeeld is dat van de 
schilder Gauguin die vrouw en kinderen in de steek liet om zijn leven volledig aan de 
schilderkunst te wijden. Slote vindt het veelzeggend dat we ons Gauguin niet herinneren als 
een schurk, maar eerder als een gepassioneerd schilder, ook al beseffen we ergens dat die 
artistieke toewijding onlosmakelijk gepaard ging met zeer egoïstisch, moreel onverantwoord 
gedrag. Slotes interpretatie van Gauguin als een voorbeeld van ‘admirable immorality’ wordt 
niet door iedereen plausibel gevonden.31 Maar niettemin doet Slote ons tenminste twijfelen 
aan de vanzelfsprekendheid waarmee morele waarden soms naar voren worden geschoven als 
‘niet negotieerbaar’.32 Gegeven de verscheidenheid aan projecten en idealen die een 
mensenleven waardevol kunnen maken, en gegeven het feit dat het (mij althans) geen 
klinkklare nonsens lijkt om te beweren dat iemand zijn leven ook te veel kan laten bepalen 
door morele voorschriften, heb ook ik de indruk dat moraal onze levens veel minder 
domineert (of moet domineren) dan door filosofen vaak wordt aangenomen, en heeft 
Frankfurt dan ook een punt wanneer hij schrijft “It seems to me that many philosophers, in 
their approach to the task of identifying and understanding the norms that most authoritatively 
govern human conduct, are excessively preoccupied with morality.”33 Frankfurts focus op de 
redenen van de liefde kan beschouwd worden als een welkome poging om wat tegengewicht 
te bieden. Maar laat zijn theorie van normativiteit echter nog wel toe om aan moraal de 
(weliswaar genuanceerde) legitimiteit te schenken die haar toekomt? 
 
 
4. Naturalisme: de menselijke natuur als grond van de moraal 
 
Samenvattend zouden we kunnen stellen dat moraal relatief is voor Frankfurt op twee 
manieren: moraal heeft autoriteit dankzij de betrokkenheid van morele waarden op dingen 
waar we om geven, en die autoriteit is negotieerbaar in een afweging met andere dingen die 
belangrijk zijn voor ons. Niet iedereen heeft per definitie reden om te doen wat de moraal 



gebiedt, omdat niet iedereen voortdurend het meeste om moraal geeft (meer dan om wat dan 
ook) en omdat zelfs niet iedereen überhaupt om die idealen en waarden geeft waar moraal om 
gaat. Gelukkig, zegt Frankfurt, delen de meeste mensen dezelfde basale bekommernissen, 
zoals die om fysieke integriteit of sociaal contact, waardoor moraal voor de meesten van ons 
een vanzelfsprekende autoriteit bezit. Deze naturalistische wending laat Frankfurt toe om de 
universalistische claims van moraal te vrijwaren. Maar sommige filosofen bekruipt allicht een 
ongemakkelijk gevoel: dreigt Frankfurt op deze manier morele gevoeligheden niet te 
herleiden tot instincten? De diepste bekommernissen die onze identiteit bepalen zijn die om 
gezelschap, gezondheid, nakomelingen…, op de keper beschouwd niet meer dan primitieve 
biologische en psychologische noden. Frankfurt fundeert de moraal, het hoogste waartoe een 
mens in staat is, in de natuurlijke aanleg die de mens deelt met de niet-menselijke dieren. Niet 
alleen klinkt deze fundering van de moraal contra-intuïtief, ze heeft bovendien iets weg van 
een naturalistische drogreden: begaat Frankfurt niet de fout om uit een feitelijke stand van 
zaken (‘zo is het’) normatieve conclusies (‘zo moeten we handelen’) te trekken? 
 
Om deze aanklacht te onderzoeken op haar legitimiteit, moeten we zorgvuldig te werk gaan. 
Ten eerste moeten we de rechtvaardigende grond van de moraal onderscheiden van de inhoud 
van de moraal. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat iemand argumenteert dat eigenbelang ons 
ertoe aanzet en ons reden geeft om te handelen in overeenstemming met de morele plicht, 
maar daarmee heeft die persoon nog niet aangetoond dat morele regels er inhoudelijk op 
gericht zijn om ons eigenbelang te dienen. Het is allicht te veel gezegd dat Frankfurt moreel 
gedrag reduceert tot instinctief gedrag. Maar hij lijkt anderzijds wel de moraal te funderen in 
natuurlijke, universele bekommernissen die heel erg dicht aanleunen bij dierlijke instincten. 
Voor Frankfurt kan alleen van een moraal die aansluit bij en tegemoet komt aan waar we van 
‘van nature’ om geven, gezegd worden dat we ernaar moeten luisteren. Of dit ontluisterend is, 
hangt allicht af van het mensbeeld dat men aanhangt. Maar vast staat dat Frankfurt de moraal 
niet verbindt met de verheven vermogens tot zelfopoffering of de menselijke ratio. Zo zegt hij 
bijvoorbeeld onomwonden “One of the most fundamental sources of our moral concerns is, I 
think, the fear of loneliness, the fear of isolation”34 Mensen willen ‘erbij horen’ en houden 
zich daarom aan ‘de clubregels’, een verlangen waar Frankfurt niet laatdunkend over doet, 
eenzaamheid is immers een verschrikkelijke conditie die men terecht vreest. Zoals reeds is 
aangestipt, en zoals uit dit citaat wederom blijkt, maakt Frankfurt geen expliciet onderscheid 
tussen ‘gemotiveerd zijn om moreel te handelen’ en ‘een normatieve reden hebben om moreel 
te handelen’, maar de relatie tussen motivatie en normativiteit is te ingewikkeld om in dit 
hoofdstuk verder uit te diepen. Frankfurt is in elk geval niet de enige die beide vragen 
tezamen behandelt, veel filosofen vinden het nonsens om een moraal in te denken die 
handelingen voorschrijft waartoe geen mens gemotiveerd kan worden, hoe gerechtvaardigd 
die handelingen ook zouden mogen zijn.  
 
Frankfurt lijkt echter meer te willen zeggen dan dat de redenen om aan moraal te 
gehoorzamen te herleiden zijn tot een natuurlijke afkeer van uitsluiting. Hij verbindt wel 
degelijk ook de inhoud van de moraal met waar mensen om geven. Bernard Williams 
beschouwt hij in dit opzicht als een gelijkgestemde geest. Het had Frankfurt kunnen zijn, 
maar het was Williams die schreef: “There is nothing for ethical [systems] to be true of – 
though there are things for them to be true to.”35 De dingen waaraan moraal trouw moet zijn, 
worden bepaald door wat een mensenleven betekenis verleent, wat door Frankfurt 
bekommernissen en liefde wordt genoemd. In een recensie van Moral Luck beaamt Frankfurt 
wat Williams zegt: “To the extent that ethical doctrines and claims fail to be true to these 
realities of our nature and condition, they will inevitably lack compelling authority. They will 
strike us, even if we cannot refute the arguments supporting them, as contrived and irrelevant. 



It will seem that they have missed the point.”36 Morele geboden en verboden moeten die 
waarden veilig stellen waar wij ‘as a matter of fact’ al om geven. Berust deze gedachte op de 
naturalistische drogreden? 
 
Een tweede aspect van deze kritiek dat onze aandacht verdient, is wat er verstaan wordt onder 
‘de naturalistische drogreden’. Soms wordt ermee verwezen naar de gelijkstelling van wat 
natuurlijk is met wat goed is (denk aan het argument dat homoseksualiteit immoreel zou zijn 
want tegennatuurlijk). Maar zo simpel en rechtlijnig is de connectie die Frankfurt maakt niet. 
Zijn idee van universele volitionele noodzaken is onmiskenbaar ingebed in een naturalistisch 
denkkader, maar dat naturalisme moet niet begrepen worden als een reductie van het 
filosofische discours naar het exact wetenschappelijke. Alles wat Frankfurt zegt, is 
verzoenbaar met en past binnen grenzen uitgestippeld door de wetenschap van de psychologie 
en de biologie. Maar niet alles wat Frankfurt zegt is daarom een vorm van psychologische of 
biologische wetenschap, er valt nog altijd heel veel uit te leggen en betekenis te scheppen 
eenmaal het ‘methodologisch naturalisme’ aanvaard is. Over de oorzaken van waar we om 
geven, is Frankfurt heel nuchter: die moeten allicht gezocht worden in ‘banale’ feiten zoals 
opvoeding, menselijke natuur, culturele invloeden enzovoort. Dat causale verhaal interesseert 
hem naar eigen zeggen ook totaal niet. Maar in de betekenis en het belang van deze 
bekommernissen is hij als filosoof uitermate geïnteresseerd. Dit normatieve niveau, waarin we 
aan feiten een betekenis geven, is cruciaal. Het is heel verleidelijk om te denken dat Frankfurt 
zou zeggen ‘we hebben een reden om eerlijk te zijn omdat dat natuurlijk is’, of ‘we moeten 
wel trachten goed overeen te komen met elkaar uit biologische noodzaak’. Maar mij lijkt het 
een fundamentele vergissing om het niveau van de liefde ertussen uit te halen. Wat ons 
volgens Frankfurt een reden geeft om eerlijk te zijn, is dat we om waarheid bekommerd zijn – 
en vervolgens lijkt het hem best mogelijk dat die bekommernis een evolutionaire of 
biologische verklaring heeft, maar dit oorzakelijke verhaal is niet zomaar inwisselbaar voor 
het normatieve discours. Pas eenmaal we het fenomeen ‘geven om’ of ‘houden van’ erkennen 
als iets uit het manifeste wereldbeeld, als iets waarover filosofen (of schrijvers) iets te 
vertellen hebben dat niet door de exacte wetenschappen te vatten valt, kunnen we Frankfurts 
opvatting dat de gerechtvaardigde morele voorschriften teruggaan op natuurlijke 
bekommernissen correct interpreteren. Frankfurt leidt dus geen morele conclusies af uit 
biologische of psychologische noodzaken, en is geen naturalist in deze zin. Met ethisch 
naturalisme wordt echter vaak naar een bepaalde metafysische stelling gewezen die Frankfurt 
duidelijk wel onderschrijft. Het naturalisme waar G.E.Moore bijvoorbeeld kritiek op leverde 
met zijn ‘open question argument’ is de metafysische theorie die uit niet-morele feiten zoals 
dat X veel nut oplevert of heel plezierig is of in overeenstemming is met redelijke principes 
die vanachter een ‘veil of ignorance’ worden goedgekeurd… de morele conclusie trekt dat ‘X 
goed is’. Deze afleiding van morele conclusies uit niet-morele premissen maakt ook 
Frankfurt. Dat mensen feitelijk om waarheid geven, ziet Frankfurt als noodzakelijke 
voorwaarde om het morele verbod op liegen legitimiteit te geven, maar het is bovendien ook 
dat feit over wat mensen belangrijk vinden dat er in de eerste plaats toe leidt dat we morele 
regels rond liegen en eerlijk zijn opstellen. Frankfurt zou niet weten waar moraal anders haar 
inhoud vandaan moet halen. Wie in dit naturalistische kenmerk van Frankfurts theorie over 
moraal en haar rechtvaardiging, een reden ziet om het oneens te zijn met Frankfurt, heeft 
filosofen als G.E.Moore, Russ Shafer-Landau en Derek Parfit aan zijn zijde, maar hun non-
naturalistische metafysica die morele goedheid als een eigenschap ‘sui generis’ ziet, waarover 
niets in niet-morele termen kan gezegd worden, is uiteraard ook niet probleemloos. Zelf zou 
ik liever besluiten dat Frankfurt inderdaad een ethisch naturalist is, omdat hij morele 
voorschriften inhoud en normatieve kracht toeschrijft op basis van de dingen waar mensen 
feitelijk om geven, maar of hij daarmee een drogreden begaat, is nog maar de vraag. Dat de 



moraal autoriteit bezit omdat haar geboden en verboden beschermen wat voor mensen 
belangrijk is, lijkt eigenlijk niet eens een uitzinnige gedachte.  
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